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KOPP ARBERGMESSEN.
A v Ann-Mari Egsceter

I ar la vi i veg mot mineralmesse i
Sverige. I stralende solskinn, gikk de
fern timene vi brukte for a na frem,
raskt unna. Leirplass ble ordnet og en
hyggelig kveld blandt andre campende
steininteresserte mennesker tok slutt.
Man skulle tidlig opp og bestille bord
for eget salg og bytte, eller bare ga
rundt og titte. Ved nitiden lerdag morgen var de fleste pa bena og messen ble
beherig apnet. Norgesvennene og
kjentfolket Brita og Ingmar Johanson
med Bergslagen Geologiske forening
hadde igjen Iykkes med en messe. Den
var anlagt i et landlig milja, hvor de
fleste bord var ute, men en lave ble
ogsa benyttet. Stemningen rundt bordene var meget god, og salg og bytte
florerte, hvis man skal dernme etter de
brede smil som tilkjennega en god handel, og rask gange til bilen for a lase
inn kostbarheten. Dagen gikk sin gang
som dager gjer, og folket begynte a se

frem til messefesten som skulle ga av
stabelen pa en herregard i neerheten,
Stedet het Sternfors Herregard og var
meget pent beliggende ved vegen like
fer man kommer til Kopparberg fra
Oslo. I grentornradet rundt herregarden var det innhegning med dahjort, elg og en dam med erret. En ni
hulls golfbane kunne man ogsa benytteo I bygningene fantes foruten festlokale hvor vi var, diverse museer . Det
var utstilt gamle biler og vogner, mineraler, telefoner og et gammeldags landhandleri. Steinfesten ble holdt i en
gammel stall, hvor det kunne kjepes
smarbred og el, Dessuten var det mulig a grille medbragt, eller kjett kjapt
pa stedet. Det var gratis adgang, hey
stemning og dans til ut i de sma timer.
Sandagen ble benyttet til fortsatt handel og bytte, fer ferden ble lagt mot
Norge igjen. Messen var en tur verd og
vel sa det. Blir du med til neste ar?
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