
I 2013 markerte både steinmessa i Sainte-
Marie-aux-Mines og München sine 50 års 
jubileer, og slike feiringer må  e selvsagt 
gjøres skikkelig. 

Stainte-Marie-aux-Mines markerte de  e 
på minst to måter; dels en fl o   uts  lling, 
der noen fantas  ske mineralprøver ble 
vist frem og dessuten en utvidelse og en 
helt ny avdeling av messa. 

Blant de fl o  este prøvene fra uts  llingen 
«Skjulte ska  er fra Amerika», var en stor 
stuff  med gullkrystaller fra Eagles Nest 
Mine og en utrolig krystall av rubeli   fra 
Himalaya mine. Begge fra California, USA. 
Det er helt utrolig hva som kan skapes fra 
naturens side.

Den nye messeavdelingen var lagt  l Parc 
Jules Simon nord i byen, og her var bl.a 
barneak  vitetene nå samlet. Her kunne 
det vaskes gull eller jaktes på nedgravde 
fossiler, hvis du hadde mer lyst  l det. I  l-
legg hadde området også en hel rekke nye 
stands, så det var tydelig at mineraldelen 
av messa var bli   utvidet i år. Det samme 

ble sagt om smykke- og smykkesteinsom-
rådet li   sør for hovedmessa, med andre 
ord; messa vokser seg større.

Messa var på mange måter det den alltid 
hadde vært, et enormt utbud av alt som 
tenkes kunne fra de fleste av verdens 
hjørner. Mye var vakkert og dyrt, men 
inne i mellom fant du også mineraler for 
de som samler systematisk eller på mer 
vanlige mineraler og fossiler til en hyggelig 
pris.

Selv ble det  l at jeg denne gang så mest 
e  er meteori  er. Det ble et besøk i år 
igjen på standen  l Micaela og Thomas 
Davidsson fra Sverige/Argen  na. De hadde 
et fl o   utvalg av meteori  er, og e  er fl ere 
års le  ng e  er Mousalouna-meteori  er, 
hadde de mye å  lby både av smykker, 
klokker, kniver og meteori  prøver, selv-
sagt. Denne gangen ble det en pen prøve 
med hjem  l Norge.

Det nye i år var selvsagt meteori  er fra 
Chelyabinsk; meteori  en vi kunne følge 
slu  reisen  l på TV 15. februar i år. Synet 

av røykstripa på himmelen, knuste vindus-
ruter og hullet i isen på det snødekte van-
net, er det nok mange som husker. Viac-
heslav Kalachev og fl ere andre kunne  lby 
disse steinmeteori  ene, og det virket som 
om salget gikk bra.

Det var ellers hyggelig å se igjen venner fra 
MinDat-turen  l Marokko (se Stein 1/13). 
Det samme må sies om gjengen av nord-
menn som besøkte messa. Vi hygget oss 
sammen både på messa og i Riquewihr; 
byen der mange av oss overna  et (se egen 

ar  kkel). Den sosiale rammen rundt slike 
turer er hyggelig og vik  g, både her og i 
München. 

Det var en meget oppegående 50-åring vi 
besøkte, og festen var fl o  . 

Turmalin-gruppe (rubelli  ) fra Tourmaline Queen 
Mountain, Pala, California, USA. Foto: Håvard Sørlie

Gullkrystaller fra Eagles Nest mine, California, 
USA. Foto: Håvard Sørlie

Gullvasking demonstreres.
Foto: Håvard Sørlie

Viacheslav Kalachev og en av Chelyabinsk-
meteori  en han hadde for salg. 

Foto: Håvard Sørlie

Et dino-hode graves fram av en frem  dig 
paleontolog. Foto: Håvard Sørlie

Spodumen-krystall (kunzi  ), Pala, California, USA.
Foto: Håvard Sørlie

Av Thor Sørlie og Jan Stenløkk
Messa i Sainte-Marie-aux-Mines 50 år! 
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Og så var det fossilene da! 

Selv om St. Marie først og fremst er en 
mineral- og smykkemesse, er det et 
betydelig antall med utbydere av fossiler. 

Som vanlig er det mye fra Marokko, både 
ekte og mer tvilsomme produkter. Men 
en under seg all  d at det ikke blir tomt 
i landet snart? Mengden av haitenner, 
ammoni  er og trilobi  er må være enormt!  
Li   lammende er det uanse   å se kassevis 
med ammoni  er i alle størrelser og bord 
fulle av fl o  e trilobi  er.

Av mer spesielle saker var dyreknokler 
fra Nordsjøens Brune banke utenfor 
Nederland, som er en jevn kilde for 
kvartære dyrerester fra hest, reinsdyr og 
tenner fra mammut. Og overkommelige 
priser var det også. Fantas  ske og 

fl o  e fi skefossiler (med priser som 
var  lsvarende) hadde prydet et hvert 
museum, og for pengesterke var også 
fossilt tre, laget som dekora  ve og slipte 
steinplater for bord eller dekorasjon. 

En under seg li   over enkelte utbydere 
som har fantasipriser. Får de virkelig 
solgt – eller er det mer et salgstricks for å 
vise frem spesielle saker? Andre er også 
merkverdig lite interessert i å selge eller 
å snakke med kundene. Det er forståelig 
de går li   lei e  er noen dager, men kan de 
vite at jeg ikke er en stor-oppkjøper som 
kan gi en god handel? 

Ny   de  e året var en egen dinosaurpark 
med realis  ske modeller i full skala. På 
grunn av regnvær og prioriteringer, ble det 
ikke  l at jeg selv ikke innom de  e området, 
men det var sikkert populært blant dino-
frelste unger, og sikkert for mange voksne 
også. En annen, interessant uts  lling var 
over temaet ”menneskets avstamning”. 

Her var avstøp av holdeskaller fra våre 
mange og kjente forfedre, og en modell av 
”Lucy” – det nesten komple  e skjele  et av 
Australopithecus, som ble funnet i E  opia 
i 1974. 

Og spesielt morsomt var å se en avstøpning 
av de berømte og 3,6 millioner år gamle 
forsporene fra Laetoli i Tanzania. Disse 
avtrykkene, avsa   i fuk  g aske fra et nylig 
vulkanutbrudd, ble funnet i 1978. De er 
det eldste bevis for at menneskeliknende 
former hadde oppreist gange og gikk på to 
ben.

Så selv om det er priser som for det aller 
meste ligger langt over hva jeg er villig  l 
å gi, er det all  d  mye å se på St. Marie-
messen og det er morsomt å komme ned 
å kikke og snakke med folk. 

Vel verdt et besøk! 

Ny butikk i Oslo med mineraler, 
fossiler, meteoritter, utstoppede dyr, 

tørkede insekter, gevirer, bøker, 
leker, biologisk og geologisk rekvisita, 

bruks- og pyntegjenstander.

En annerledes butikk for naturglede, 
samlerglede og god tid.

Hagegata 1, 0577 OSLO 
(på Tøyen, like utenfor Botanisk hage). 

www.facebook.com/NaturensMangfoldAs       
www.naturensmangfold.no

rune.froyland@naturensmangfold.no
Tlf. 975 11 694Bein fra kvartære dyr fra Brunebanken i 

Nordsjøen. Foto: Jan Stenløkk.

Denne ble vel ikke engang solgt som forsøk på å være ekte. 
Foto: Jan Stenløkk.

Tidligmennesket Lucy med venner.
Foto: Jan Stenløkk.
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