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Sussex Mineral Show
- steinmessa re utenfor London
Av Thor Sørlie
London, verdensmetropolen for mange,
og byen som utallige nordmenn besøker
hvert år. Mange drar dit for shopping, noen
for å se en fotballkamp, mens to av oss dro
for å delta på en av Englands beste messer.
E er invitasjon fra våre venner i England,
med Trevor Devon og Richard Belson i spissen, bestemte Jan Stenløkk og undertegnede seg for å besøke førjulsmessa i Haywards Heath. I følge dem var vi de første
nordmenn som besøkte messa, men det
vet vi jo ikke om stemmer.
Denne lille byen, nærmest en forstad l
London, ligger en halv mes togtur sydover i retning Brighton og er le å ta seg l
fra Victoria Sta on.

Hva forventet vi?
Ikke så mye, bortse fra å få se en del briske, klassiske mineraler og en UV-uts l-

ling, som våre venner Richard Belson og
Michael Doel sto i spissen for.
De e fikk vi oppfylt og mere l, for allerede ved ankomst ble vi stående i kø ved
inngangsdøra, som minner om da NAGSmessene hadde sine storhets d på 80-tallet. Vel inne ble vi mø av loddsalg, salg av
hjemmelaget mat og et stort antall mineraluts llere.
Loddsalget her var annerledes og spennende; steingevinsten du vant, var pakket
inn og nummerert og kvaliteten på gevinstene var generelt høy.
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var fullt mulig å finne prøver l en billig
penge.
Som i USA liker britene å konkurrere med
spesialsamlinger og denne gang var temaet kobber. 8 samlere var invitert l å delta i konkurransen og de 8 vitrineskapene
innholt en rekke flo e prøver. En av dem
var en flo uts lling fra Cornwall lhørende Courtenay Smale. Denne eldre herren
hadde arbeidet som ingeniør i gruvene der
og selvsagt ha fin lgang l mineralprøver. Hans spangoli fra Wheal Gorland var
anse som Englands flo este, og de andre
prøvene var ikke særlig dårligere. Det kom
derfor ikke som noen stor overraskelse at
han vant førsteprisen som han fikk overrakt av byens kvinnelige borgermester.

Flo e montere med UV-mineraler ble vist fram.

Det var et 50-talls uts llere, og lbudet var
variert. En av uts llerne hadde et stort utvalg av l dels gamle bøker og en annen
hadde gamle lamper, snusbokser og annet
gruverelatert, men selvsagt var det mineralhandlerne som dominerte. Prisnivået lå
omtrent på internasjonalt nivå, men det

Lang kø når messa åpnet.

Courtenay Smale og hans flo e uts lling.
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De e er ei endagsmesse og arrangeres på
en lørdag, så den lar seg flo kombinere
med førjulshopping eller et besøk på Brish Museum, hvis det da ikke spilles en
søndagskamp og man er glad i fotball.
E er messa dro vi alle l en pub, som var
kjent for sin gode mat.
Skal du l London i midten av november er
messa vel verd et besøk!
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Daily
10am – 6pm
Exhibition site
by the TV Tower

MINERALIEN
HAMBURG
5 – 7 DEC 2014

MINERALS | FOSSILS | GEMSTONES | JEWELLERY

Nick Eastwood hadde et rikt utvalgt av samlersaker!

Big special show –
Majestic stones from
the realm of the Queen

Simply register at
ive
our website and rece
our newsletters.

Stone engraving art
from Idar-Oberstein
engravers visiting
Hamburg
Presentation forum
features exciting sub
Fair Trade in minera
4IXVM½IH[SSH
from the Philippines
MORE THAN 400
EXHIBITORS
Det var folksomt i lokalet.

TAGF info!
Det er lagt ut et ny nummer av SiT (Stein i Trøndelag)
på TAGFs hjemmeside.

FLUORIT
DISCOVER THE STONE
OF THE YEAR.
facebook.com/mineralien.hamburg

se www.tagf.no, under rubrikken medlemsblad.

mineralien-hamburg.de

