MESSEARET 1981
A v Dagfinn M. Pedersen
Red aksjonens ut sendte har i kjent stil fatt
med seg arets skandinaviske messer i et
ellers tettpakket program . Det er noe eget
med disse nordiske stein- og mineralmessene .
Som fast gjenganger sa meter man mange
gamle kjente man vanligvis ikke har sett
siden forrige messe og det er alltid like
hyggelig a sIa av en prat og fornye gamle
bekjentskaper i en ellers alt for kort og hektisk helg. Messene er ogsa en informasjonsbers om hva som foregar pa dette ornradet
i Skandinavia, om nye foreninger, nye
mineraler og funnsteder, om 10St og fast
innen var mangesidige hobby. Det er pa
messene vi best kan fele utv iklingen i de
forskjellige landene .
En personlig vurdering av status anna
1981 rna bli omtrent som felger:

Kop parberg, Sverige:
Kopparberg har messen for de gode venner .
Ingmar & Co. har med sitt valg av sted Iitt
utenfor allfarve i, og sitt enklere opplegg
fatt en tradisjonsrik messe som hen vender
seg mer til amatergeologene enn til det
brede lokale publikum . Besekstallet og
omsetningen blir derfor noe lavere, men
stemningen og interessen er desto heyere
blandt de fremrnette .
Bytterniljeet er av de beste , selv om andelen av »garnle travere » fra foregaende
messer er h0Y.
Ingmar lover forresten et sterre opplegg
for neste ar , med utstrakt samarbeid med
kommunene og et reklamebyra .
Husk a sette opp en ordentlig lerdagsfest
p:'l programmet Ingmar , vi vet jo at den
kommer Iikevel!

Skien, Norge :
De norske messene har fra arrangementet
i Henefoss , til Kongsberg og dernest
Barkaker , vist en jevn ekning i bredde,
kvalitet og interesse.
Aile de norske messene har veert preget av
gjennomfert god organise ring, planlegging
og avvikling. Man skal veere fedt negativ
for a finne noe vesentlig a utsette p:'l disse
arrangementene .
Skiens-messen var i sa henseende slett ikke
noe unntak , men representerte kanskje
ikke noen okning i omfang fra Barkaker.
UtstiIlingens bred de i utvalg og representasjon fra fjern og neer var s:'l godt som
noen gang , men besekstallet var jevnt
med Celler i underkant?) av Barkaker.
Med gratis adgang er det vanskelig :'I ansla
besekstallet, men omsetningstallene for
tombolaen og de informasjoner jeg har
fatt fra arrangerer og forhandlere tyder
jevnt over pa en stabilisering sammenIignet med Barkaker.
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Vejle, Danmark :
Dette var en nykommer av aret og et positivt tilskudd. Arrangementet var i storrelse
og avvikling et sted mellom den svenske
og den norske messen , med omsetningstall
pr . meter bord p:'l heyde med Skiensmessen. God annonsering og godt fremmete fra Sverige og Norge, kombinert
med pent veer og allmen nysgjerrighet
gjorde messen et godt arrangement man
absolutt ber felge opp .
Det virket forevrig som om bade publikum
og de langveisfarende forhandlere var mer
innstilt p:'l salg enn tilfellet var p:'l de ferste
norske og svenske messene, hvor bytting
blandt arnatorene var adskiIlig mer utbred t.

BYTTEANNONSER ER GRATIS!

Forsek en da vel!

Generellt:
Et markert trekk etter fern ar med messer
i Skandinavia er den heving av kvalite tsbevisstheten og prisdifferensieringen som
har skjedd . Det er de som satser store belop pa et rikt og variert vareutvalg av kvalitet som beholder kundene lengst, selv om
der ogsa er rom for de som har noe helt
spesielt a tilby. Men felles for aile, bade
forhandlere og samlere , er at jo mer vi blir
eksponert ovenfor det rike og varierte
internasjonale markedet, jo bedre vil den
vanlige amater kunne se yare egne mineraler i et riktigere kvalitets- og prisperspektiv, pa god t og yond t .
At vi har en glidning bort fra bytting og
over pa salg kan merkes. Dette har flere
naturlige arsaker : De sterre forhandlerne
som har investert store summer i varelagre, butikk og reiser overtar en stadig
storre del av messen. De er ogsa den oko nomiske ryggraden i et slik arrangement,
spesielt pa lang sikt.
Ingen forhandler , ikke noe publikum,
ingen messe. De kan ogsa tilby sveert
variert materiale . som kun blir gjort tilgjengelig for de fleste arnaterer pa denne
maten .
Smykker, smykkestein og slipeutstyr star
for hovedomsetningen pa en slik messe og
dette egner seg darlig til bytting. Nar dette
er sagt sa rna ikke arrangerene tillate seg
a glemme at forholdene rna legges til rette
ogsa for bytting og informasj on om geologi som hobby. Dette tr or jeg er sveert
viktig for den videre utvikling av var hobby
h vis vi ska l beholde bakkekontakten .
Vi far to messer i Norge til neste ar.
Kanskje er vi modne for det , men la oss
veere litt varsomme sa vi ikke drukner
helt. En god messe er bedre enn to darlige ,
men s to gode er bedre enn en .
La oss felge utvikling og ikke ga over
streken. Europa ellers er full av messer ,
men det har jo ogsa gitt utslag i et hardere
forretningsmilje .

TUR TIL SKOTTLAND.
NAGS-nytt brakte for en tid tilbake en
lit en artikkel om en dame i Skottland
som leide ut rom til steinsamlere . Her om
dagen fikk vi folgende notis fra Dagmar
og Helge Fjordvang , som tydeligvis har
fulgt opp dette tipset :
»En utrolig hendelse fra virkeligheten!
Vi kom kjore nde gjennom Alva som ikke
er sa liten akkurat. leg hadde et kart over
Skottland hvor min kone hadde notert en
del steder hvor man kunne lete etter agater
m .m. , og ved Alva hadde hun skrevet
Margareth Houghton. leg satte bilen i en
sidegate og gikk ut i hovedgaten for a finne
et intelligent utseende som jeg kunne
sperre om vedkommende kjente en Mrs.
Houghton. En dame kom ut fra et varehus , og det utrolige hendte da at ikke
ba re var den ferste person jeg spurte Mrs.
Houghton herself, men jeg hadde parkert
min bil ved siden av hennes , og det var
bare a fe lge ette r og vi fikk en fin kveld
med steinprat .
Mrs. Houghton ser gjerne flere norske
steinsamlere , og veer ikke sa beskjedne
som vi var. Vi hadde ikke tatt med sa seerlig mye steiner , vi syne s jo ikke vi har
mye a skryte med , men tross alt er det
noe annet enn det de har i Skotland .
Vedlegger da denne invitasjonen fra Mrs.
Houghton , og vi anbefaler det pa det
aller beste !
Og adressen er :
Mrs.8 .M.Houghton
14 Wharry Road ,
Alva
Clacks ., FK 125NT
SCOTLAND
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