Steinmesse i
Hamburg
Av ASlrid Haugeu og
Haus Vidor Ellingsell
«Wellll }emaud eille Reise
1111, dO/III kallll er was
erziihiell"
S(; sier tyskerne. Og delllle
forlellingen handler om en
reise tilmilleralmessa i
Hambllrg som vi forelok i
desemberforrige (;" Na
slllllder del igjell mot hvsI
og jlllell lUermer seg, sa del
er pa lide a f(; frem delllle
berelllillgell.
Det halldler om dell 21.
illlernasjollale
milleralmessa som ble
arrallgert i IWlIsabyell. Det
skal v(ere dell slvrsle
sleillmessa i Nordell, og ved
sidell ((V Miillchellmessa ell
((V de store i Ellropa. Sa dell
er vel verd et besVk. Det er
rike mllligheler til (;
komplettere sill samlillg for
dell som er ivrig p(; det
omr(;del, eller til a halldIe
illll smykkegaver og saker og
tillg til dell kommellde
hvytid for dell som mallgler
illspirasjoll til
jlllegavebordel.
Messen fant sted i Messehalle som er et kompleks av
12 hailer. Den Jigger sentralt
i byen mcr Hauptbahnof og
innsj~en Aister. Vi hadde fall
et hotell ikke langt fra
Hauptbahnof, sa vi hadde lell
vei med taxi. Den som frekvemerer steinmesser vet at

Mye folk og god sIel1111i11g i messelwllelle

man ikke skal overanstrenge
sine undersatter med gil for
meget pa forhand, de bJir

a

anstrengte nok av

avandre

fra morgen til kveld i store
hailer for a se pautstillingene.
Srerutstillingene. Og
sanneJig val' det mye a se pa,
bade av mineraler, smykker
og utstyr. Det glitrer og
skinner i aile farger og fasonger ved de utallige
utstillings- og salgsbordene.
Men noe av det som kjennetegner Hamburgermessa og i
srerlig grad imponerte, var de
spesielt inviterte «Sonderausstellungen», sam var

svrert smakfullt arrangert og
viste utstillingsstuffer av
beste kvalitel. Diss srerutstillingene gil' publikum
anledning til a beundre spesialiteter som ellers er gjemt
bort i private samlinger og pa
museer mndt i verden.
Kongsbergslliv. Ekstra
flott val' utstillingen av noen
superstuffer av s~lv fra
Kongsberg som Bergverks-
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museet sammen med museet
i K~benhavn viste. Steinar
Nordmm og Gunnar Jensen
viste ogsanoen av de beste
kalsillstuffene fra Kj~rholt,
og disse fikk stor oppmerksomhet blant sam Ierne, spesielt for de mange tvillingdannelser og fantomdannelser som er sreregne for
Kj~rholt. Sammen med disse
ble et utvalg av nyfunn fra
Norge vist, blant annet noen
av ametystkvartsene fra EI8 i
Veslfold.
Kjcmpekrystaller og
Ammonitter. Mange kvartssamlere fra vart hjemlige
fjellrike kunne nok fall grunn
Iii a mape over de kjempemessige kvartsene funnel i
Brasil 1997. Meterstore,
velulviklecle og faselleringsklare sto de mot sort bakgrunn og prangel. Samme
ulstiller viste ogsa et utvalg
av eneslaende store
ammonitter, polerte og opaliserende i aile
fargesjatteringer. En videofilm viste hvorclan de ble

funnel ag bergel i pennafrasten langs et el veleie i
Alaska. Dette var ikke nae
far mikrasamlere.
Kongelige skatter. Klassiske mineralsluffer fra skotske lakalileter ble vist i
mantere fra del skalske nasjanalmuseet i Edinburgh.
Dette er ting sam det er verd
a la en reise far a fa sett. Det
er virkelig pasitivI at man
kan lage slike UIslillinger
sam let under en messe slik at
de blir lilgjengelig far allmennheten.

Granater. Granater var
valgt ut til a vrere el av havedtemaene under messen,

ag en av de mange interessante stands val' viet alpine

granater fra Zillertal. Det ble
demanstrert i praksis hvardan
de prepareres ag bearbeides
til attraktive stuffer. De var
falTesten ikke sa ulike de
Ilorske granatene fra Buvika i
Sl'1rfald, men disse er ja Jill
mindre transparente enn de

fra Zillertal.
Mineraler ag byttelJ1uligheter. Nard-Tyskland
er ja i seg selv ikke srerlig
mineralrikl ag man skulle
kanskje ikke venle at sa
mange samlere ville sette
kursen til Hamburg. Men del
Val" likevel et bra utbud av
mineraler

ag salg, ag del var rell mange
sam slang innam far en prat
ag vi ble av med det meste
av varl medbrakle. Vi fikk
innlrykk av at interessen far

Norge og Skandinavia var
rell levende, ag mange hadde
vrert pa besl'Sk.
Av interessant materiale

kan del nevnes nyfunn av eller sigende verdens beste
stuffer av ARHBARITT fra
Chile, riktig nae far ass

systemalikksamlere. Bemerkelsesverdig var agsa et natt
tilbud av fantastiske
AEGIRIN-stuffer fra Malawi.
Ellers Val" det til bud fra aile
verdens kanter slik det pleier

avrere pa disse mineralmessene. Russerne val' del',

men med lite nyll. Fra China
var del tilbud av grl'Snn
FLUORITT ag fin
GOSHENITT, sam na var
jorts. side 29

pa messen og del

var lellere a fi\ kantakt med
samlere far bytting enn det vi
applevde i Miinchen. Vi
hadde fall lane en ende av
bardel til yare narske venner
far et naksa beskjedent UIvalg av egne stuffer far bylle

De fOr1lvyde IIerrelle Norc/rulII, Jensen og Ellingsen pa lIIesse.
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kommel ned pa et rimelig
prisniva. Del var ikke noe
problem a bli av med de
medbrakle D-markene. Problemet val'

aprioritere og a

selle stopI'. Prisnivael var
tilsynelatende som del pleier

avrere pel kontinentet, h0yere
enn det pleier a vrere her i
landet eller i Skandinavia,
men ikke avskrekkende for

de mer vanlige mineralene.

vrere. Norge er ogsa c1enne
gangen representcrt, og cia
med Ulslilling fra museet pa
T~yen. Hamburg er jo ikke sa
langt av lei, og del kall vrere
et trivelig avbrekk i den
m~rke f~ljulsvinleren a la en
svipplur og bes~ke messa.

Praktstuffene ma man betale
godl for, men del er jo del
vanlige. Med flittig leting

kunne man likevel finne rell
sa goele tilbuel som fikk
omsetningen i gang. Bytting
gikk i regelen svrerl sa greit.
Messe 1999 Arels messe
skal finne sted i begynnelsen
av desember, slik det pleier a

Kanskje Filmer man noe

a

glede seg selv og andre med
Iii julen og lusenarsskiflet.
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1 * UTROLIG UTVALG AV SLIPT OG USLIPT SMYKKESTEIN
I
1 * VERKT0Y OG MASKINER FOR BEARBEIDING AV STEIN
" 'I
1 * DIAMANTSLIPEUTSTYR FOR STEIN OG METALLER
1
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IvAr
I
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1 * LJER I MANGE KVALITETER lrenger Iii hObb~~~~~e I
1 * S0LV QG S0LVSMEDUTSTYR
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1 * RIMELIG OG GODT NYS0LV
I' * UTSTYR FOR ALAGE SMYKKER I S0LV OG STEIN
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torgt 211, 3912 Porsgrunn
Telefon 35 55 04 72 eller 35 55 86 54 Telefax 35 55 98 43
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BERGEN

Bredsgarde/~

Bryggell
Postboks 4099 Dreggen
5023 Bergell
Tlf 5532 82 60

STEINSENTER

stein - mineraler - slipeutstyr- klokker - bokst¢tter og
andre gaveartikler
Ou finncr ass bakerst i BredsgArden, gjennomgang i gArden fra Bryggen og fra Tracteurstedet
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