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Messe i Hamborg
- en drøm af fossiler og mineraler

NYHED! NYHED!

NYHED!

NYHED!

Ny software til SAS 1000/4000
- 150-200 % forbedring i forhold til
tidligere versioner (lavere end
version 3.00)

Terrameter logging/SAS LOG til 
SAS 4000

RAMAG - Ny software til WADI VLF

Georadar fra Malå Geoscience AB

Dyno Nobel Danmark A/S
Telefon 43 45 15 38

Homepage www.dynonobel.dk
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Enhver med interesse for mineraler
og fossiler bør uden tvivl besøge
Hamborgmessen. Den ligger i en
afstand fra Danmark, der gør det
muligt på en endagstur at få set så
meget, at der er indtryk nok indtil
næste års messe. Og mange stykker
er faktisk overkommelige i prisen.

Lørdag d. 7.12-2002 drog en delegation fra
redaktionen på GeologiskNyt til mineral-
messe i Hamborg. Heriblandt var der både
inkarnerede samlere og almindeligt nysger-
rige. Alle deltagere var dog til slut vold-
somt imponerede over mængden af minera-
ler og fossiler og ikke mindst størrelsen på
nogle af de udstillede stykker.

Stort og mangfoldigt
Messens størrelse er af et enormt omfang –
der er flere kæmpehaller, og selv i gangene
mellem hallerne står der udstillere. Der er
også talrige små restauranter og steder, hvor
man kan købe forfriskninger, hvilket også
er en nødvendighed, når man går rundt i
flere timer. Selvom det er sjovt at gå på
stenmesse i Danmark, kan det nok ikke helt
måle sig med en messe i Hamborg – der
var mere end 400 udstillere i 2002. Det
største problem er, at man ikke kan rumme
flere indtryk til sidst. Og det på trods af at
man ikke kan nå at se mere end en ganske
lille procentdel i løbet af en 4-5 timer.

Der er udstillere fra hele verden, hvilket
giver messen et internationalt præg og sam-
tidigt øger mangfoldigheden af mineraler
og fossiler. Specielt kinesiske stande var
der mange af i 2002, hvilket frydede

Messen rummede både små og store  fossiler bl.a. en udstilling af nogle lidt større – her en mammut.
Øverst en plade med trilobitter, der i højden var godt 1 m (Fotos: Jørgen Dahlgaard)

fluoritentusiaster, eftersom Kina leverer
store fluoritmængder til markedet.

Særudstillinger og andet godt
Messerne rummer altid specialudstillinger;
for et par år tilbage var temaet meteoritter,
hvor der bl.a. var udstillet en kæmpejern-
meteorit på nogle tons samt diverse “min-
dre” stykker af både jern- og stenmeteoritter.

I 2002 var der udstillet unikke stykker
af sølv fra hele verden. Der var bl.a. vidun-
dere fra Kongsberg i Norge og Sachsen i
Tyskland. Nogle af stykkerne fra Kongs-
berg havde en størrelse på omkring 35 cm!

Desuden kunne man besigtige Nord-
tysklands eneste mammutskelet.

Tag penge nok med
Redaktionsmedlemmerne fik også brugt
penge. Forfatteren ville gerne have vundet i
lotto inden messen, men skånede dog bilen
som følge af manglende held i spil.

 Man bør for sin egen skyld være op-
mærksom på, at der kan være nogle bonde-
fangere iblandt udstillerne – bl.a. marokka-
nerne er ret dygtige til at fuske med fx
trilobitter; det øvede øje kan se, at hale-
skjold og hovede kan være sat på en forkert
krop. Eller at der er for mange led på krop-
pen i forhold til arten. Så pas på!

For dem, der har fået blod på mammut-
tanden, kan det oplyses, at næste messe i
Hamborg finder sted 5.-7 december 2003.

Et utroligt flot stykke grøn fluorit fra en af spe-
cialudstillingerne. (Foto: Jørgen Dahlgaard)


