
Ell prat over Kongsbergsel v mel/om Svein Haugen og John Rudshagen.
FOIO: Hans Chr. Regier

Det er jo bare smykker altsammen! Helt sikkert, og hvis der endelig er
et mineral, koster det ti gange sa meget som her! Det er jo ogsa sa
lan gt veek, jeg vii vrere nedt til at bruge to feriedage pa det. Ja, og sa
er det jo ogsa tante Annas 70 ars fedselsdag weekenden efter, Du har
ret - det er bedst, vi bliver hjemme!

Den selvbekneftende antipati mod sten
messer, som nogen - pudsigt nok ogsa
stenfolk - er i besidelse af, er velkendt og
n:1r der er tale om den arlige messe i
Miinchen, er der som bekendt ingen green
se for darskaben . Det til trods, er vi en del
mennesker, som troligt tager dertil hvert :1r
og som fakti sk har et stort udbytte af rnes
sen.
Ogsa p:1 Milnchen-messen findes smykker,
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slebne sten, konk ylier og meget andet af
Djrevlens vrerk, men som mineralsamler er
jeg egentlig ikke generet af del. l eg gar
bare forbi , det jeg ikke er interesseret i og
ser pii det , jeg kan lide . Der er nok at se pii
og at bruge pengene p:1, uden at jeg behe
ver beskteftige mig med disse nedrige tas
kenspill eres "uvrerdige" sten. Man kan fak
tisk bevrege sig rundt en hel weekend, hejt
hrevet over almuens modb ydelige optaget-



Messens sterste stykke AxinitI ra Puiva, ca. 40-45 cml Foto Claus Hedegaard

hed af ting, der skinner og stadig se en
masse og have en herli g tid!
Pa en stenmesse ser man mange dyre ting

og i Miinchen i hojere grad end andre ste
der - der har ikke vreret et eneste ar, hvor
jeg ikke geme havde haft nogle fii hundre
de tusinde kroner i ekstra lommepenge!
Men netop det er charrnen ved en messe 
man ser de sjreldne og fantastiske ting,
man ellers kun lreser om og ofte far man
endda lov at re re demo Der vii altid vrere
noget, man ikke magter at kebe, men sa
ber man i det mind ste se dem og nyde
dern, nar mul igheden er der. Prisniveauet ?
Det er svrert at sige noget alment, da for
ske llige udbydere forlange r meget forske l
lige priser for principielt identisk materiale
og man kan ikke bebrejde Miinchen-mes
sen, at de kostbare stykker til mange tusin
de kroner rent faktisk udbydes der og der
for giver et hejere "loft", end vi er vant til i
Skandin avien . Oftest findes tilsvarende
stykker simpelthen ikke pa det skandina
viske marked . Med omkr ing 500 udstillere
er der stor konkurrence om kund em es
penge, men omkostningeme er hoje og der
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er en tend ens til at standard mater iale - det
man lige sa godt kan kebe i den hjemli ge
stenbutik - er lidt dyrere og til at de helt
billi ge 1-3 kroners sten mangler. Ikke des
to mindre finder jeg hvert ar et eller andet
til nogle fa mark, som jeg er glad for at
leegge i samlingen.

SrerudstiIlinger
En af de store attrakti oner ved messen i

Miinchen er se rudstillingeme, dels den
store srerudsrilling over et samlet tem a,
som arrango ren star for, dels de individuel
Ie montrer fra forske llige museer og priva
te samlere. Her er virkeligt muli gheden for
at se mange pragtstykker pa et sted, styk
ker som for sterstepartens vedko mmende
ikke er alment tilgrengelige og som man i
givet fald rna rejse langt efter.
Arets tema var "Alpine Mineraler" og der

var heldi gvis plad s til, at materiale af alpin
type fra andre lande ogsa var kommet med.
Gode stykker fra Alpeme findes i rigt mal i
Sydtyskland , Sch weiz og 0 strig og det er
selvsagt kedeli gt, at sa meget materiale
ikke var med , fordi samlerene er bange for



at udlane deres stykker, men arrangoren
rna komplimenteres for hvad der rent fak
tisk var med. Det interessante er, hvad man
far at se, ikke hvad man kunne have faet at
se hvis o.s.v. Blandt det, der normalt er
gemt vtek, men som vi fik at se var et
udvalg fra Asherofts alpine samling, som
nu opbev ares pa Natural History Museum i
London. I arene 1921 til 1938 rejste Frede 
riek Noel Asheroft i Sehweiz og indsamle
de mineraler med en uhort nidkrerhed og
sans for detaljen. Hans samling karakteri
seres ikke - ihvertfald ikke udelukkende 
ved stykkernes kvalitet, men ved den
dokumentation, der fel ger med , han gjorde
et meget stort stykke arbejde for at fotogra
fere og beskrive lokaliteterne nejagtigt,
bade hvor de la og hvad den enkelte
"kluft" indeholdt. Materialet er sa godt og
omfattende - ea. 6000 stykker - at det sta
dig er den bedste referenee-samling af alpi
ne mineral er. Udstillingen viste et udvalg
af Asherofts noter og billeder og nogle af
hans pragt stykker, bl.a . et ea . 20 em stort
stykke fra Cavradi , Val Tavetseh i Sehweiz
med Kvarts, hvorpa der sad Hremarit krys
taller - "Eisenrose" type - hvorfra der vok
sede kraftig e, rode til orangebrune Rutil
krystaller. Pa grund af Iigheden i krystal
gitteret mellem Heematit og Rutil er krys
tallerne orienteret i forhold til hinanden, sa
de enkelte krystaller er ganske godt synlige
til trods for den komplekse sammenvoks
ning . Eller var det maske den kulsorte
Kvarts "Gwindel" i samme sterrelse eller
den klare i godt halv sterrelse, som var
flottest ?
Blandt de imponerende stykker fra private

samlinger var et 25 em stort stykke med
rosa Fluorit oktaedere med op til 2 em
lange kanter fra Fleisstal ved Heiligenblut
og fra samme sted et 30 em stykke "Mori
on" (kulsort Kvarts) med meget fin glan s
fra Dr Georg Kandutseh's samlin g.
En enkelt montre var viet skandinaviske

(i.e. norske) stykker fra "alpine" forekom
ster - jeg hreftede mig iseer ved et stort
stykke med Anata s xx pa Kvarts fra Har-
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dangervidda, udlant af Norsk Bergverks
museum i Kongsberg, en do. pa 20 em
dobbelt-termineret Kvarts og et par flotte
stykker med gule Datolit krystaller, til
syneladende udlant anonymt. Stykkerne
var meget fine og de blev ogsa beundret af
mange af yore teuton ske bredre.

Museumsudstillinger
Udenfor temaet med alpine mineraler var

der srerudstillinger fra en rrekke, isrer tys
ke, museer. Freiberg Museum viste en
udstilling om geologen Breithaupt, ham
med Breithauptit, som fandt pa begrebet
paragenese og som bl.a. beskrev mineralet
Variseit. Udstillingen rumm ede bade
boger, billeder, nogle af Breithaupts papi 
rer og mineraler. Derudover vistes enkelte
mineraler, blandt andre en meget flot Whe
veil it fra Sehlema (Erzgebirge) og et her
ligt 4 em stort stykke med oktaederi ske
"hopper krystaller" op til 1.5 em af
Bismuth (wismut) fra samme sted. De far
vepnegtige, syntetiske wismut er kendt af
ethvert barn, der har vreret pa stenmesse,
men naturlige krystaller er fakti sk meget
sjreldne - isrer nar de kan ses med det blot
te oje!

Ogsa Humboldt Universitat fra Berlin
medbragte et meget imponerende hand 
stykke med Bismuth krystaller op til 2.5
em, som var en del af en udstilling, der
isrer lagde vregt pa Erzgebirge. Seerligt
imponerende var et 25 em stykke med
Stephanit krystaller op til 2 em, et 12 em
stykke Pyrargyrit med tavleformede krys
talle r til 2 em og ikke mindst et lille, men
pragtfuldt farvet - kraftigt redt - stykke
Proustit med meget tynde krystaller op til 3
em . Da mange se lv-holdige mineraler, spe
eielt Pyrargyrit og Proustit , bliver merke
som folge af Iysets pavirkning, er det
meget ustedvanligt at stykker med god,
frisk farve udstilles; en fryd for ejet: Et
enkelt stykke Epidot fra Knappenwand, en
stor enkelt-krystal omgive t af "B yssolit "
understregede det alpine tema i hovedud
stillingen - det var ievrigt nok den sterste



Montre fra Dr. Kandutsch' s samling. Foro
Claus Hedegaard

skuffelse, at der faktisk ikke var udstillet
srerligt mange, endsige srerligt gode Epido
ter.

Dresden Staatliches Museum fur Minera
logie havde lavet en fossil-udstilling med
type-eksemplarer - det vii sige de stykker,
der havde vseret brugt til den oprindeli ge
videnskabeli ge beskrivel se - som havde til
hert H B Geinitz, der i 1870 'eme beskrev
fossiler fra Kridt-tiden i Sachsen. Selvom
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den ikke var spektakulrer, var det en fin og
interessant udstilling, som mindede om, at
efter "je rntasppers" fald er det pludseligt
blevet muligt for osteuropreeme at vise os,
hvad der findes der, men ogsa for os at
besoge deres museer. Der er et stort antal
fine geologiske museer i 0 sttyskland, Cze
choslovakiet, Ungarn, Rusland o.s.v. - og
vel at mrerke ikke bare i hovedstrederne!
En montre fra Museum of Natural Science

i Houston udtrykte bedre end noget andet
forskellen mellem europreiske og ameri
kanske museer (og samlere!). Der var vel
ialt 15 stykker, for det meste 4 til 10 em
store, som aile - ALLE! - var perfekte og
overordentligt smukke; en sestetisk Irekker
bidsken. Modsat de europreiske museers
montrer, var der ikke gjort forseg pa at for
trelle en historie, der var udelukkende en
stribe "skuestykker". Det er muligt, jeg er
"forkrelet" eller "for intellektuel", men det
virker lidt "koldt" pa mig - denne optaget
hed af restetik, formatering og klistren pa
plexiglas-klodser far disse stykker til at
fremsta for sterile, for perfekte. Efter at
have vreret blasert et ejeblik, matte jeg lige
savle over et nydeligt stykke med merke
bla, perfekte I em krystaller af Scorodit fra
EI Cobre, Zacatecas i Mexico, de to pragt
fulde stykker Proustit fra Chanarcillo og
den store - sadan 5-6 cm! - lysegrenne
enkeltk rystal af Phosphophyllit fra Cerro
do Potosi i Bolivia. Det ligger ikke til mig,
at vtere rnisundelig, men skulle jeg nogen
sinde blive det, var her en glimrende basis!
Der er vel ingen, der er i tvivl om, at dino

saurer er modeme - trenk, det er "in" at
vrere uddedl - og arrangererne havde til
lejligheden fremskaffet et par store skelet
ter af Plateosaurus engelhardti fra Ellingen
i Franken. Det er jo altid sprendende, at se
dyr sa store sorn, om ikke en Folkevogn, sa
ihvertfald en Wartburg med lang hals, hale
og fire ben og attraktionen blev ikke min
dre af, at man kunne komme helt hen til de
opstillede skeletter - ikke noget med glas
montre eller en bred sikkerheds-zone.



Russiske mineraler
Hovedattraktionen pa en stenmesse er

selvsag t de ting, man kan kebe og det bli
ver stadig tydeligere, at det spsendende nye
materiale kommer fra Rusland og de ev ri
ge, tidligere Sovje t stater. Desvrerre efter
lader en del russiske handlere stadig det
indtryk, at man kan vrelte en bunke blande
de skrerver ud af en beerepose og "....sa
skal de vestlige samlere flas!". Man ser
desvrerre ofte, at der udbydes underled igt
materiale til opskruede priser, der ikke
afspejler materia lets kvalitet eller sjrelden
hed. Oet var pa sin vis i orden, at de fa 
meget fa - virkeligt fanta stiske stykker, der
kom ud for 8-10 ar siden, kostede mange
penge. Den gang var der ruesten ikke noget
russisk materiale pa markedet og "super
stykker" var umulige at fa fat i , men det
betyder ikke, at alt - selv en lille skrammet
Calc it - skal koste mange hundrede kroner,
bare fordi den er fra et eller andet sted i
Ural. Nar denne drabe malurt er dryppet i
beegerer. rna det ogsa siges , at hvis man ser
sig for, er forholdene bedre nu, end nogen
sinde fer . Hver anden eller tredie handler
pa messen i Miinehen havde russisk mate
riale og mange osteuropreiske handlere har
ogsa faet evnen til at diffe rentiere prisen
efter mineralet og ikke keberens forrnode
de formaen og i srerdeleshed er mange ble
vet mere papasselige med stykkerne; mine
raler pakkes rent faktisk ind under trans
porten!

Blandt de sserligt bemrerkelsesvrerdige
nyheder var Axinit fra Puiva i "Polarural",
Selvom materialet har vzeret fremme et par
ar, var der for forste gang et virkeligt godt
udvalg af stykker i fin kvalitet, krystaller
op til 4-10 em var talrige og der sas nogle
op til nrer 20 em og matrix stykker fandtes
op til 25-45 em. Pa grund af krystallemes
sterrelse, ftotte glans og dybe violet-brune
Farve er der tale om de "ultimative" Axini
ter - materiale fra Bourg d 'Oi sans eller
New Melones Dam kan slet ikke felge med
- og da der er tale om et efterspurgt mine
rai, som faktisk kun sjreldent findes i virke-
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ligt gode skuestykker er en hej pris berett i
get. Smastykker i rimel ig kvalitet begyndte
ved 50-100 OEM, de gode matrix-stykker
endte ved 10-20,000 OEM! Nar man nar
op i den everste ende af skalaen, speeielt
pa et forholdsvis nyt materiale, skal man til
at trenke sig vreldigt godt om: Oer kan
vaire tale om et nyt og enestaende fund og
hvis man skal have noget, er det NU, man
skal kebe - om et ar er aile de gode stykker
vrek fra markedet - men det kan ogsa vrere
"toppen af isbjerget" , dette er kun begyn
delsen til en lang rrekke af store, enestaen
de stykker, som snart kan fas til vresentligt
lavere priser. Hvadenten man veelger at
vrere med eller at vente, er der stor sand
synlighed for, at man kommer til at <erge
sig! Min fomemmelse er, at de, der har
ventet , har gjort den bedste forretni ng i
dette tilfrelde. Miinehen er en stor messe
og mange af de fineste stykker kommer pa
markedet her, men hvis adskiIIige handlere
har et udvalg af stykker af samme materia
Ie i prisklassen 10-20,000 OEM og ftere
andre har et enkelt stykke og hvis sa at sige
ingen af disse stykker er solgt pa den sidste
dag, sa er toppen af markedet altsa dsekket.

Oer var et stort udvalg af mineraler fra
Oalnegorsk (Tetiuhe), isrer fine stykker
Fluorit , hvoraf mange var klare og farve
lese med store krystaller og andre havde
store lysegrenne, gennemskinnelige krys
taller. Oer sas ogsa store enkelt-krystaller
(10-20 em) af Datolit, mange stykker Gale
na og Sphalerit og nogle meget fine IIvait 
krystalleme er ikke sa store som de gne ske
eller italienske, til gengreld er de meget
velforrnede, skinnende blanke og ofte med
Calcit eller andre fclgemineraler, som
giver god kontrast.
Til slibe- og smykke-folket var der et stort
udvalg af Charoit fra Murun massivet ,
bade store blokke (over 100 kg), sma styk
ker med en sieben ftade og mange frerdige
eaboehoner. l eg sa enkelte stykker med
meget merk violet farve, bestaende af tret
sammenvoksede krystaller op til 5-6 em,
som delvist omsluttede gulbrun Tinaksit og



Et av de utsti lte objektene fra Ashcroft-samlingen - The Natural History Muesum,
London. Bergkrystall med apatittfra Valatscha

gralig Canasit. Det er altid interessant , nar havde set fer) var ravgule til orangeb rune
"sj eeldne" mineraler pludselig viser sig at Seheelit krystaller op til ftere em pa gra til
vzere bjergartsdannende og kommer pa rruelkefarvede Kvarts krystaller fra Tsehu
markedet i et stort udvalg. l eg husker sta- kotka i Sibirien og velformede Cass iterit
dig, da Charoit var "utroligt sjreldent", krystaller, ogsa pa Kvarts, fra samme sted.
"urnuligt at fa fat i" og "kun fundet i meget Et sprendende materia le, da man kun sjrel
srna stykker" og man matte betale et ret dent ser skuestykke r af Seheelit. Blandt de
anseligt beleb for et lille stykke . mere velkendte ting var et par gode stykker
Blandt de fa nyheder (d.v.s. ting, jeg ikke Croeoi t fra Beresowsk (korte, ofte dobbelt-
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tenninerede krystaller og mere gule, end
de velk en dte fra Red Lead Min e i Tasma
nien ), flott e skinnende brune oktaedere (op
til I em) af Pyro ehl or i dru serum i grani t
fra Wi showy Bjergene, 1-1.5 em temi nge r
af Perowsk it fra "Ural" og 3-4 em dobbelt
tenninerede, prismatiske Ame thys t krystal 
ler fra Ked on .

Mineraler fra resten af Verden
Mere eller mindre nye fund fra andre dele

af verde n omfattede op til ea. I em lan ge
blagronn e Euklas krystaller pa matrix
(Kva rts krystaller ) fra Equador, Rio Gran
de do SuI Pro vin sen i Brasil ien - der tilsy
neladende kun fundet fa stykker, men
interessant at se noget ande t end de sred
vanlige lose krystaller fra sekundrert leje.
Et mindre parti Seheelit krystaller fra Yun
nan i Kina minde de meget om materialet
fra Tsehukotka , men havde ge nnemg aende
en flottere orange-brun far ve og hejere
glans , men der var kun me get fa ma trix
stykker. Fra Sydafrika sas nogle fa stykker
med gulbrune Shigait krystaller op til ea . 3
mm og atte r en del flotte Inesit fra
N'Chwaning samt et par " flotte" (d.v.s.
med nresten synlige krystaller!) lowait fra
Palabora . Et stort fund af Azur it fra marts
maned i Toui ssit i Marokko slog ogsa
ige nnem i Miinch en - mange handl ere hav
de store stykker med fine kry staller op til
5-7 em; se lvo m de bedste stykker allerede
var so lgt, var dette bestemt lejl igheden til
at se sig om efte r en go d Azuri t, hvis man
manglede . I den interessante afde ling sas
fritvokse nde krysta lle r af Boraeit fra Boul
dy Potash Mine, Loftu s, Cleveland i En g
land og i de n e ko no misk afdeempede ende
5-7 em afrundede rho mboede riske Calcit
kryst aller fra Sartay i Kazakhstan - selvo m
det "bare" er Calc it, kan man fra tid til
anden finde gode stykker fra mrerkvserdige
steder til en rimelig pris. Hvi s man ende lig
skulle spe nde re en fonnue , var der et go dt,
stort - STORT! - stykke krystalli seret Guld
fra Eagle ' s Nest; sadan ea . 20 -30 em
agg regat plaeeret ove npa hvid Kvarts. Pris

139,000 OM ! Man fristes til at spille lot
to ....

Udbude t af klassiske stykker fra gam le
samlinger var mere begr tenset end tidli ge
reoAf seerligt interessante ting sa jeg kun et
lille stykke (stor va lnod ) Argy rodit fra
Freiberg, et par mellem store ( 15 em), men
prene stykker Antim on it fra Ich inokawa
(Japan) og et enke lt stykke med Kryol it
krystaller fra Ivigtut (Gronland) . Bevares,
der var ogsa andet - Se lv fra Kon gsberg
(inklusive et enkelt meget fint styk ke med
langtrukne krystaller), Pyromorphit fra
Bad Em s O.S. V., men meget lidt usredvan
ligt.

Fossiler og Smykker
Med min hang til mineraler, ikke mind st

"Grums it" (gra sty kke r med sorte prikker
af et elle r ande t mrerkvrerdigt), er jeg ikke
den rigti ge at sende i byen for at se pa fos 
si ler og smy kker, men notatern e omfattede
da felgende:
Enkelte handlere havd e et stor t ud valg af

fossiler fra Hunsrticker Schiefer (Bunden
bach ), ise r de fant ast iske pyritiserede
sestjerne r og seliljer og der sas ogsa et fint
udvalg fra Messel (Eocre n, ca . 40 millioner
ar gamle) , bade fisk , f1agennus, urhest ,
slange og andre af d isse enes taende hvir
veldyr. Are ts store nyhed var, meget apro
pos, kinesiske din osaur reg, som syntes sa
hyppige, at der i hejere grad er tale om
"rog n" end "reg " ! Blandt hvirvell e se dyr
hreftede jeg m ig iseer ved et sto rt udbud af
russiske trilob iter fra Volhov Basin i Ur al
(mellem Ordov icium, ca . 450 mill ioner ar
gamle) og ammoniter med delvist bevaret
skal - d.v.s. de ser ud som perl emor , nar de
bli ver bank et ud af stenen - fra Gorki. Der
var ogsa stadig en del af de so rte ammoni
ter fra Port a Westphal iea - en ga mmel tys k
jernmine - som ble v fundet fo r nogle ar
siden. Der var se lvsagt meget mere 
Miinchen har faktisk et stort og alsidigt
udvalg af fossiler - men de t var bare lidt
spildt pa mig.
Smykkeudb udet g ik jeg ogsa le t henover ,
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kunnen, ling, der var gode nok til, al man
kunne overveje, om man kunne !ide dem ,
del var ikke bare skreve askebregre i fedt
sten,

Samler udstilliger
Gennem de senere ar har der vreret en

reekke montrer, som stilles til radighed for

[~~),I7' .I I '~ ?>
,MeJ e: F.J

Arran g¢rene av M.M.T har JIm malt akvareller av noen av de beste objektene pa messa.
Hans Niedermeier heter kunstneren. Vi synes resultatet har blitt riktig bra. Skulle det
were noen av vare lesere som har prevd seg pa krystallbilledkunst sa bringer vi gjerne
det pa trykk.

men hreftede mig ved en gruppe udstillere i
den ene hal, som tydeligvis havde gode
ting - designer smykker, store slebne sten,
velafstemte seer af collier, broche og ring
o.s.v. og ikke mindst en rrekke figurer og
skulpturer af Kvarts , Lapis m.m. Vel at
rruerke ling, der var prteget af bade kunst
nerisk overveje lse og handvrerksmressig

Kvarts, Eckriegl bei Malnit ;
Samling: Kantusch.
Sterrelse: 4/5
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samlere - det kunne vi godt have mere af i
Skandinavien! Hver montre viste et udvalg
af stykker med et failles tema. Nogle var
maske mere informative end smukke 
f.eks. en montre med Agat/Chalcedon i
porphyr fra Lierbachtal i Schwarzwald,
andre rummede en pzen rtekke "pralestyk
ker", Leks. de to montrer med pseudomor
foser - den ene med Galena efter Pyromor
phit, den anden med Malakit efter Azurit:
Hver montre havde det ene mineral i den
ene ende , det andet i den anden og pseudo
morfoserne i midten. Der var altsa bade
prene stykker Galena (Neudorf o.a.), Gale
na efter Pyromorphit (Bad Ems), Pyromor
phit (Bad Ems og Ussel), Azurit (Tsumeb,
Touissit), Malakit efter Azurit (Tsumeb)
og Malakit (Katanga).

Denne form for udsti llinger giver dels
informationer - jeg har da hert om "Lier
bachtal Agat", men vidste ikke rigtigt
noget om det - dels mulighed for at se gode
stykker, som normalt gemmes vrek i priva
te samlinger. le g stod da og savlede over et
par stykker "Blaubleierz" (Galena pseudo
morf efter Pyromorphit), som jeg givetvi s
aldrig ville have set, hvis jeg ikke var kom
met til Miinchen.

Sterudstillingeme er - hvadenten der er
tale om en stor terna-udstilling eller en
rrekke montrer, som stilles til radighed for
samlere eller museer - en omkostning og
stor ekstra byrde for arrangereme, men der
er tale om et vresentligt ekstra aktiv for en
messe, et aktiv, der for den sags skyld godt

m<\ medfere en forhejet billetpris , for der
skal mere til end bare en ternet klud p<\ et
campingbord og en seddel, hvor der star
"Kvarts, Norge". Hvis en udstilling skal
vtere bade indbyde nde og informativ, skal
der ofres et stort stykke arbejde og ihvert
fald nogle penge, men det er det vrerd!

Oet praktiske
Det tager selvsagt tid (og koster penge) at

tage til Miinchen, men det er faktisk en
ganske behagelig efterarsferie - Miinchen
har meget andet at byde p<\, end bare en
stenmesse og klimaet i oktober er ofte lunt.
Der er mange mader at komme dertil p<\ og
med et rejsemarked i opbrud er det svrert at
forudse priserne til ne ste k SAS og Luft
hansa har ofte meget billige fly-billetler fra
Skandinavien (ihvertfald Kebenhavn) til
Tyskland , men den behageligste made er at
tage toget fra et eller andet sted i Danmark
til Hamburg og nat-toget til Miinchen.
Turen gennem Danmark kan man bruge p<\
at lrese eller evt. arbejde og med et par ere
propper kan man sove glimrende i nat
toget , som ankommer i Miinchen i tide til
morgenmad. Efter et rigeligt maltid gar
man pa messe fra om morgene n og en her
lig ferie er begyndt. Pris ? Ca. DKK 1000
for togbillet , ca. DKK 1500 for togbiIIet,
liggeplads og een nat p<\ hotel - sperg hos
Deutsche Bundesbahn's eller Danske Stats
Baners repne sentant efter detaljer. Nreste
<\r finder messen sted 14. til 16. oktober.

Vi bryter bare det beste
Velg fra de forskjellige mineralene vi tilbyr. Vi har tusenv is av kg pa lager.

Gran apophylitt, midels farge 40$. Snohvit okenit pa matriks 15$. Geode r 25$.
Lilla ametyst m/matriks 14$. Geoder 20$, minimum 30 stykker. Eksklus iv bla
cavansitt i gode vifter pa stilbitt 100$. Scolecittlnatrolittlmeselitt som naler 5

stuffer 300$. Top kvalitet av vannklar apophyl itt 250$, minimum 2 stk.
Okenitkuler 100 stk. 100$. Stilbitt « Bows» 100 stk. 300$. Blandet 8 typer

mineraler 2$ pro kg. Minimum 50 kg. Send sjekk utstedt til:
Mineral Minning Corporation,44, Laxminarayan shopping centre , Malad

East, Bombay-400097, India. Fax: 91228407758.
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