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C alifornia

14 em
regfarvet

Scep ter
Kvarts fra

California, USA fro TGMS udstilling of
Gene & Roz Meieran og Bill Larson.

«Boot f or
Cortez» Guld
nugget, f undet i
Cortez Havet,

Mexico, er ca. 35 cm og vejer 389.4 troy
ounces - over 12 kg! Collector s Edge stykke.

Tucson messerne er en sterre begivenhed hver
Februar. Omkring 25 messer drekker aile teenke

lige og en del uteenkelige aspekter af mineral , fossil
og smykke industrien; alt fra kugle/perl e messer via
paranormale alternativer over engro s smykkemesser
til rendyrkede samlermesser med mineraler og fossi
ler. Hvis man vii opleve det hele fra de forste uofficielle
snigleb til de afsluttende udsalg, rna man veere i byen
i mind st tre uger - og man vii stadig ga glip afnoget.
I ar matte jeg desvrerre holde sengen en del dage og
er ganske givet gaet glip afmange speendende styk
ker og nyfund, men havde nok at gere alligevel.
Tucson begivenhedens virkelige charme er, at den
yare r lee nge nok til at give plads ti l man ge
udenomsaktiviteter som srerudsti llinger, seminarer,
rneder i klubber og interessegrupper og selvsagt
masser af socialt samveer; meget af dette er fuldt sa
vigtigt som stenene.

M ellem hostene, nysene og det socia le sam
veer, fikjeg set en del nye ting, bade virkelig t

"det har jeg aldrig set fer" og "nye fund" afvelkendt
materiaIe. Arets mest omtalte mineraler var vel et fund
af op til 17 em lange Epidot krystaller fra Northern
Frontier Province i Kenya (s.27). Krystallerne er gan
ske karakteristiske, langstrakte med kvadratisk til rek
tangulzert tveersnit, relativt merk gron farve og of
test fedt glans pa overfladen . De fles te stykker var
repareret ogjeg kunne ikke afgore om de var edelagt
aftektonik eller darlig indsamlingsteknik. Epidot er
jo et hyppigt mineral , men god Epidot er sjeelden. De
kenyanske stykker kommer fra en useedvanlig type
forekom st og kan veere i selskab med Heernatit og

Apatit. Hvis man sperger mineralsamlere om lokali 
teter med god Epidot, neevner de f1este
Knappenwand i Tyrol , 0strig (den store klassiker,
aflange, flade krystaller med hej glans og gullig gron
til brunlig farve) og Green Monster forekomsten pa
Prince of Wales Is., Alaska, USA (tavleformede, of
test sortgrenne krystaller med god glans) , men sa
bliver det svrert! De seneste ar har vi set tavlefor
mede krystaller, oftest med brunlig farve fra Tormiq ,
Drott i Pakistan , og de lange kraftige krystaller fra
Landi Kotal i Khyber Pass, Pakistan/Afghanistan
starnme-ornrade, som svare r til de kenya nske , men
har bedre glans og gren farve . l eg skal nok have
overset et par stykker, men det er ihvertfald de
vigtigste. Det er meget fa lokaliteter, der ferer virkeligt
gode stykker af et af verdens hyppigste mineraler.
Aile disse klassikere er hydrothermale (mesothermale,
hypothermale eller hvad man nu vii) forekomster,
hvorimod de nye kenyanske krystaller kommer fra
en skarn (Wayne Thompson, pers. oplysning) og
det ger dem seerligt sprendende.

Collector 's Edge medbragte et flot stykke Guld
(s.24), kaldet «Boot ofCortez» for lokaliteten,

Cortez Havet i Mexico. Stykket er ca. 35 em langt, har
stort set form som en stovle og vejer 389 ,4 troy
ounces - det er pa den prene side af 12 kg! Det kan
godt veere, det er vulgrert, men det er rart at se et
stykke Guld , hvor man ikke behover sta og rode med
en lup. Netop det understreger vrerdien af at tage pa
stenmesse: Man keber nogle smating til sig selv,
men man far ogsa lov at se stykker, man ville have
forsvoret eks isterede.
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M indre prangende, men ganske charmerende
va r ci tro ng u le Wul fen it xx fra Map im i,

Durango, Mexico - et nyt fund, der ikke kom frem fe r
messens sidste dage. Krystalleme er kvadratiske tav
ler, op til 5 mm langs kant en , med hej glans, som
sidder indi vidu elt pa Limonit matr ix med andre se
kund eermineraler.

Der er maske ikke tale om egentl ige nyheder, men i
eje blikket kommer en lind strom affremragend e ma
teriale, som fremtiden viI anse for at vrere klassikere,
men som netop nu fils for en rime lig pr is. I Tucso n sa
jeg adskillige handl ere, som havde virkeligt utrolig
Cavansi t - intenst bla kugler, spredt pa underiag af
hvid Stilbit - fra Wagholi ved Pun e (Poo na) , Maha
rashtra , lndien . De var bade bedre og bill igere end
fer. Fra samme sted kommer enes taende, lange nale
kry staller af Pentagonit (s.28). Tro mig, dette mate
riale i den kvalitet og til den pris yarer ikke ved - hvis
du ikke har filet dine endnu, er det ved at veere tid .
Det samme grelder marokkansk Vanadinit (s.28) - det
meste af det "nye" materiale blev samlet for et par ar
siden og lagt pa lager afmarokkanske handl ere, men
selv ganske fine stykker fils for en behersket pris.
Lad vtere med at sig te efter stykker i dorstopp er
storre lse - langt bedre stykker find es i mindre star
relse.

Sammenlignet med tidli gere ar var der feerre pa
kistanske handl ere, men til gengeeld langt flere

kinesiske . Man bli ver let blasert over aile «de sred
vanlige kin esiske» mineraler, men se lige godt efte r.
Kinesemes teknik, bade indsamling og nedp akn ing,
er forbedret dra matisk og vi ser langt fierre bes ka
digede sty kker og langt flere fomufti ge matr ix styk
ker og dermed fierre le se, afbrrekkede krystaller.
Ny hedsvrerdien, som tidli gere pressed priseme op,
er forsvundet og man kan for begrrensede midler
kebe glimrende stykker Stibnit xx fra Xiku ang Shan i
Hunan Provinsen, Scheelit xx og tavleformet Beryl xx
fra Meanyun g Mt. i Sichuan Provin sen , krystalli se
rede Pyrit "skiver" fra Liu Zhu City i Gunga ng Xi
Provinsen , og Fluorit og Ca lcit fra man ge stede r.
Bemeerk, dette er ikke skramme l - lige nu kan man
kobe fremragende kinesiske mineraler, der er sa gode
som eller bedre end mange saka ldte klassikere, til
relativt lave priser. Den stadige stro m er besneerende,
men og sa vildledende - jeg forudser, at om fil ar sid
der vi og undre s over, hvor det a ltsammen blev af.
Hu sker du Cinnabarit kry stallerne fra Wan Shan
Chang? I I980erne kostede se lv et behersket stykke
en bondegard , priserne faldt gradvist indtil for et par

ar siden, men i ar sa jeg neesten ingen stykker. lnt et
yarer evigt.

Fra Kin a heeftede jeg mig ogsa ved Hubeit xx
(s.28) fra Da Ye Mine i Hubei Provinsen, der

kommer som bundet afchokoladebrune kry staller pa
ln esit xx eller Kvarts xx, oftest overvokse t af Apo
phyllit xx. Materialet er ikke nyt , men det var ferste
gang ,jeg sa et udv alg afstykker hos adskillige hand
lere. Der var ogsa mange dekorati ve sty kke r
Spessart in xx fra Fuji an Provin sen (s.28) . Krystall
erne er oftest sma - 2-5 mm - med fin ora nge brun
farve, som deekker pegm atit (?) matri x. Bare for god
ord ens sky ld: Fra natu rens hand er de fleste stykker
drekket afet hvidt lag Opa l og ser ret kedelig e ud og
hvis du filr et peent sty kke , er det sa ndsynligvis
kraftigt preepareret. Det skal nu ikke bekymret os - de
fterre ste viger ti lba ge fra at eetse Ca lcit veek fra
GrossularlAndradit, sa der er heller ikke noget ga lt i
at fjern e Opal fra peen Spes sartin.

Du har maske set " Kaktus Amethyst" (s.27), der
pastas at komme fra Magaliesberg i Sydafrika; det
fandtes i al sin mangfold ighed hos adski llige hand
lere og der er gode udsigter for fremtidig produktion .
Bare for god ordens skyld, «Magaliesberg» er et
regsler udla gt af sydafrikanske min eralh andl ere 
enh ver handler, der bru ger det som lokalitet, skal
dunkes pa maven , nar han har spis t! Den rigtige 10
kalitet er et relativt stort omrade neer Marb le Hall i
Mpumalanga Provinsen (Sprich , Kon ig & Jahn, 2003 ),
som ogsa producerer Kvarts i man ge meerkvzerdige
form er, tvillinge r og sammenvo ksninge r - hvis du
kan lide Kvarts, viI du elske Marbl e Hall! Bortset fra
at «Magaliesberg» er forkert, er det ogsa sa flek si
belt , at man ikke rigtig ved, om det er Magaliesburg
ca. 75 km SW for Pretori a, Magaliesberg, der ikke
ligger sa langt vrek eller Magal iesberg Mountain
Range NW for Pretoria - hvoraf inge n ievr igt har
produceret nrevnevrerdig Kvarts .

Jeg faldt ogsa over et lille parti store, til 3 ern,
skarpe, tavleform ede lnyoit xx i sma grupper fra

Lorna Blanca iArgentina (s.28), som er meget bedre
end a lt, jeg har set fra Ca lifornien. Det er altid
sprendende at opd age, at der find es nye og ukendte
lokaliteter med fremrage nde materiale ove ra lt i Ver
den, so m blot venter pa aktive samlere .

Det er med sorg, jeg bekendtger, en krer gamme l
yen er revet bort - Elmwood Min e ved Carthage,
Smith Co ., Tennessee , USA er ikke leengere blandt
os. Denne kilde ti l fantastiske gyldn e og Citrin-far
vede Calcit krystaller lukkede under Tucson messen
pa grund af lave zink pri ser . Jeg har det kun som
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andenhandsi nforrnation, omend fra en meget pal
idelig kilde, at minen er ikke offic ielt lukket, fordi det
er billigere at holde den "aben" og fortsat at pump e,
end at lukke den og rehabilitere land skabet, men der
vii ikke blive brudt mere. Ingen brydning betyder
ikke mere boring, sprrengning eller uddybnin g og
dermed heller ikke tlere druser, Calci t xx, Fluor it xx,
Sphalerit xx (s.28), ... En skarn, hvis du ikke fik dit
styk ke - jeg vii altid holde afmit. Requiescat in pace .

Strengt taget behover jeg ikke blive i Tucson til
den bitre ende, men jeg vii nedi g ga glip af

messe n, arrangeret af Tucso n Gem and Mineral So
ciety (TGMS). Denne messes srerudstillinger, for
delt i over ISOmont rer med stykker fra bade private
samlinger og museer, som ikke normalt er tilgeengelige
for offentligheden, er et stort aktiv. l eg kaber sjeeldent
noget pa messen - i ar blev det til et par boger - men
jeg bruger geme et par dage pa at trykke ruesen mod
mont rem es ruder. Hvert ar vrelger TG MS et tema - i
ar var det «Mineraler fra Andesbjergene» - og mange
udstillere tager stykker med , der svarer til temaet.
Der var et stort udva lg af syda meri kanske styk ker
og kun fa var virkeligt fra Andesbjergene som sadan
- Andes nar ikke Brasilien og bortset fra El Desierto
(Hedegaa rd, 200 Ia,b,c, 2003) ligger de bolivianske
lokal iteter med samlerminera ler i Cordillera Real og
Cordi llera Central o.s.v., men der er jo ingen grund til
at vrere fanati sk.

B1andt de fremragende syda meri kanske styk ker
heeftede jeg mig ved en 6 cm Smarag d x pa 12 cm
Calcit matrix fra Muzo i Co lumbia (s.2 7), tilha rende
Michael Scott - det glzede r mig altid, nar en smuk
eedels tenskrystal slipper fri af slibernes sma gradige
poter. Rock Currier viste nogle fantastiske stykker
Pyrit xx (s.28) fra «Peru» - store stykker med store,
ubeskadigede krystaller. Bevares, det er "kun Pyrit"
og tidl igere fik man i bogstaveligste forsta nd tonsvis
afdet , men hvornar sa du sidst et virke ligt fint stykke
til salg?

United State s Nat ional Museum (Smithsonian
Institution) havde en montre med speendende

og useedvan lige stykker, derib landt et 12 cm stykke
Rhodochrosit xx fra Huayllapon Mine i Peru (s.28),
en 1,2 ern Helvin x fra Pachapaqui Mine, Peru (helt
ny for mig - jeg har aldrig set dette mater iale for) og
en betagend e Canfieldi t, fundet i Ga llofa Vieim
(Co lquechaca , Chya nya , Potos ' , Bol ivia) fra Wash
ington A. Roeblings samling . American Muse um for
Natural History (New York) medbragte en fantast isk
7 cmAgat fra «Brasilien» med skarpe kastaniefarvede
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band pa hvid baggrund og et fint stykke Andorit xx
fra Itos Mine (Oruro, Boliv ia) af den type, der blev
kaldt Webnerit i gamle dage (Ahlfeld & Reyes, 1943).
California Academy ofSciences imponerede med en
12 cm Argyrodit fra Co lquechaca i Bolivia - sulfider
har altid staet mit hjerte nrer!

Fremtrredende ikke-sydamerikanske udstillinger
omfattede blandt ande t en mont re med utro

lige Kvarts stykker fra Gene & Roz Meierans og Bill
Larsons samlinger, udvalgt med smag og indsigt. De
havde useedvanl ige krystall er som scepter, tvilling,
Fenster og "a lligato r" krystaller i aile farver. Min
veesentligste klage var den i bedste fald sparsomme
etikettering af stykker - Amethyst fra «Namibia»?
Retfierdigvis rna man sige, at mange udstillere i TGMS
srerudsti llinger har et over tladisk forhold til informa
tion og predagogik. De tleste udstillere viser konne
sten, men ruesten inge n prover at forteelle, hvordan
de danne s, hvorfor de er sjeeldne eller speendende
eller bare lidt om lokalitetens historie. l eg ville on
ske, arrangererne aktivt ville opmuntre mere infor
mative udstillinger. leg har veeret med leenge nok til
at kunne fylde mange af hullerne selv - jeg ved , den
Amethys t, mange hrevde r er fra «Brandberg» i Na
mibia, kommer fra Gobobose b Bjergene - men kun
fordi nogen gjorde sig ulejlighed med at fortrelle mig
det. Gor dig venligst ulejligheden afhensyn til dem,
der kommer efter os.

D et var en fornejelse at se et ca. 6 em stykke
Bruc it xx fra Wood 's Mine , Texa s,

Pennsylvania, USA i montren fraAmerican Museum
for Natura l History (New York) - bevares, Brucit er
ganske hyppigt som perle mors -ski nnende tlager i
metamorfe kalksten, men som restetiske, krystallise
rede stykker? Michael Scott viste ogsa et glimrende
8 cm stykker Guld med krys taller op til ca. 6 mm fra
Co lorado Q Mine i Mariposa Co., Ca lifornia, USA
(s.27) . Mineralogisches Museum der Universitat,
Bonn, viste en montre med klassiske tyske stykker,
der straks fangede min opmeerksomhed og som jeg
vendte tilbage til tlere gange - «klassisk tysk» bety 
der oftest sulfider og malme og som beken dt er det
de vigtigste mineraler. Et 16 cm stykke med Galena xx
fra Neudorf i Harz var fremrage nde , men den store
opleve lse for mig var et lille - ska l vi sige 5 ern? 
stykke med sorte xx til 1,5 cm: Samsonit (s.28) fra
Grube Samson i St. Andreasberg, Harz, samlet i 1908
af Bergrat Werner, minens sidste leder, blot to ar for
minen lukkede. Det var ogsa bare et skuestykke, der
ikke fortalte sin fascinerende historie - det ville have



6 em Smaragd x po 12 em Calcit matrix fra Muzo i
Columbia. Ex coli. Michael Scott

Andoritel tosJpg: Andorit xx fra Itos Mine,
Oruro, Bolivia. Ex coli. American Museum f or
Natural History (New York) Galena xx op

til 6 cm po 16
cm Kvarts
med Siderit
Fa Neudorf
Harz. Tysk
land. Ex coli.
Mineralogisches
Museum del'
Universi tSt,
Bonn

Epidot xx op til 17 cm f ra
Northern Frontier Pro vinsen,
Kenya. Wayne Thompson stykke.

Epido xx op til 6 em f ra
Northern Frontier Pro vinsen,
Kenya. Wayne Thompson
stykke .

Gyldne Calcit xx
op til 8 em og
Baryt po 22 em
stykke fra 20-78
Stope i Elmwood
Mine. Tennessee,
USA. Gaylord
Mineral &
Exploration Co.
stykke.

Sakaldt Kaktus Amethyst xx f undet ncer Marble
Hall, Mpumalanga Provinsen, Sydafrika.
Ex coli. Claus Hedegaard

Gyldne Calcit xx
op til 15 cm og
Sphalerit po 15
em stykke fra 20
78 Stope i
Elmwood Mine,
Tennessee. USA.
Gaylord Minera l
& Exp lorat ion
Co. stykke.

0.6 cm Guld xx po 8 em stykkeFa Colorado Q
Mine. Mariposa Co.. California. USA.
Ex. coli. Michael Scott.
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Spessartin xx pa 25 em

stykke f ra Fuj ian Provin
sen, Kina.

Samsonit xx op til 1.5 cm pa 6
cm Kvartsfra Grube Samson, St.
Andreasberg, Harz , Germany.
Ex coll. Mineralogisches Mu
seum der Universitdt, Bonn

Vanadinit xx op til 1 em fra nyt
fund i AInifMine, Marokko. Ex
coll. Claus Hedegaard.

Klare gule
Wulfenit
kry staller
op til 5 mm
pa matrix
fra Mapimi,
Durango,

Mexico. Top-Gem stykke.

Peruviansk derstopper af
Pyrit ex coll. Rock Currier
- stykket er ca. 20 em

- I2 cm
stykke
med

_ ' Rhodo-
chrosit xx fra Huayllapon Mine,
Pasto Bueno, Pallasca, Ancash,
Peru. Ex coll. United States
National Museum, Smithsonian
Institution, gave fra M.H.
Stuart.

Japaner tvilling af Kvarts fra Marb le
Hall, Sydafrika, med kry staller pa ca.
26 og 17 em. Rocko Rosenblatt stykke.

L

Brune Hubeit
xx pa Kvarts
matrix,
dtekket af
tavleformede
Apophyllit
xx,fra Da Ye
Mine, Hub ei
Provinsen,

Kina . Ex coli. Claus Hedegaard.

Inyoit xx op
til 3 cm f ra
Loma
Blanca,
Argentina.
Ex colI.
Clau s
Hedegaard

1.2 em Helvit xfra Pachapaqui
Mine, Bolognes, Ancash Provin
sen, Peru. Ex coll. United States
National Museum, Smithsonian
Institution.

Pentagoni t
xx op til 4
cmf ra
Wagholi
ncerPune,
Maharashtra,
India. Ex
coll.
Geonic.

12cm
stykke
Proustit
medxx
til 1.5
cmf ra

Chanarcillo , Chile. Nogle stykker
er bare fodte klassikere. Wayn e
Thompson stykke.
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vzeret en god lejlighed til at forteelle, hvorfor Samsonit
er sa relativt sjeeldent (kemi; Samsonit er en se lv
mangan antimon su lfid og se lv bindes nor malt i
su lfider, men mangan neesten kun i oxider), at det
forst blev anset for at veere Miargyrit (sel v berornte
og kompetente mineraloger tager fejl) og at en mines
politik med at bevare stykker til bade samlere og
museer kan veere bade okonomisk, videnskabeligt
og kulture lt fomuftigt. St. Andreasberg er ikke be
romt bare fordi det havde flotte stykker og sj reldne
mineraler, men nok sa meget fordi nogen gad bevare
dem. Lees for eksempel Schnorrer-Kohler (1983) eller
Gebhard ( 1988) for at lsere mere - St. Andreasberg er
sadan en god historie !

N a, hvordan gik messen? «Fa ntastisk», «OK»,
«elendigt», «42» - man kan Ta ethvert svar pa

enh ver messe, afh eengigt af hvem man spe rger, Mit
indtryk var, at forretningen gik slojt i den ovre ende
af spektret, men godt for engros sa lg af dekorative
mineraler og massevarer. l eg hreftede mig ved ad
skillige handlere lukkede tidligt pa messeme, der
hen vender sig til samlere og flere «going out for
business sales » pa smykkemesserne. Der er inge n
tvivl om, at mineral , fossil og smykkeindustrien lider
under den ejeblikkelige akonomiske krise, men tror
stadig den vresentligste grund er, at samlem e er ved
at udde - vi gor ikke nok for at rekruttere nye sam 
lere, vi bliver aile eeldre, altsa indtil vi pludseligt ikke
ger . Ger noget, for det er for sent; jeg hader at citere
mig selv, men har dog prevet at beskrive problemet
og muli ge losninger i Hedegaard (200 Id, 2002), og
ogsa lagt teksten pa http ://www.hedegaard.com/
Manuscripts/GeoNecrotical

Til min store gleede fulgte flere handlere et af
mine forslag, neml ig at seelge meget billige

(USD 1-3 per stk .) mineraler, sa begyndere ikke be
hover optage et Ian for at grundleegge en samling.
Det er selvsagt udelukkende de pagreldendes fortje 
neste og jeg viI ikke tage eeren for det , men det er
meget vig tigt, at kunne keb e andet end tromlepole
rede sten med et lommepengebudget. Husk pa, for
en begynder er det hele nyt! leg ledte ikke spec ielt
efter bill ige stykker, men hreftede mig ved, at hand
Ierne Gloria's Minerals, Hawthorneden, Kristalldruse,
Kristalle og Ossola ved TGMS messen aile tilb ed
bill ige, interessant stykker. l eg kebte ikke noget, men
vii geme udtrykke min paskennelse afderes inds ats.
Det er et bidrag til at fremme vor hobby.

Som ntevnt er socialt samveer vigtigt under
Tuc son begi venheden - der er venner overalt,

man har god tid (mange dage ihvertfald!) og Tucson
er slet ikke et darligt sted at ga i byen. l eg har ikke
noget veesentligt at brokke mig over - i givet fald
kunne jeg bare tage hen et andet sted - men som
udlzending heefter jeg mig ved forskellen pa restau
rant mad i USA og Europa. Restaurantportioner i
USA - i Tucson og andre steder - er store og med
mindre man er meget sulten , kommer man til at levne
efter en tre-retters middag. Men den amerikanske
mad er ogsa i hej grad skuemad; det ser flot ud, men
smagen er oftest sekundrer ti l syns indtrykket. Bade
kalvesteg og dam pet erred serveres med samme
rom aine salat, tomatbade og vild e ris - og smager
ievrigt ogsa nogenlunde ens . Maden er ikke darli g,
men ofte lidt uinspireret. Det ger ikke noget, hvis det
er en 99 cent burger, men et USD 22 hovedmaltid?
Hvis det endelig var, ville jeg egentlig hellere betale
USD 24-25 og sa Ta noget rigtigt.

Pudsigt nok , mangler "det rigtige" ofte. I ar
besogtjeg over ti forskellige restauranter - uden

at trelle steder med fast-food, tilfeeldige boder og
kaffebarer - og fik aldri g egentl ig darli g mad , men
kun sjeeldent virkeligt god mad . Tre gange best ilte
j eg eller vennerne kammuslinger fra menuen i
forskeIlige restauranter og hver gang fik vi et eller
andet garanteret-ald rig-v<eret-i-n <erheden-af-kam
musling-men-skaret-i-p<ene-runde-stykker - to gange
var det fisk, en gang blreksprutte. Bekl ager , jeg er
malakolog - Ph.D. og he Ie svine riet - og kan skelne
kammuslinger (mu slinger, famili en Pectinidae, hvis
du insisterer) fra bade hvirveldyr og bleeksprutter,
Kammuslinger har skaller og indre organer og er ikke
bare runde stykker groft ked. Det sa da fint ud og nar
de er paneret og grillet, hvem hrefter sig ved det? leg
er ikke mil itant forbrugervagthund, men bryder mig
ikke om at se kundeme bedraget systematisk.

Nej, det er ikke pa grund af den runde fisk uden
skaller, men for en ferstegang sbesogende er

der meget bade at se, leere og opleve i og omkring
Tucson. leg har veeret der nogle gange og deler gerne
ud af min e erfaringer - fra hvordan man Tar en flybil 
let til rimelig pris, over hvor man lejer en billig bil
(undga Tucson!) , til restauranter der ikke kamm er
deres muslinger. I neste STEIN kommer «Tucson Rad
& Vejledning», der kan tjene som inspiration og
STEIN vii ogsa arrangere en grupperejse til Tuc son
messen i Februar 2004 (se ramme neste side) - stet
kryds i kalenderen !
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Verdens sterste steinmesse
STEIN TUR TIL TUCSON 2004

Stein arrangerer rejse til stenmessen i Tucson Februar 2004 for sine leesere. Vi har kun et
begreenset antal pladser, sa reserver hurtigt - indtil videre forpligter det ikke! "Tucson" er i
virkeligheden 34 messer med 2500-3000 udstillere og selv den ivrigste vil ga glip afnoget!
Det er arest sterste begivenhed for mineral og fossilsamlere og for slibere og til deIs juvele
rer; det er i Tucson:

- det nye kommer frem.
- der kebes engros .
- de kostbare stykker ses og seelges,
- der har flottere udstillinger end mange museer
- man tneffer flere stenfolk end noget andet sted.

Tucson Gem & Mineral Society's messe har 50 ars jubileeum i 2004 og terna for
sterudstillingeme er "Guld". Vi kommer til at se de fineste stykker Guld og guldferende
mineraler fra offentlige og private samlinger - og stykker, der ikke har veeretudstillet far, Du
finder et fuldsteendingt program i neste STEIN Eller pa STEINs sider pa NAGS
hjemmesider.Eller Claus ' hjemmesider: http://www.hedegaard.com

Ikke riktig sa langt (ovenfor).

Det har komm et STEINredaksjonen for ere at det skal veere en messe pa Fauske i slutten av juni.
Hvis det skulle bli slik at vi ikke kommer dit sa skyldes det kun at vi ikke har hatt anledning til a
planlegge dette i tide. Men noen komm er sikkert, kanskje med kamera og papir til a notere pa.
Skr iv ned noe, ta bilder, - og send det til STEIN. Sa gar ikke vi og andre interesserte glipp av det.
Eller fra et helt annet sted , en annen gang?
red.
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