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Dedt rret - kun otte dage til at se 1000
1500 udstill ere fordelt pa 20 messer er for
lidt - og jeg begik den klassiske fej l forst at
kornme, da messen begyndte ... sa er det jo
ruermest forbi! Efterhande n sam
radioprogramrnerne, erkenen og kerslen
glider ud i et , melder eri ndringerne sig.
Blandt indtrykkene, sam frestede sig var:

4-5 em Magneti t krystaller fra III0g0ll,
100 km NNE for Bangu i i Den Ce ntra l
afrikanske Republ ik . Fin e oktae de re med en
svagt rust-be leegning, tilsyneladende
forvitret ud af en skifer. Det er ma ske ikke
noget ster ligt - jeg tror ikke disse kommer
pa forsiden af Mineralogical Record er i den

Store krys- nreste Lapi s kalender - men jeg har endnu
taller - de aldrig se t min er al fra Den Cen tralafrikanske

sterste om- Republik og pludseligt kommer der noget ,
l eg korer ge nnem Arizonas orken efter en krin g 20 em sam bade er rim eligt sjov t, godt for det

hektisk stenme sse i Tucson , prover forgeeve s - af meget pagreldende min eral og ikke dyrere end at
at find e et eller ande t e revenligt i radioen. mark de f1 este viI kunne anskaffe sig et stykke.
Valge t star mellem tre spansk sprogede "Imperia l Rygtern e omtalte Ame thys t i store dru ser
stationer og to przedikanter, sam skiftevis Topaz '', fra med merke krystaller fra samme sted -
prrediker "det glade budskab" og advarer Duro Preto , "sarnme sted" i denne sa mrnen hreng kan
am alskens ulykke, hvis jeg ikke se nder Brasilien. godt bare betyde samme land ! - me n dem sa
dem penge. De fleste af jeg ingen af.

os har sik- l eg sa der imod Amethys t fra Zambia,
kert et lill e grupper op til 1-1,2 met er , bestaende af

sno lde t pri smatiske kry stall er med tvarsnit op til 15
stykke em , grat pri sme og Amethyst farve t top .

"Guldtopas", Stykkerne er tydeligvis fra en elle r ande n
men de kan form for ga ng og ikke fra dru ser og ads killer
altsa ogsa sig tydeli gt fra brasiliansk og mexicansk

se sadan ud! materiale .... j eg trykker pa en knap, radioen
skifter fra maracas til guitar med klagende
sang . Trykker ige n en ny pnedikant siger
et eller andet a m " den sids te dag..." og
"ve rdens undergang".

Her midt i e rkenen synes det ikke sa m
a m den kan ga meget mere und er ... .
for revne bjerge , te rre buske og vissent grres.
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En sformigt, men det har sin egen betagende
ske nhed. leg slukker for radioen, da vi er
kommet til anden opfo rdring til at sende
penge. En fran sk handler havde lavet nog et
for legesyge min eraloger: Ca . I em store
terninger af klar Cordierit fra Madagascar,
orienteret efter de kry stallografiske akser, sa
de var bla set fra den ene retning, brune fra
den anden. le g far normalt sma rode knopper
af slebne sten, men de der var sjove!

Fra Lake Jaco i Me xico kom et mindre
part i hindbrerfar vet gr anat (Hydrogros sular
?) , ikke de sredvanlige falmet-peedagog
lyserede, men virke lig t hindbrerfar vede!
Bort set fra far ven var de ikke noget srerligt 
1-2 em store krystaller i Iysebrunt matrix;
man rna habe, der kommer mere af del. I
afde linge n ekstrao rdinrere far ver va r ogsa 2
3 em Iysende bla Apa tit krystaller pa matrix
fra Golconda i Brasilien. De har muligvis
vreret pa markedet lrenge, men jeg har ikke
lagt rruerke til dem fer, Farven minder om et
par ejne, jeg ...... lige meget , det er en anden
historie.

l eg har tilbragt en
del tid som para
am erikaner, men jeg
forstar stadig ikke
am erikanske fester. De
er for det me ste
afs lappede, stille og
upretentie se men de
slutter omkri ng midnat !
Vanvitti gt , net op som
jeg er ved at vagne! Pa
det punkt er Tucson
ande rledes - en kreds af
lokale handlere arra nge rer stor fes t pa et
lok alt danse/sp ise/drikke-sted. 4-800
deltagere, 2 bands, en hal v ton stegt kylling
..... Serie s fes t! Invitationen er me get ameri
kansk : "Show your invitation, dealers badge,
bu siness ca rd or bull shi t your way in!" leg
har aldrig haft en invitation (kende r faktisk
ar ran gorerne rime ligt godt - de kender
abenb art ogsa mig !), men plejer at blive
lukket ind pa grund af min accent! Det er rart
at se et hjerne af USA , som ikk e er sa
selvhej tideligt, Radi oen far en chance til ...
et eller andet meget hurtigt pa spansk .... . ny

station, me re mexicansk mu sik. Det er en
stor e rken.

Det har vteret en god seso n i Brasilien.
Der var bade fri ske forsy ninge r af gamle
kendinge og flere nye tin g. For folk med
sma g for det prangende var der fra Cruzeiro,
dobbelt terminerede blag renne Turmalin
enke ltkrystalle r, som var hindbrerfar vede i
endernes midte. De sto rs te krystaller, jeg sa ,
var ca . 25 cm lange og 2 em tykke, men der
gik rygter om et enke lt stykke med et par
ca . 35 em lan ge krystaller pa matrix . Det
var selvs ag t veek, da jeg kom til me ssen .
Aile krystaller var limet flere stede r, om end
nresten ikk e synligt. De pastas at vrere
brrekket pa gru nd af beveegelser i bjergarten,
men det kan altsa ogsa vzere en stang
dynamit, der blev sat lidt uheldigt. le g
prover at find e en anden sta tion ... pastoren
dukker op ige n, " .... send flere penge ...." .
Der er bade noget dybtfolt og noget
overordentlig t verdsligt ved at samle
min er aler, men se lv efter en uges inten siv
stenmesse synes visse radi oprtedikanter at

have en endnu hardere
kobling af det andelige
og det pekuni rere.

le g slukker for stejen
og hu sker hand stykkeme
af far velese 1-2 em
Magnesit krystaller med
spredt overvo ksning af
redbrune mikrokrystaller
af Florencit fra
Brumado. Oem burde jeg
have kobt - det er
sjzeldent at se pene

stykke r med F1orencit, selvom de t vel at
mrerke var stykkerne, de r var psene, ikke

4-5 em Florenciten!
Magnetit Prene var derimod Azuritern e fra

krystaller , "pas kedruse n" i Tsumeb - et stort antal
Illogou, 100 stykker med 2-4 ern tavleformede krystall er
km NNE f or blev fundet omkring Paske 1994 og pa

Bangui, my stisk vis slap de altsa ud af minen
Central- (heldigv is !), se lvo m selska be t ikke tillader

afrikanske ind samling. Det er helt sikkert et fant asti sk
Republik fund og kr ystall ern es habitus er meget

karakteristi sk, men desvrerre sy nes
udb yderne at have et meget optimistisk syn
pa stykkernes vrerdi. Sel v mindre stykker i
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moderat kvalitet med tydeligt skadede
krystaller kostede mange tusinde kroner.
Det bedste stykke - en 17-18 ern kvadratisk
plade med t:et sammenvoksede, sortbla

drtevende stemme synger om ensomhed,
keer og ridt over preerien ..... leg kiggede pa
to fossiler, som faktisk er mineralogisk
interessante: Forstenede blade fra St. Clair i

Pennsylvania
og "Banded
Iron Ore" fra
Minnesota.
Bladene
(Kultid,
Pennsylvanian,
ca. 305 mio. ar
gamle) ligger i
en sort skifer,
erstattet af
snehvid
Pyrophyllit.
Sadan en kan
man da godt
have staende i
en mineralsarn
ling . "Banded
Iron Ores" er
stribede
jemmalme,

krystaller - kostede godt $ 18.000 . Det er at afsat i Pnekambrium (i konkrete tilfrelde for
en meget hej pris for et almindeligt mineral, "Endnu et 2,1 milliarder ar siden), som bestar af
hvoraf der er komm et talrige gode stykker stykke" _ sandsten med band af Harnatit. Dengang var
fra andre lokaliteter (Lex. Marokko) de godt en Jordens atmo sfrere iltfri og reduceret jem
seneste ar. halv meter fandtes oplest i havvand. Efter fremkomsten

leg havde desvrerre ikke tid til at ga i langt! _ af de ferste planter dannedes ilt (et giftstof
dybden 'med fossiler , men hreftede mig atter med flotte for mange organismer), som oxiderede
ved et stort antal kinesiske dino saur reg, Rhodochrosit jemet, der da blev udfteldet som Hrernatit.
srerligt interessant var et lille, rundt reg, krystalle r Fors t efter alt jemet var udfreldet, dannedes
hvor man havde udpnepareret den lille , Ira Sweet en iltrig atmosfrere og "liv, som vi kender
uklrekkede dino. Dino i lornmesterrelse! Der Home Mine del" , kunne udvikles. En sprendende biolo-
var selvsagt ogsa amerikansk dinosaur i Colorado. gisk historie, genopfrisket med en sten pa
materiale, bade lese knogler og hele Med ny messe i Tucson ... ... gad vide om en dansk
skeletter. Meget af dette kommer fra "bone teknik er landmand kunne leve af at synge om
beds", enorme aflej ringer af knogler i gamle eje rne ble- ensomhed, grise og turen til slagteriet ? Det
tlodlejer og hvis man har et passende stort vet i stand kunne han nok ikke; jeg skifter til noget, hvis
stenbrud med sadan en tinge st, bliver man til at tage kvalitet bedst males i decibel.
bare ved med at samle lese knogler, indtil store Main Show! Hovedbegivenheden , det
man har nok i rette ste rrelse til at rekon stru- drusestykker aile venter pa og taler om ..... Tucson Gem
ere et kranium eller skelet. Fikst, men jeg ud .... det and Mineral Society' s messe, som startede
tror man skal vtere god med Lego " klodser. skal vi nok det hele for over fyrre ar siden, er en stor

Inten sivt brug af speederen har bragt mig komme til begivenhed. Det er ikke sa meget et
ud af erkenen til Califomien og pludselig er at here spergsmal om at kunne kebe flere mineraler
der noget at vrelge mellem i radioen - ikke mere om! - det har jeg kunnet hver dag i ruesten en uge
bare missioneerer og mexicanske sanger- - men srerudstillingerne er vserd at vente pa,
inder. leg lander pa en country station .... en Arets tema var "Topas", det vii sige der
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var en masse Topas udstillet og en bunke
foredrag om Topas.

Af mere eller mindre abenly se grunde
hreftede jeg mig ved montren fra Norsk
Bergverksmu seum - en fin udstilling med
mineral er fra granitteme ved Drammen,
ikke bare Topas. Det er forfri skende at se en
montre opbygget omkring en lokalitet og
ikke bare en "min Topas er sterre end din
Topas" udstilling. Det er ogsa forbilledligt at
lade museet komme til publikum (20-30,000
besegende pa fire dage ?) og ikke bare
omvendt - den slags viI vi geme have mere
af og ikke kun pa de store messer. leg ved
det koster penge og tager tid, bevilgende
myndi gheder rna erkende vserdien af formid
ling til en bredere offentlighed - der er neppe
nogen gren af videnskab, der har sa stor
opbakning og interesse blandt almuen, som
geologi/mineralogi .. .. trykker igen pa
knappen .... ny prredikant ....

Tucson Gem and Mineral Society forstar
at pleje denne intere sse.og seger at prtege
uskyldige bern. Pa anden abningsdag bliver
horder af skolebern slrebt til messen, hvor
guider fortreller om de udstillede genstande,
klubmedlemmer sidder parat med kasser med
sma mineraler og fossiler og giver ungerne et
stykke af hver med en forklaring pa hvad det
er og hvad det fortreller os om verden. De
handlende bliver palagt at have et udvalg af
billige ting pa deres bord den dag , sa poderne
ogsa kan finde noget i en rimelig prisklasse.
Der er ikke tale om en halvhjertet indsats,
hvor gamIe Berta far et bord i et merkt
hjerne, hvor hun sa kan sidde og vise sten
frem , hvis en knregt uforvarende skulle
komme forbi. Dette er en sterre operation,
som indvolverer mindst et halvt hundrede
klubmedlemmer og aile byens skoler. Ethvert
barn, som var i skole den dag, kommer hjem
med en oplevelse, en lille samling (10- 15
stk) mineraler og fossiler, en basal viden om
tingene og forhabentlig en gryende interesse.
Ingen tvivl, der viI vrere steninteresserede i
Tucson, ltenge efter de (vi) er uddede andre
steder. Stenmesse i Tucson er ikke bare et
knemmermarked, det er ogsa en holdning til
tingene. Slukker for prredikanten , selv det
glade budskab kan blive lidt overvreldende.

I trad med arets tema udstillede

Klar, bid
Topas kry

stal fra
Mina s
Gerais,

Brasilien 
sterrelse
som et

bam ehovede.

Smith sonian Institution en III Ibs enkeltkry
stal af Topas fra Teofilo Otoni i Minas
Gerais, Brasilien. Et herligt stykke, som
takket vrere en velvillig donor ikke blev
anvendt til rontgen monochromatorer (dims i
fysisk apparat, som krrever at krystallen
bliver skaret i smastykker). Selvom den ikke
havde noget matrix , kunne jeg nok have
fundet plads til en enkeltkrystal pa et halvt
hundrede kilo .... . na jo, den var ievrigt

facetbar ..... altsa hele krystallen!
En anonym samler - som aile ved, hvem

er - udstillede de bedste stykker "Imperial
Topaz" fra Ouro Preto, Brasilien , som var
fundet de seneste 10-15 ar. De sterste
krystaller var omkring 20 em, farven for det
meste meget merk, sherry-farvet, men ogsa
enkelte gyldenbrune og et par red violette.
Der er folk, som samler mineraler, der er
folk , som samler gode mineraler og sa er der
dem, der keber minen for at kunne tage de
bedste stykker fra til sig selv.

For alsidighedens skyld skal jeg naivne et
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nyt slibemateriale, "Imperial Benitoite". Det
bla mineral Benitoit findes kun i Gem Mine i
San Benito Co., Califomi en, hvor det brydes
som slibemateriale - hvide og farvelese
udgaver findes ogsa et par "hemmelige"
steder. Ejerne af minen har fundet ud af, at
man ved varmebehandling kan rendre den bla
farve til svagt rosa eller laksefarvet og
derved fa et nyt materiale. De lregger ikke
skjul pa, farven er frembragt kunstigt.

Den Peridot, som dukkede op som
enkeltkrystaller pa messen i Miinchen 1994,
kunne nu fas i matrix. Matrix er en lidt
bled , ubestemmelig, lys grabrun bjergart 
maske et eller andet forvitret - som rummer
mange mere elle r mindre veludviklede
Peridot krystalle r i god farve. I samme
matrix forekommer ogsa dodekaederiske
Magnetit krystaller op til en em. Mange
krystaller - bade Peridot og Magnetit - synes
at vtere lidt afrundede og jeg kan ikke helt

frigere mig fra tanken om, at de er forvitret
ud af een bjergart og indlejret i en anden.
Lokaliteten var angivet som Naran, Kagan
Valley, Mansehra District , Pakistan og jeg
har ogsa talt med et passende antal
vederhreftige kilder til at vrere overbevist
om, stykke me rent faktisk er pakistanske!

Intensiv brug af kanal vrelgeren frembrin
ger et uldent signal fra en klassisk station,
som bliver klarere efterhanden som jeg kerer
mod vest. "Das wohltemperierte Klavier"
klinger i hejtaleren ..... leg har altid haft en
svaghed for sulfider og sa med glade et lille
parti af Luzonit fra Taiwan - det er heller
ikke et sted, hvorfra vi normalt ser mineraler.
4-12 em store stykker sulfid-matrix (Pyrit,
Sphalerit ?) havde en mere eller mindre
boblet overflade af Enargit , som var deekket
af krystal aggregater af Luzonit. De var
maske ikke ligefrem smukke, men helt
sikkert rige stykker i god kvalitet. Et par
handlere havde Rheniit - det er et nyt mineral
fra Kudriavy Vulkanen pa Iturup (en af
Kurilem e) i Det okhotske Hav, det fers te
mineral som har Rhenium som ned vendig
bestanddel. Det ligner sma flager
Molybdenit, men er afsat af en fumarole ved
omkring 535 grader. I afdelingen "grat men
godt" var der ogsa Platin nuggets op til et par

26 centimeter fra Sibirien for nogen er det
em

M 't bare variationer over et terna, for andre stororgant
kunst.krystal med 0

20 Arets bkerestykke ? Ganske give t en 26em
Kvart s, c~ Morganit krys~al med en 2? em Kva~s

P d
. stikkende ud fra siden, fundet I Pederneira,

e erttetra, .
M

. Minas Gerais, Brasilien . Det var forfns-
ma s

G . kende at se et af de virkeligt gode ogerats,
B '1' kostbare stykker udstillet hos en handler,rast len 0

staende frit fremme for aile til at beskue og
ikke liggende under en seng eller staende i
badevrerelset under et handkl rede. ...
musikken slutter lidt brat ; Bach dede mens
han arbejdede. Selv det bedste far en ende.

For mig var arets store oplevelse givet
phosphaterne fra Galilea i Minas Gerais,
Brasilien - tilsyneladende fra en phosphat
pegmatit svarende til Hagendorf-Sud i
Bayem : Triphylin forvitrer og i hulrum
danne s sekundrere phosphate r. I Hagendorf
er mineraliseringeme meget komplekse med
flere serier af mere eller mindre oxiderede
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Pra gtfuldt.
stort hand
stykke med

hvide neg af
Bertrandit,

lys erod
Rhodochrosit
og en sm ule
Fluorit og
Beryl fra

Kovnradskiy.
Kazakhstan.

mineraler og selvom der ihvertfald i
ejeblikket ikke er mer samme antal arter fra
Galilea (jeg sa Triphylin, Rockbridgeit,
Reddingit, Hureaulit og Strunzit), er kvalite
ten derfra overvreldende. Hureaulit sas bade
som veludviklede krystaller op til 7-8 mm
sammen med kugler af sortgren Rockbridgeit
og som krystal-aggregater til 1.5 ern pa
f1ader drekket af Reddingit krystaller. Farven
er krafti gt rosa, hvad der bidrager til et
heftigt prisniveau, som ikke ubetinget
afspejler materialets sj:eldenhed. Reddingit
krystalleme alene er relativt set meget
rimeligere - store Hureaulit krystaller er
sjreldne, men det er altsa ferste gang, jeg har
kunnet se Reddingit uden lup! Der var
mange 2-7 em store stykker, mere eller
mindre dtekket af 1-3 mm krystaller, men
den gra farve g\lr at prisen er en brekdel af
prisen pa Hureaulit. Det er muligt, det er
krukket, men jeg foler sterre tilfredsstillelse
ved et "kedeligt" mineral, som dukker op i
markant bedre stykker, end ved nok sa
mange farvede turm aliner.

Merker har srenket sig og jeg er nter Los
Angele s' overvreldende lysha v; erkenen er
forbi ..... Elizabeth Schwarzkopfs rene ,
sprede stemme formidler Strauss' "Im
Abendrot". Pa aile mader passende.

JJ1 pund
Topas

enkeltkrystal
fra Teofilo

Otoni,
Minas
Gerais,

Brasilien,
som blev

reddet f ra at
ende som
rontgen
mono

chroma to r:
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En meget afklaret tolkning .... her er
ingen mission, blot en dyb, personlig
erkende lse, hun viI dele rned, men ikke
patvinge os.

Nogen gange burde der vrere lidt mere
Schwarzkopf og lidt mindre Turma lin pa .
stenmesseme. Og i radioen ...




