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Mineralauksjon i Sande ord
Av Jan Stenløkk
Lørdag 21. juni var det mineralauksjon i
Sande ord! Overskudd av materiale og andre
stuﬀer som av en eller annen grunn skulle ut,
ble sa fram, og det var ”Geofreaks” som sto
bak det hele.
Auksjonen hadde et hundretalls objekter, som
alle gikk raskt unna. Sendrek g fundering på
eventuelle kjøp hjalp ikke her – objektene
ble fort klubbet og solgt! Både kasser med
mange like (som kvartsstykker) , men også
enkeltobjekter gikk under hammeren. Noen
med minstepris, men som regel var det salg
for hva som ble oppnådd for dem.
Det aller meste var norske mineraler, og selv
om det var mye ”vanlig”, så var det også funn
for både systema kksamlere og de som ville
ha penere stuﬀer. Her var blant annet sølv,
flo e beryller, turmalin og mye krystaller av

kvarts og kalsi . Selv kom jeg hjem med blant
annet to digre kalsi er på mangfoldige kilo
hver – hvor de skal se es opp blir et problem!
Auksjonen hadde en god stemning, og det
var god anledning l å prate med folk også.
Servering av kaﬀe, vafler og brus hjalp på
humøret. Godt med folk var det også, og
informasjon om auksjonen hadde utvilsomt
kommet fram l langt utenfor Sande ords
grenser.
De e var andre gangen ”Geofreaks” arrangerer
en slik auksjon i Sande ord. Utvilsomt var det
et populært ltak. Mye bra stein kunne skaﬀes,
o e l svært akseptable priser. Ikke minst
kasser med materiale som var veldig godt
egnet l forening, geologiens dag eller andre
begivenheter der stein trengs for utdeling,
gaver eller gevinster.
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Mossemessa
30 års jubileum i
ØREÅSHALLEN 26.-28. september
Åpnings der
Uts llere: Fredag 12-20, lørdag 09-17, søndag 09-20
Besøkende: Fredag 15-20, lørdag 10-17, søndag 10-17
Inngangspris
Voksne kr 60.Barn kr 30.GRATIS inngang med NAGS-kort

Morten Bilet og Øivind Thoresen
skal signere den nye praktboken
om de norske meteori ene
lørdag og søndag kl 12.

Dino Dilla kommer l Moss
i år og vi stå i nærheten av
S g Larsen som vil snakke om øglegraving på Svalbard gjennom helga.

Det vil bli mulighet for å komme å ta på en meteori og et ekte dinosauregg

Moss og Omegn Geologiforening, Postboks 52, N- 1581 Rygge
www.mossemessa.no, e-post: raadesko@gmail.com
Telefon: 95433515 el 97796936

