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Fra stille for
middag til travel
ettermiddag

- Vandring i et
messelandskap

Det var stille i Mossehallen tidlig sendagformiddag. Heldigvis varte ikke det lenge,
for sendagen ble den beste messedagen , tiltross for strdlende veer. Men det var fint ata

en runde blandt utstillere sam ennd ikke hadde fd tt det for travelt:

Inn til heyre gar vi rett pa Harald Kittelsens (Gem
Tre, Pb 51, 3973 Lange sund) fantastiske show
stoppere fra Poona, India. De er jo ganske sa spesi
elle, pa sett og vis for bra, disse fargerike zeolittene.
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Fine som soloobje kter i et eget rom, men sett dem
inn i din egen samling sammen med hva du syntes
var bra objekter, og se hva som skjer!
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saker, de bearbeider ogsa rni
neralene og skaper vakre ting.
Som de har gjort med skadde
rultilkvartsXX fra deroppe fra
loftet i Se r-Norge. Her kom
mer rutilnalene virkelig til sin
rett! Og best som vi sto der
og snakket om dette sa kom
leveranderen Ni els Abild
gaard. Han ble av med ytterli
gere ramate-
riale sa det
blir nok tin
s lip a fa
kj ept t il
neste ar
ogsa.

Opp til ves
tre, over pa in
dre traff v i
nok en russer,
mye tint ogsa
der ikke min st
eitrinkvartsen,
so m det for
s ikres om at
det ikke er noe
juks med.

Fern skritt videre et hyg
gelig par fra Kopparberg,
Jan og Marita Sjostrom
(Kopparbergets stensliperi oeh silversmide, Tlf. +23
12378) med mye godt norsk og svensk materiale, men
paret noyer seg ikke med bare a grave og banke fram

Berol iggende da a
kunne fastsla at kuler,
egg, klokker, lysesta
ker, hals-, arm-, ere,
nese- og navlesmyk
ker er pa plass ogsa i
ar, - f int, det horer
med. Mye pent sann
designmess ig, - og
det kan veere litt prak
tisk, present og slikt,
nar man forst er der, - ikke sant?

Videre rundt ferste sving der Nikolai Makhalov
(Pb. N.127. 193036 St. Petersburg, Rusland) holder til
i ytre. Her var det mye vakkert fra Ura l, Ukrai na og
deromkring. Akvamarinen (foto) veier 210 gram er 10
em hey og kunne ha blitt min for tjue tusen sterke
kroner. Den ble funnet i 1974 i Sherlova Gora (fjell).Og
Nikolai fortell er at han har
vrert pa Mossemes sa far og
at han syntes det er den
hyggeli gste messa i Eu
ropa, og trekk er fram grill
aften fredag og mes sefest
lerdag so m fine sos ia le
heydepunkter,



Vi tar med
dennefra
Sjestrems

...o;;;;=~......J bordo

Rundt hjernet til venstre, - Magnus Svendsli med
kvartsen sin fra Tinnsje og Nord-Trendelag og mye

annet. leg faIt for denne, - prehnitt med et kvart s
krystall. Funnet ikke sa langt fra Helvetesfoss ved
Namsens bredd.
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I ytre litt
etter nordre
sving var
E ina r
0degaard
pa pl ass
med Bjenn
dalenstuf
fene . Einar
gjer en uvur
derlig inn
sats nar han
na i arevi s
har reddet
flotte mine
ralstuffer fra
knuseverk
ets gradige
kj eft , for
evrig i godt
og kon
strukti vt
samarbe id

med Franzefoss Bruk. Se bare pa denne Iille sate
kalsittmusa og de veldigblankekubiske pyritt
krystallene i
kalsitt.



Skratt over pa andre siden, Tom Hoel, med absolutt litt av hvert,
blandt annet dinofotspor, etter Gralator Medium fra Trias, fra Le
Veillon, Frankrike, men lite viste vel mediumdinoen om Frankrike
eller at bare sporene etter den skulle bli utbys pa ei messe i Moss
for NOK II 000,- De fine polerte, lakkerte og rimelige ammonittene
er fra Marokko. Tom ble forevrig frastjalet en fossil haitann til en
verdi av 17 000 kroner pa sendag ettermiddag, - trist , det har vrert

lite av denslags pa nor
ske messer til na,

Sa var det tid for lunch
i kafeen, der var det grei
mat, husker ikke hvajeg
spiste , men kaffen var
fail, - vanlig norsk stan
dard med andre ord . Sa
den hyggelige opple
velsen i kafeen hadde
ikke noe med det kuli
nariske a gjere. Det var
godt a se hvordan to
blide og fornoyde jen
ter riktig storko ste seg
med ste in. Maria og

""" Synne hadde fatt seg
velfylte og spennende

forundringspakker og stralte over innholdet. Det fi
neste var skrinene av stein , det var de enige om.

Svein, Turid, Liz, Jan Erik og Ellen i dugnadsgjengen
var ganske fomeyde de ogsa
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Krig eller ikke krig i
Afga nistan, vakre peg
matittmin eraler fortsetter
a tyte ut av ornradet, og
det ser ut til at utbud et
er som det har vrert de
siste 10 - 20 are ne, jamt
og godt , og pri sene er
rimel ige for det det mid
dels gode, og hoyt, til
dels skyhoyt for det spe-

sielle, sjeldne og estetisk unike. - Det er som det skal
veere. Denne kunzittenlhedenitt en f. eks. 20 000 ,- kr.
Og hadd e jeg hatt kronene sa hadde det vel blitt en
hand el. Men gode hand stcrrelsestykker med akva
marin eller topas kunn e handl es for under 10001ap
pen, - gode kj ep ette r min men ing. Khushall Asad
(Afghan Gems, Suttner Str. 6, D 70437 Stuttgart ,Tysk
land) er ingen urim elig mann aforhandl e med.
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Egil Jensen , som her nesten star midt oppe i
"Steinhaugen" sin er heller ikke vanskelig a handl e
med. Og den som tar seg tid, og kanskje er pa jakt

etter noe spes i
elt, et mineral
elle r en fo re -
kom st , v i i ~

sa nnsynligvis
kunne finne det
i en de mang e
hundre eskene
so m Egi l tar
seg bryet med



a ta med til messer, men veien var na ikke sa lang
denn e gange n.

Ut pa ettermiddage n var det duk et for auksjon, og
etter det vi kunn e forsta av de friske budene som

friskt ble avgi tt i det vi forlot messa sa tegnet auk
sjonen til a bli vellykket bade for besokend e og ar-

ranger. Men denne gode Poonapel sa med natrolitt
pa stilbitt var ikke lagt fram til auksjonen. - Kanskj e
tiI neste ar?

PS
Vi ble ikke rikt ig ferd ig med denne messa pa son

dag, for allerede samme kve ld sa fikk j eg telefon fra
en god steinkamerat med foresporsel om jeg hadde

sett den fine kvartsen til Egi l Andreassen fra Har
stad pa Mossemessa. Det hadd e jeg ikke, godt gjort
a overse dette. Bjorn Skar som ringte kunne meddele
at Egil skulle ha salgsutstilling pa CC-mart n pa Gje
vik dagen ette r, og at han var interessert i en svove l
kis/sinkblendestufffra Grua . Sa da var veien kort fra

Had el and t i l
Gjevik. Og takk
ti l dem so m
ikke kjepte de
stuffene so m
her star.

Kv art sstu ff
fraBorgefje1l 25
x 14em til ves 
tre og en 10 em
hoy royk
kvartskryst all
fra Bjernfjell ,
No rdland med
smaana tas og
adular krystal
ler.

ghw
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