Tysklands store messer
Av Thor Sørlie
Den første av de store messer er Mineralientage i München 31. oktober til 2. november. Flere flyselskaper trafikkerer mellom
Norge og München, og like før sommeren kunne man komme fra Gardermoen
til München for ca. 1500 kr t/r. Når man
i tillegg kan få seg et bra hotellrom (f.eks.
Hotell Apollo der mange norske steininteresserte ofte tar inn) til ca. 350 kr pr. natt
i dobbeltrom, blir dette ingen dyr affære.
Dyrt kan det imidlertid bli på messa…

Står et besøk på ei stormesse for tur?
Høsten står for døren og et par av Europas
største messer venter i det fjerne. Er du en
av de som ennå ikke har besøkt ei stormesse, og som både liker å reise og se vakre
steiner? Da bør du snart ta deg en tur!
Vi registrerer at flere og flere nordmenn besøker Europas store messer. Mens det for
15 år siden kun var en håndfull som jevnlig
dro ut, ser vi nå en kraftig stigende tendens.
Det er faktisk både enkelt og rimelig!

vil en krysning koste ca. 1800 kr pr person. For dette beløpet reiser dere ut fra
Gøteborg torsdag ettermiddag og dere er i
Kiel fredag morgen, og med kun en times
kjøring til Hamburg er dere på messa kl.
12.00 etter først å ha booket inn på hotellet.

også neste dag får god tid på messa. Ferja
går tilbake lørdag kveld og søndag morgen
er dere tilbake i Gøteborg og kan sette kursen videre hjemover.
De fleste nordmenn bor på Best Western
Hotell St. Raphael, som er å anse som
”steinfolkhotellet” og som heller ikke har
noe skremmende prisnivå.

Etter en del timer på messa, venter så en
hotellovernatting (også inkludert) før dere

Vær klar over at 31.10 er dagen for fagbesøkende og at man må ha en spesiell adgangsbillett.
Mineralien 2008 i Hamburg er det også
umulig å komme utenom. Den avholdes i
år 12. til 14. desember og passer flott som
en førjulspresang til en selv. Vel er ikke
messa like stor som i München, men den er
mer enn stor nok for de fleste. At man i tillegg får med seg julegatestemningen som
Hamburg er så kjent for og mulighetene til
å kjøpe noen julegaver fra det nære utland,
er vel midt i blinken for mange. Det er kanskje noen av oss som har en partner som
ikke er like steingal?
Med fly tar du deg lett til Hamburg, og
også her er det rimelige plasser å oppdrive
hvis man ikke venter for lenge med å bestille. Flere byer har i tillegg ferjeavganger
til Kiel eller Danmark som gjør det mulig å
ta med bilen. Det kan være smart!

Gull, Golden Crown M, Yarrambat,
Victoria, Australia. 8,6 cm.
Samling: Ian Bruce. Foto: Jeff Scovil.

Stena Line har et godt tilbud med sin Lillsemester fra Gøteborg. Er dere 4 i bilen,
32

Stor gullutstilling på årets Mineralientage München.
Bilde over er av gull fra Australia. 9,2 cm. Samling: Marc Weill. Foto: Jeff Scovil.
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Skiferklokker
Healingstein
Mineraler
Råstein
Kleberstein
Detalj og engros
Vi sender over hele landet

Tromlet stein
Cabochoner
Krystaller
Smykker
Gaveartikler
Smykkefatninger
Norske gaveartikler i stein
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