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og klarte det til slutt. Etter det har de to hatt
jevnlig kontakt, og Einar har spredd sin
steininteresse til Jacob.
I år stod de side om side som utstillere
på Mossemessa, og vi håper å få se Jacob
igjen!

Atter en gang kan en økende gjeng nordmenn
se tilbake på noen spennende dager i
München og messa der. Mest spektakulært
denne gangen, var en fantastisk utstilling av
mineraler fra Brasil og både den og annet
vil vi komme tilbake til senere.

Vi kunne alle ønsket oss flere besøkende
og utstillere, men det å arrangere messer er
ikke lett.
Både utstillere og besøkende må bli flinkere
til å kjenne sin besøkelsestid, for ellers er
vi fort flere arrangementer fattigere her i
landet. Det er det vel ingen som ønsker?

80-årsjubilanten Hans Vidar Ellingsen
og kona Astrid.

Mineralsamlernes “grand old man”, Hans
Vidar Ellingsen, hadde lagt feiringen av
sin 80-årsdag til München og en gjeng
samlervenner hyllet han der.
Ved ett av bordene møtte vi førstegangsutstiller Jacob Shah (12) (bilde over)
som har denne historien å fortelle: Jacob
står sammen med vennen Einar Teppen
og denne vennskapshistorien er ganske
spesiell.

Inntrykkene etter messa var mange og
beina trøtte.
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Jacob kastet våren 2008 ut en flaskepost fra
Årungen. Den inneholdt kun fornavnet og
noen ord. Einar fant denne i Bunnefjorden
på høsten samme år og visste umiddelbart
hva han skulle gjøre.
Einar hadde nemlig også tidligere funnet en
flaskepost, men den gangen uten å forfølge
saken og det skulle ikke skje igjen! Einar
satte i gang en operasjon for å finne Jacob
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Fantastiske mineralprøver i særskilte utstillinger.
Turmalin fra Pederneira Mine, Minas Gerais,
Brasil.
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Kjell Myre med spennende stein fra Iveland.

Tromlet stein
Cabochoner
Krystaller
Smykker
Gaveartikler
Smykkefatninger
Norske gaveartikler i stein

Skiferklokker
Healingstein
Mineraler
Råstein
Kleberstein
Detalj og engros
Vi sender over hele landet
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