
Göteborgs Geologiska Förening
inbjuder  ll den 24:e interna  onella 

Mineral- och Smyckestensmässan i Göteborg
12. och 13. april 2014

Lördag kl. 10-17, söndag kl. 10-16
Entré: Vuxna kr. 50.-, barn 7-15 år kr. 10.-

Mer info på: www.geologerna.se 

Valhalla sporthall, Vallhallagatan 3, Göteborg 
(mellan Scandinavium och Valhallabadet)

Ny butikk i Oslo med mineraler, 
fossiler, meteoritter, utstoppede dyr, 

tørkede insekter, gevirer, bøker, 
leker, biologisk og geologisk rekvisita, 

bruks- og pyntegjenstander.

En annerledes butikk for naturglede, 
samlerglede og god tid.

Hagegata 1, 0577 OSLO 
(på Tøyen, like utenfor Botanisk hage). 

www.facebook.com/NaturensMangfoldAs       
www.naturensmangfold.no

rune.froyland@naturensmangfold.no
Tlf. 975 11 694

Norsk Bergverksmuseum har arrangert 
Kongsberg Mineralsymposium a  en 
ganger siden 1995. Symposiet og den 
medfølgende publikasjonen har vært de 
vik  gste bidragene  l norsk mineralogi 
gjennom to desennier. Det gode og 
stabile deltagerantallet over  d har vist at 
arrangementet har ha   en bere   gelse og 
har vært en begivenhet som er ønsket både 
av profesjonelle mineraloger/geologer og 
amatører. Mineralsymposium har vært et 
lavterskelarrangement hvor det har vært 
en jovial og le   atmosfære hvor både fag 
og amatører kunne møtes. 

Under forberedelsene  l årets 
mineralsymposium har imidler  d 
bergverksmuseets direktør Al  ild Skaardal 
kommet med fl ere krav som må  e innfris, 
nemlig bindende påmelding, deltageravgi  , 
bille   for å besøke mineralsamlingene, 
samt forbud mot kjøp/salg av ”museale 
gjenstander” (mineralstuff er) på museets 
areal inne og ute. Sistnevnte forbud er 

basert på tolkning av et museumse  sk 
regelverk fra ICOM (Interna  onal Council 
of Museums). De  e er en innskjerping 
for å hindre at museet kommer i et dårlig 
lys, og et resultat av det som skjedde på 
Kongsberg for nesten to år siden og den 
turbulens og mediaomtale de  e skapte.

Summen av de endringer som ble foreslå   
innført av museumsdirektøren for å kunne 
gjennomføre det 19. symposium ble såpass 
mange og radikale at arrangementet mistet 
noe av si   innhold. De  e vil bli oppfa  et 
nega  vt av publikum og det var en fare 
for at deltagerantallet ville bli   drama  sk 
redusert. Som et resultat av de  e trakk 
arbeidsgruppen for mineralsymposiet seg 
og det vil derfor ikke bli arrangert noe 
symposium på Kongsberg i år.

Man bør kanskje arrangere et 
mineralsymposium under andre 
forutsetninger et annet sted ved et senere 
 dspunkt?

Av Alf Olav Larsen, Henrik Friis og Knut Edvard Larsen
Exit Kongsberg Mineralsymposium
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