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Norske mineralmesser har lenge veert dominert av utenlandsk materiale, de profesjonelle handIerne har veer t i flertall, mens arnatergeologene og det geologisk-faglige har hatt en tendens til a komme heIt i
bakgrunnen. Mange har uttrykt beklagelse over en slik utvikling, og
for a la handling felge ord valgte Kongsberg og Omegn Geologiforening i ar a legge opp til en messe der kun norske mineraler og smykker/gjenstander av norsk stein fikk veere med, og der hver deltaker
fikk tildelt 1,5 meter bordo Resultatet ble at mineralsamlere og vanlig
publikummere strernrnet til i hopetall.
KOG tem aut stillingcr med " geo log i p<i frirnerk er " , komme rsiclt utnyttcd e min e ral fo reko ms ter i distri ktct ute nom s0 lvg ruve ne , og det ble demon strcrt selv ste ping
bade lordag og se ndag.
KOG s itte r ette r messen igjc n med e t pent
lie overskudd, m asse ros, og gjerne dc t
glede ligste med tank e pa fremtide n: Juni or g ruppe n tred obl et neste n medl em stall et i
leper av messen , og met elok alet som tidli ge re har vert me r enn sto rt nok , er plut selig blitt alde les for lite. Og fo rbe rede lse ne
til neste ars messe er allere de igang .

Fo r tredje gang pa fire ar va r Nors k Bergve rks m use um astede t for stei nrnesse n, og
lok alen e dan net en ypper lig ramme rundt
arrange me ntet. De 26 deltakeme ford elt e
seg jevnt pa KOG-medl emmer og "proffe"
amatorer fra ya re nab ofylk e r. God for hand sann o nserin g og gratis adga ng fort e til
rundt regnet 3000 besok ende pa de to
da gen e messen varte. Og interessen fo r
stei n var upaklagel ig . Flere av de ltake rne
kunne melde o m et sa lg so m ove rgi kk de
f1este and re nor sk e me sser , og en vo ldsom
tombola -om setning ga et kj rerkommet til skudd til fore nings kasse n. Det ble ogsa gitt
uttr ykk for at fravteret bad e av utenl and sk
ste in og av ste rre fo rhandlere va r utelu kkende positivt .
Mat eri alet so m ble frambudt for sa lg Cog
bytte ) inn eholdt noe fo r enhve r smak. De
mer ava nse rte sam Ierne kunne la se g fri ste
av titanitt fra Fa uske , Nor sk Bergverksmuse um solgte hem atitt/albitt fra Ped er Anker
gruve, 0mulf Nordl i hadd e fantom- ka lkspa tt fra Kje rholt og albi tt fra Krager e,
Frode Ande rse n tilb od flus spat fra Sand e,
tved alsmineraler og cha bas itt fra Gl om srudk oll en . Elin Iver sen Fresvik med sine
fant asti ske ste inmosaikk-bilder var som
vanlig e n sikker publ ikumstreffer. Og se lvfolge lig: ingen min er almesse pa Kon gsber g uten so lv og be rg krys ta ll i men gd er.
Be rg verk smuseet s m ine ral samling og den
fantas tiske so lvsam linge n var se lvfo lge lig
apne for pub likum. I messel ok alene viste

KOG var godt representert pd messen.
Her er Hildh org Rydl and, So lveig Storda len og Ingebjerg Aasheim i ak sj on,

99

