Av Ronald Werner
Arenum i Bergen var stedet for den 21. NAGS
messe, 7.-9. August i 1998. Kanskje den
allersiste tradisjonelle NAGS messe?

Sti/bitt Modalen. Sanding Jostein Naustheller

leg tror at vi rna understreke en ting fra begynnelse: Bergen og Omegn Geologiforening
(=BOG) far ros for sin innsats! De har pr¢vd alt
som de kunne for at messen skulle bli en suksess.
Ut fra tidligere erfaringer var det gode grunner til
a tro at det burde ha blitt et vellykket arrangement.
Da helgen var slutt, hadde sann 1200 bes¢kende blitt registrert, noe som er alt for lavt
antall for en tre dagers messe. Faktisk til og med
sa pass fa at messen gikk med en solid underskudd.
For de som tok tur til Arenum var det i hvert
fall nok a se pa. En virkelig internasjonal blanding av utstillere viste et forholdsvis bra utvalg
av mineraler fra verden rundt. Og norske mineraler var det pa ingen mate mangel pa.
Svein Haugen stillte ut med noen meget imponerende s¢lvstuffer fra Kongsberg. Blant annet en
4,2 kilo tung stuff som skulle koste sann snaue
75000 kroner
Kongsbergmateriale var det ellers en god del
avo Harald Kristiansen hadde material fra et
nyfunn av armenitt med seg. Pa messen kunne
han ikke si hvor i Kongsbergdistriktet materialet
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hadde blitt funnet, men etterhvert har vi am h¢re
at forekomsten heter Bratteskjerpet. I tilleg hadde
han barium-brewsteritt, en noksa sjeldent zeolitt.
Svein Schie stillte ut med et bra utvalg av blant
annet bla topas og akvamarin fra Hurumlannet.
Arild Ommestad, som har sitt egne beryllpegmatitt i en steinbrudd i Kristiansand, stilte selvsagt ut materiale derfra. Altsa flotte matriksstuffer av gulgr¢nne beryller i matriks av feltspat
og gra r¢kkvarts, noe som gir en flott fargeeffekt.
I blant finnes det bra utviklede mikroklin krystaller i samme pegmatitt.
Kvarts. Japanertvilling med anatas Ira
Hardangervidda..Samling Per Ove Johnsen

Svein Arve Kleivane stillte ut med anatas fra
Lerdal-Aurlandstunnelen, flott material for
samlere av mikrostuffer.
Flere samlere fra Bergensornradet stillte ut
materiale fra distriktet, srerlig kalkspat, fluoritt,
stilbitt, pyritt osv.
Trofaste utstillere som Nils Abilgard, Hans
Vidar Ellingsen, Thor S¢rli og 0rnulf Nordli
stillte ut med hver sin egen spesialitet: resp. gull,
mikrostuffer, og zeolitter.
BOG hadde laget en utstilling med prydstuffer
fra hele fylket. Her var det mye bra a se! Mange
BOGmedlemer hadde tatt med seg de aller beste
stuffene de har i samlingen, og det er leit at vi
ikke har plass til a vise utstillingen her i STEIN i
sin helhet.
Jeg rna nevne noen h¢ydepunkter som kan
male seg med det beste internasjonalt. P.O.
Johnsen's Japaner tvilling med anatas fra
Matskorhre, eller en fantastisk titanitt fra Rad¢y
som er eiet av Bergen museet. Men det var mer, mye mer: fantastiske kalsitt, fargerike stilbitt fra
Modalen, flotte mikrostuffer, store axinitt krystaller fra Ulvik, noen imponerende pyritt og
epidot stuffer osv.
En annen vellykket del av messen var den
obligatoriske tombola. Det ble solgt enormt
mange lodd, og takket vrere et lurt system var det
nesten umulig a ikke vinne noen premie. Dette
var selvsagt til stor glede hos de mange som
kj¢pte lodd.
Selv hadde jeg en koselig helg, og opplevde
messen som vellykket. Men det var trist a se at
innsatsen til BOG ikke ble bel¢nnet som den
skulle. Men har man gjort sin beste, da rna man
rett og slett godta at det er umulig a styre aIle
faktorene og at til og med de beste planene kan
sla feil.

Kalsitt Ira Sotra. Samling Per Ove Johnsen

Titanitt Ira Rad¢y.
Samling Geologisk museum i Bergen
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