Akvamarinfra, 7 x 5 cm f ra
Nagar, Pakistan.

MINERALJAKT MED HAMMER
ELLER LOMMEBOK?
Tekst og foto Knut Eldjarn
For de fleste mineralsamlere er det mest spennende
og givende a finne stuffene til samlingen selv. Det
gir sterre forstaelse for hvordan minera lene forekom mer og gir ogsa uforglemmelige tur- og naturopplevelse r. Det er fa ting som kan male seg med a veere
den fers te som far apne en druse - en krysta llhule
med uante skatter som har ligget der og ventet pa a
bli oppdaget i millio ner av ar!
Men dessverre er det stadig vanskeligere a gjere
slike funn. I skog og mark er det sterke begrensninger i hvilke inngrep fra samlere som kan forenes med
hensynet til natur og milje. Der mineraler og krystaller ligger lett tilgjengelig som falge av naturlig forvitring , har det vanligvis vrert mange sam lere tidligere . Det er stort sett i forbindelse med anleggsdrift
i fjell - veier, tunneler, steinbrudd og gruver - at det
kan apne seg huler med nye og ukjente mineralskatter.
Men modeme anleggsdrift har rask framdrift og stil-
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ler strenge krav til sikkerhet. Stort sett har krysta llene blitt til grus eller pukk og mineralstuffene er
kjort pa fyllinga fer noen har rukket a ta yare pa dem o
Dette er den sergelige virkelighet som meter mange
mineralsamlere, og mangelen pa nye og spennende
lokaliteter hvor det fortsatt er mulig a gjere store
funn, er en av grunnene til at det er vanskelig med
tilveksten av nye samlere fra de yngre garder.
Det mest positive for mineralinteresserte er de
mange nye muligheter til a bli kjent med nye forekomster og mineraler. Gjennom ekt reisevirksomhet
og bruk av Intemett er det mulig a dra pa mineraljakt
over hele verden. Ikke bare med hammer og meisel men ogsa ved besek pa mineralmesser og ved aktivt
bruk av peen. Det kan innven des at dette gjer hobbyen dyrere og mer kommersielt orientert. Men uten
en viss ekonomisk drivkraft ville ikke krystaller og
sjeldne mineraler i samme grad blitt bevart for ettertiden. Det koster tid og penger a samle inn prover eventuelt a ta hensyn til bevaring av stuffer i gruver
eller steinbrudd. Derfor skal vi vrere positive til at
det finnes markedsplasser hvor gode mineraler kan
omsettes. Det kan veere spennende og utfordrende a
bygge sin samling ogsa ved a bese ke disse .

Krakeboller ?
Akvamarin,
morganitt og
kunzitt fra
Brasil.

Strategi for mineraljakt pa steinmesser.
Det arrangeres messer for steininteresserte i de
fleste land - i noen land er den messer hver eneste
helg! Bode Verlag i Tyskland utgir et "Sammler-Info"
som bilag til "Mineralienwelt" med oversikt over de

Heulandit, 4 em. Poona, India .

350 viktigste steinmesser i Europa. Mye informasjon
kan ogsa hentes pa Intemett. Hvis man skal ut og
reise er det en god ide a undersoke om det er en
steinmesse i nrerheten av bestemmelsesstedet. Selv
har jeg gjennom 30 ar besekt mer enn 100 mineralmesser pa 4 kontinenter!

marked - hvor det er mye "skitt" og lite "kanel", Det
er ved slike besok spesielt viktig a orientere seg om
lokale mineralforekomster som kan ha produsert stuffer av hoy kvalitet. Det tar vanligvis kort tid a fa en
oversikt over mineraltilbudet pa slike sma messer sa det er like viktig a forsake a skaffe seg nye kontakter og ny informasjon. Det er sterre muligheter for
a treffe andre samlere som ogsa er interessert i a
bytte pa slike mindre arrangementer.

De fleste messer er sma med et klart lokalt tilsnitt
slik som de fleste messene i Norge ( Moss, Eidsfoss,
Bardu etc.) Det kan vrere fra 10 - 40 handlere med
mange "amaterer" blant demo Slike messer kan veere
en skuffende opplevelse - men av og til kan man
gjere store funn. Det blir som a ga pa lokale loppe-

Enkelte steinmesser har utviklet seg til a bli viktige
regionale eller intemasjonale begivenheter. Blant de
sterste og mest intemasjonale er Tucson i Arizona i
februar, Mimchen i Tyskland i oktober, St. Marie aux
Mines i Frankrike i manedsskiftetjuni/juli, Denver i
Colorado i september. Det er mange viktige regio-

Fra en mineralmesse
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Her er mange s uperstuffer:

at det beste material et er plukket ut lenge fer messen
starter. Dette skjer ofte pa motellrom eller i mete mel10m gros sister og handlere - eller nar stuffene pakkes ut dagen fa r messen e apner for publikum. De
fleste seriose samlere har forstatt at det er viktig a
slippe inn allerede pa Fredagen i Mimchen, men det
krever adgangskort som aile serie se samlere Tar ved
henvendelse pa forhand til messesekretariate t. Imidlertid er det ved a ha kont akter blant utstillerne - og
kanskje hjelpe til med a sette opp standen onsdag
og torsdag at det gis muligheter til se de nye og
spesielle tingen e fe r noen andre ...
I Tuc son og Denver er det mer "demokratisk" pa
amerikansk vis. Er du interesert i a kornme nar handIerne pakker ut sine yarer pa motellene - kan ogsa en
vanlig samler og besek ende skaffe seg stuffer fra
far ste sortering til engros-pris! Det gjor et besok til
disse messene spesielt spennende - selv om det kan
vrere vanskelig a tilbrin ge 2-3 uker i Tuc son bare for
a se pa stein! Det er det fint at det ogsa er mulig a
vrere turist noen dager med mange spennende reisemal og samlemuligheter i Arizona og New Mexico!

Poldervaartitt 7 x 4 em fra Ser-Afrika.
nale steinmesser; bl.a. Bologna i Italia i mars , Kopparberg i Sverige i midten av juni og den arlige
"Gemboree" i Australia som oftest arrangeres i mars/
april men pa forskjellige steder,
Felles for de store internasjonale og regionale steinmessene er at tallet pa bade handlere og besekende
kan veere meget stort. De fleste arrangementene er
en helg eller heyst en uke - men i Tuc son i Arizona
har det utviklet seg til 3 uker med sammenhengende
steinmesser spredt pa forskjellig e lokaliteter i byen .
Til sammen 2-3000handlere og 30-50.000 besokende
gjer dette til den desidert ste rste markedsplass for
mineraler, slipemateriell og smykke steiner i hele verden .
Det er vanskeligere, - men ogsa mer spennende a
planlegge et besek pa en av de virkelig store messearrangementene. Problemet med de fleste steinmessene er at vanlige samlere bare kommer til pa et
sent tidspunkt i "neeringskjeden". Gode stuffer har
ofte skiftet hender flere ganger i starten pa et mess earrangement og prisen kan ha e kt dramati sk fer en
vanlig samler slipper til. Dette gjelder spesielt ved
nye og spennende funn hvor det kan veere en felelse
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Om du besek er en stor eller liten messe er det viktig a ra et raskt overblikk over tilbudet - og kon sentrere seg om den type min eraler som har ste rst interesse for din samling. Men det er vanskelig pa forhand a vite hva man skal lete etter. Dessverre er det
tilfeldig hva som tilby s av spesielt god kvalitet eller
lay pris til enhver tid. Derfor er den viktigste forbere delsen a kjenne de ulike mineraler - fra flest mulig
forekomster - ogsa med hensyn til kvalitet og "riktig" pris. Nar dette kornbin eres med ens egen personlige smak og samlerinteresse, er det lettere a vite
nar man skal sla til. Og de gode stuffene forsvinner
fort ! Derfor nytter det ikke alltid a tenk e seg om og
ga tilbake for a gjere et kjep. Da er ofte stuffen vekk!
Srerlig nar det i et utbud av mineraler ~r en stuff som
virkelig " snakker til deg " og "ber om a bli tatt med"
- ber man vurdere a sla til med en gang. Det betyr
ikke at ikke prisen kan diskuteres med handleren MEN det ber vrere med den onskede stuffen godt
forvart i neven! De fleste har erfart at man IKK E
angrer pa de virkelig gode stuffene man har kjept selv om prisen kan ha virket hoy, Det er oftere at man
angrer pa innkjep av rniddelmadige stuffer - selv om
prisen syntes hyggelig - og ikke minst angrer man
pa de virkelig fine stuffene som man i ettertid sa
godt husker at man skulie ha kjopt! leg husker godt
den dyre ste stuffen jeg selv har kjept i USA. En av
de virkelig store amerikanske handlerne hadde akku-

rat pakket ut en rekke topp- stuffer i Tucson . Sl ant
disse var det en 1,2 kg, skulpturell stuffe med velutviklede bly-krystaller fra Lan gban, sam men med
pyrochroit, allactit og kalkspat. Den kunne umiddelbart se ut som en litt matt toppstuff av se lv fra
Kong sberg i flere hundretusen kroners klassen. Ilys
av at estetiske, velkrystalliserte stuffer av bly er langt
sjeldnere enn tilsvarende se lvstuffer, var ikke prisen
noe a si pa - selv om det medferte at bare en stuffble
kjept i Tucson det aret!
Den befinner seg trygt forvart i en safe - nar den
ikke er stilt ut, og jeg har aldri angert pa det kjepetl

Kunnskap gir tilleggsverdi!
Noen samlere kan innvend e at det ikke er noen
annen innsats enn en velfylt lommebok som er nodvendig for a samle mineraler pa messer eller via internett og andre markedsplasser. Men her tar de grundig feil! Det eneste som er nedvendig for a samIe
god e stuffer er a vrere flink til asia med hammeren!
Det er samlerens kunnsk ap, erfaring og ikke minst
estet iske sans som bestemm er hvilke stuffer som tas
med hjem , - fra en steintur, eller et messebesek . Mye
av tilleggsverdien i en mineralsamling bestemmes av
disse egen skaper hos samleren. Det er ogsa viktig a
veere neye med opplysninger som felger stuffen, ikke
bare med hensyn til hvilket mineral, - men forst og
frem st til neyaktig lokalitet og eventuelt stuffens
forhistorie ( nar det ble samlet , av hvem , hvilke samlinger den har veert i tidligere osv.) Mineralets identitet er egentlig det minst viktige a bevare for ettertiden - det kan man alltid finne ut av siden! Men for
eksempel hvor og nar stuffen er samlet blir ofte borte
pa veien!

Fra steinmesse i Norilsk, Russland.
etiketter. Slant disse var en stuff med bladig, litt anlepet gull i kalkspat - angivelig fra en europeisk 10kalitet far 1850. Prisen var meget hyggelig - fordi det
ikke var noen lokalitetsangivelse. Men utseendet og
stuffens forhistorie ( fra en gammel samling fer 1850)
gjord e at det ikke kunne veere noe annet enn gyld isk

Av og til kan samlere ved
kunnskap gjere gode kjep
fordi det er mulig a "gjenforene" stuffen med informasjon om for eksempel korrekt
lokalitet. Pa en NAGS-messe
pa Hamar ble jeg tilbudt en
del stuffer fra ga mle eur opeiske lokal iteter fra en tys k
handler. Men mange manglet

Fra fo rf atteren av denne
artikkelen fikk jeg dette
hyggelige julekortet i min
e-postkasse sist jul. Fin
mate a fo rtelle am siste ars
anskaffe lser pa. Red.
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