MESSE
Miinchen 1999
Nar det gjelder lengde, 110yde og bredde i
aile henseende, kort sagt volum sa er del ingen
messe i hele verden som gj0r Miinchen rangen
stridig som nr.l. Her finner du alt pa et sted,
organisert greit og oversiktlig. Og na som
messa hal' fatt bedre plass sa slipper man a ga
i k00gsa.
I999utgaven kunne by pa 700 utstillere fra
40 land og vi vii anta at de fleste av de over
30 000 bes0kerne hygget seg godt blant aile
tvillingene (arets tema), spesialutstillingene,
samlerutstillingene og kunst- og steinsmykker.
Her finnes det meste for ethvel1 0nske, ethvert
blikk og ikke minst enhver lommebok. 110pet
av et kvarter kan du lette deg for 100 000 eller
om 0konomien tilsier det, klare deg godt med
smapenger og noen gode bytteobjekter hvis du
er malrettet og vet hva du vii ha. Men hvem
vet vel det? Val' anbefaling ma vrere a ta en
relativt rask runde, a ha et va kent blikk og
sinn i tillegg til ennotatblokk, sette seg ned
ved en av de mange spisestedene og sa ta et
par p01ser og en 01 eller tre og sa la inntrykkene synke inn og ned.
For eksempel de fine Afganistanmineralene
til Francois Lietard, rhodisitten, elbaitten eller
aqamarinen fra Madagaskar, den helt fantastiske fluoritten fra nyfunnet i Asturia i Spania
(den stmste stuffen med dette materialet gikk
fOJ'0vrig til et museum for over 100 000 kroner fortalte ryktene).
For folk som er sosialt anlagt er ogsa
Miinchen stedet, du treffer folk fra rundtomkringforbi og hal' du noe snusk i lomma sa
er det et godt utgangspllnkt for timelange
samtaler med utveksling av erfaringer og noen
ganger heftige, men fruktbare diskusjoner, omtrent som hjemme med andre ord.
Konklllsjonen blir som ved tidligere
Miinchenbes0k, vi kommer igjen. De som
gjerne vii sla f01ge b0r merke seg at Miinchenmessa 2000 er allerede fra 6. til 8. oktober.
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Et par glitter lIndre,. seg over hvar fin en
pyriltstujJ kan v(ere.

Hallen hva,. sam/ere og smykkestein val' samler.

£1 typisk samlervilrineskap. Aile /oto MM.

32

