MiNERALIEN '99
HAMBURG
Hans-J¢rgen Berg
Mineralmcssa 1999 i Hamburg ble
an'angert 3-5 desember. Messeomradet
Jigger ved Planten und Billmen og har
god kollektivforbindelse til Hamburg

Topas Jra Brasil

A11IJ1Ionitter i !lallell
scntrUI11. Til tross for at omdidet ble herjet av det verste

uvreret i nordeuropa i dette arhundret, ble bes~kstallet
bra. Sankt Pauli slod under 6 meter vann, veier val' stcngt
av nedblaste tner og ferjer Iii vrerfaste, allikevel kom det
18.000 bes0kende pa de Ire dagene. Del var ca. 400
utstillere/forhundlere pa messa.
Spesialulstillingene val' interessante i ar. Hovedtemaet
var topas. Klassisk materiale ffa Sneckenstein, ble vist.
Denne forekomsten ble drevet i flere hundre 5r pa topas
og nedlagt i 1800. [ 1937 ble den vedtan fredet. Nalurhistorisk museum i Wi en viste frem mye pen topas fra Russland og Sneckenstein. Topaz-Valley farekolllsten i Utah,
USA, hadde eget monter hvar opptreden og stllffer av den
ber¢lllte r¢de topasen ble vist fram. En topas fra Hurumlandet, tilh¢rende Mineralogisk-geologisk museum i Oslo
val' ogsa utstilt. H¢ydepunktet val' dog en 25 em star
ravfarget topaskrystall fra Brasil, tilh¢rende Harvard
Mineralogical Museum, Boston, USA.
Andre spesialutstillinger val':
Mineralogisk-geologisk museum i Oslo stilte ut h0ydepunkter fra sin samling, deriblant en stuff med
centimeterstore s¢lvkrystaller, hvorav ca. 8 av dem val'
tvillinger, en trads¢lvstuff pa ca. 20 em, en star plate med
anatas og kvarts fra Matskarhre, elbaitt krystaller fra
Elba og prehnilt fra Nordland.
Harvard Mineralogical Museum, Boston, USA stilte ut
noen apatitt krystaller med ell utrolig blalilla farge era
Maine, USA, verdens st¢rste babingtonittkrystall fra
Hampden, Massachusett, USA samt azuritt era Tsumeb og
wulfenitt.
Fossheim steinsenter presenterte nyfunn fra Norge,
blant annet apatittkrystallene fra LieI' som ble funnet i
sommer.
En mcngde mcd fossile fisk, edderkopper, planter og
insekter fra Santana do Cariri, Brasil ble ogsa vist fram.
Det val' ogsa en spesialutstilling om forfalskede mineraleI', samt en "Iiten" utstilling med 3 aml110nitter pa rundt
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2,5 meIer i diameler. Barna ble heller ikke glemt, det
slad flefe gjennomvlite. men forn¢yde unger og vasket
gull for harde livel og del var muligheler for ~ skja:re

ut sine egne figurer i kleberstein.
1 og med at denne messa Jigger sti tett opp under jul,
blir del litt mer julcgaveorientert preg pa salgsmateria let. Smykker, saltlamper og utskarel stein var
del mye av, men del var ogsA masse mineraler. En av
forhandlerne hadde fliu tak i store transparente
kvansgrupper fra Brasil, men h~ydepunktel hans var
en 40 em stor dyp bIa kyanittgruppe fra samme land.
Den ble ~yeblikkelig innkj~pt til Mineralogisk-geologisk museum j Oslo. Det var nefe amerikanere def
med blant annet meget pent materiale fra den tidligere
nevnte lokaliteten Topaz-Valley. En del marokkanske
forhandlere hadde fine vanadinitt-, azuritt- og malakittstuffer og disse ble relalivt billige p~ s~ndags
cltermiddag. Blant de andre forhandlerne var det med

litt leling gode muligheter til ~ finne en godbil. En
forhandler hadde en nydelig slUrmanittgruppe til en
pris langt under hva man m~tte betale i USA. Det var
ogs~ godt utvalg i diverse ulstyr, gam mel geologisk
litteratur og gammelt geologisk utslyr som gruvelamper og mikroskop.
Over: Kyonitt fra Norge

Tit venstre: Apatil1 fra Maine, USA
Bortsett fra dansker, s~ er del en pMallende
mangel pa skandinaviske bes~kende og
forhandlere pa denne messa. Kun en norsk
forhandler var og se. Synd, for denne messa
er et godt alternativ for dem som synes del
for langl dra til Miinchen. Kombinert med
litt helgeshopping i Hamburgs mange store
handlesentere, kan en tur hit bli til en hyggelig langweekend.
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Eriksdalshallen, Stockholm
27 - 28 maj - kl. 10 - 17
Sa-Ij 0 byte av mineral, fossil, meteoriter, smycken, och adelstenar.
Kurs i silversmide.
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