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Hald en har f unnel Lesnin gen.

Kopparbergmessa 16-17. JUDi
Av Sissel Marie Caspa ri

Kopparbergmessa med fngm ar Johansson i spissen er vel verd et besok,
Har du f¢rst wert der en gang har du lett for a dra dit neste ar ogsa.
Mange ligger ved m esselokalet Brusala loge, m en noen ligger oppe hos
fngmar . Vi peilet inn siste sted. Der var det allerede f olksomt etter biler
og telt a domme. Men der det er hjerterom er det husrom, sa etter en
varm velkomst av vertskapet fant vi en f lekk til teltene;

Ett erhvert som folk kom i orden var det
samling og felles grilling. Borte ved
laven pleier folk a samles for en prat
uto ver kvelden . Om det ikke er sa mange
fra egen for ening er det alltid andre
kjente a treffe .
Etter noen timers sevn og frokost fikk
folk ste in i blikket og snudde nesa mot
messeornradet og Brusala loge . Bord var
piassert aile tenkelige steder ute . Inne
var det bare hold t igjen en liten plass til
auksjo nen som skulle vrere sen er e pa
kvelden . Som vanlig var det et interna-
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sjonalt milje. Foruten nordmenn og
svensker var det dansker, tyskere og
flere andre nasjon alit eter represtentert.
Pa bordene var ogsa utvalget i orden .
Det var beker , kort og kart med geol ogi
som tema . Smykker og innfatn inger av
ma nge slag , slepne ste ncr uten innfat
ninge r og rastein . Nydelige naturbilder i
ste inmosa ikk var det ogsa. Mineraler i
utvalg rna ikke forglemmes. Det var mer
eller mindre sjeldne stuffer. Micro og
macro av diver se «sitter» og «itter» fra
Norge , Sverige , Tyskland, Feere yen e og



Messegeneral ln gem ar og samboeren Gudrun sam m en m ed to av S TEINS m edarbeide
reo Foto: A n Lindstrom. Fredrikst ad avisen Dem okraten .

G ro nlund for a nevne noen . Messas bil
ligste mfl ha vtert rastcin til to kron er
stykke men s de n dyreste drev med opa
le r. cabsojone r og ferdige smykke r sa mt
raopalcr . Fjorda re ts mod eller kostet pa
sa lg 250 kron er men s arc ts va r fra rundt
/'100 kron e r og oppover. Rim eliger e opa
Ier var ogsfl fl fa tak i ved and re bord. Sa
her burde det veere noe for enhve r smak
og lommeb ok . Midt oppe i de t hele va r
de t levende musikk rned gita r. trekkspill
llg fclc . sa mt baking og sa lg av tynnbrod .
Et par stykkc r va r ut e pfl rep ortasje ,
dc riblandt en fra Miner alogical Record .
Bra rncd puhlikurn rna dct ogsa ha viert .
Lordag sto det parkert biler langt ned
ove r pfl bcggc side r av hoved veien .
Utpf kvelden var det auksjo n pa laven .
Den cr noe for seg se lv. her er dct na-r-
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mest en tr adi sjon at enke lte familimed
lernrner byr over hver andre . Det sa mme
gjelder de som byr ove r seg se lv.
Sondag morgen og tid fo r pa kking og
fro kost fer en ny dag pa messa. T unge
reg nskyer han g ove r ornrade t , men det
var oppho ld . Bytt eaktivitet ble obse r
vert bad e pa se lve messeornrad et og
ned e pa parkeringspl assen . Som dagen
fe r va r det mul ig a fa kjept forfrisk
ninger . kaffe og noe a bit e i und er laven .
Bcse kct pa se ndag virke t noe mindre
enn dage n fe r. Ved ett- totiden begynte
folk a tenke pa hjem veien se lv om messa
var ape n len ger. Men forst matte Ing e
mar og andre oppspores for a si pent
takk for denne gan g. Nok en vellykke t
messe avsluttet!




