
MINERALER I BUSHEN II
af Claus Hedegaard

Vejen til
Indolo,

..... ---';zu Malawi

Her er billedtekstene fra "Mineraler i bushen dell" .
Det skal vrere ca. i rekkefelge. Red.

Spitzkoppe (altsa den rigtige Spitzkoppe, hvor der
ikke jindes Topas) i baggrunden og habefulde
samlere i fcerd med at samle Chondrodit og
Graphit langs vejen.

Indkeb af mineraler pa Zomba Plateau, Malawi
Mineraler fra en god dag po Malosa, Zomba
Plateau, Malawi

Under j orden i Kombat Mine, Kombat, Namibia
med Bornit maIm i vceggen.

Under j orden i Kombat Mine, Kombat , Namibia.

Cuprit med Malakit fra Onganya, Namibia. Styk
ket er i Uta Ulrieke Kahns samling og billedet
stammer fra en messe i MYnchen. Materiale afden
kvalitet ser man aldrig i Namibia.

Indsamling af Gips roser po Agate Beach, Luderitz,
Namibia.

. Phonolit bruddet ved Aris ncer Windhoek, Nami
bia. De sma hulrum ca. midt i vceggen indeholder
Tuperssuats iait, Makatit, Villiaumit (ogsa
fritvoksende krystaller) , Bastndsit, Iraqit m.m.

Den gamle nedgang til Asis West, Kombat,
Namibia
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Ras Greef, Mathias Rheinldnder og Silvano di
Salvo i et brud i Gobobo-Sib Mountain s, vest for
Brandberg, Namibia. Her .. Limonite coated
rosettes and single x ofQuartz in cavities in basalt.

Vanadium brud nord f or Tsumeb, Namibia, po
vejen til Namutomi og Etosha.

Mathias Rheinldnder (hvid bellehat) og
Silvano di Salvo graver i en pegmatit med
Kvarts og Orthoklas ncer Klein Spitzkoppe
ved Usakos, Namibia. Pegmatiten kunne
ogso have indeholdt Topas, Aquamarin og
Amazonit. Bedre held nceste gang!



Petrified Forest, Namibia

Gran Turmalin i Kvartsfra Uiswater
ved Uis, Namibia .

Oplysninger om landet, den ferste inspiration.

leg vii geme anbefale reldre "kolonial literatur," Kolonimagteme
var meget bevidste om udforskning af de nye ornrader og organ
iserede videnskabelige organisationer og udgivelse af boger og
tidsskrifter i de fleste besiddelser. Meengden og tilgeengelighe
den er proportional med antallet af besiddelser og perioden de
blev holdt. Oet vii sige, der er enorme meengder engelsk og en
gelsksproget literatur og neesten ingen tysk eller italiensk. Der
meget fransk , noget hollandsk, spansk og portugisisk og kun lidt
belgisk. Man rna selvsagt sege referencer fra det land, som havde
magten og dermed pa deres sprog . Oer er meget fransk literatur
om Indokina, neesten ingen engelsk, meget hollandsk om Ostindi
en men kun noget engelsk og nzesten intet fransk O.s.V.
De seedvanlige mineral tidsskrifter, Lapis, Mineral News, Minera
lien Welt og Mineralogical Record [se nedenfor] har fra tid til
anden artikler om eksot iske lande og steder (og det har Stein!
Nags NyU da ogsa haft!) der kan tjene til inspiration. Mange
klubber, museer og enkeltpersoner abonnerer og det skulle veere
muligt at fa adgang til dem alle. Det er et godt sted at begynde og
husk endelig at se i artiklemes literaturliste for at fa flere oplys
ninger. leg har selv haft meget fomejelse afde folgende boger. De
er af eeldre dato og neevner ofte nedlagte miner , men giver i det
mindste et holdepunkt.
Brug dit lokale bibliotek og geme universitetsbibliotekeme - nej,
der er ikke adgang forbudt, hvis man ikke er professor! De har ofte
meget fint pa lager og er gode til at fremskaffe resten, men det
tager tid . Lang tid! leg har ofte ventet uger eller maneder pa ting,
der synes relativt banale. Netop derfor en stor bon : Atlever! Ikke
bare aflever til tiden , men aflever hurtigst muligt. De tleste biblio
teker har den absurde politik, at materiale udlanes for en maned
og hvis alle beholder det en maned er der kun fa, som kan bruge
det i lebet af et ar. Oet er et szerligt problem med de boger, jeg
anbefaler. Hvis denne artikel inspirerer flere til at rejse - og det
haber jegda - kan det blive sveert at lane begerne, der kun findes
i fa eksemplarer i Norden. Oerfor: modtag bogen, se den hurtigt
igennem, fotokopier det, du skal bruge og aflever igen neestedag
eller senest i lobet af et par dage .
Nicolas de KUD. 1965. The mineral resources ofAfrica (Else

vier, Amsterdam) er uundvrerlig, hvis man skal noget i
Afrika. Den omtaler kun miner i drift og kommercielt vigtige
forekomster, men den har en lang reference liste. Bevares,
bogen er 35 ar gammel men stadig relativt ny for den type
publikationer.

Den har afsnit med historie, almene politiske og okonomiske be
tragtninger fulgt afcirka 175 sider med et afsnit om hvert land med
beskrivelse af de vigtigste forekomster. Der er 470 sider inddelt
efter rastoffer (kobber, diatomit o.s.v.) og man sidder derfor med
fingrene inde tlere steder i bogen, nar man Ieeser, Den veesentlig
ste ulempe er, at mineralogien rna man geettesig til. Tsumeb nrev
nes som producent afkobber, zink, bly og germanium, men mine
raler er ikke neevntmed et eneste ord. Oet er en mine-bog, ikke en
mineral-bog, men dermed ogsa en glimrende kilde til historisk in
formation.

Petrified Forest,
Namibia.
Bemcerkforste
nede tree i
sandstenen.

Orienteret voksende Duftit i Calcit fra
Tsumeb, Namibia; stykker tilherer
Tsumeb Museum.
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L. de La unay. 1911. La GZologie et les Richesses
MinZrales de I'Asie (Librarie polytechnique Ch.
Beranger, Paris) er selvsagt pa fransk og ret tung at
lrese, men den giver rimelig information om den del af
Asien, der ikke var under britisk kontrol: Sibirien,
Ural, Kaukasus, Turkestan, Indokina, Kina og Japan
men rummer ogsa afsnit om Indien og Mellemesten,

Der er forst og fremmest beskrivelser af miner i drift og
dermed de obligatoriske opgerelser over produktion og
beskrivelse afjernbaner og hayne. Vi mr altsa at vide, at
guldforekomsterne ved Ichim tloden, nord for Tchebatc
hy Seen pa Kirgisersteppen blot producerede 33 guld i
1896, men intet om mineralogien. Vi rna selv grette om der
var ordentlige nuggets (men m af dem), kun stev eller
maske ligefrem krystaller og der er selvsagt ikke et ord om
ledsage mineraler. Der er meget andet sjovt i tlodatlejrin
ger med guld! Det er kun en inspirationskilde og de faktis
ke oplysninger er 90- I50 ar gamle, men en begavet mine
ralsamler vii nok regne ud, at en bly- og zink-mine kunne
rumme noget sjovt udover Galena og Sphalerit (f.ex, bly
oxich lorider, Cerussit, Anglesit m.m.). Sadan skal bogen
bruges - Ires hurtig t, trenk selv og ga videre. Langt de
tleste lokaliteter, man mr pa denne made er "blanke" - der
findes slet ikke noget eller der findes kun Galena og Spha
lerit. Men man har met et navn pa en lokalitet, som man sa
kan bruge pa biblioteket til at sage mere information.
B.L. Miller & J .T. Singew ald. 1919. The mineral

deposits ofSouth America (McGraw Hill, New York)
er geografisk inddelt og ogsa i det veesentligste en
beskri velse afminer i drift eller afpotentiel okono 
misk betydning.

Bogen rummer mange fine referencer og nogenlunde de
taljerede kort med angivelse af miners beliggenhed i for
hold til byer, bjerge og lignende. Referencerne felger de
relevante afsnit, saledes at alle referencer om Chile falger
Chile afsnittet og de er tilmed delt i "statistik" referencer
(9 for Chile) og "deskriptive referencer" (210 for Chile).
Her rna man desveerre ogsa i et vist omfang geette sig til
mineralerne udfra rastofproduktionen . Ikke et ord om tlotte
krystaller eller lignende, men pa grund af sine kort er bo
gen nok den mest anvendelige.
F.R.C. Reed. 1921. The geology of the British Empire

(Edward Arno ld, London) er blandt mine favoritter 
ikke pa grund af indholdet men pa grund af
selvbevidstheden i selve projektet. Det er en glim
rende bog, absolut, men der er netop ingen anden
sammenhreng mellem omraderne end at de er britiske
- ingen geologisk eller okonomisk sarnrnenheeng.
Bogen formeligt emmer afgin & tonic pa verandaen i
Chittagong, medens solen langsomt seenker sig til
cikadernes sang ....

Bortset fra det er bogen meget omfattende og dzekker sma
i aer i Stillehavet, Canada, Vestindien og steder som Falk-
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Pranks Tourmaline Mine pa vejen fra Vis til
Brandberg West, Namibia

Lysered Petalit i Rubicon Mine ved Karibib,
Namibia

Det ser lidt underligt ud, men er ganske kvikt
fundet pa. Mange steder i Afrika fr emstilles
tegl, som her i Mzimba, Malawi, hvor det skal
bruges. Man laver mursten afler, stabler dem
som en hul "ovn " og brander dem ved at fylde
ovnen med tree og scette ild til.



Den hvidklcedte Sitaram Mali fandt den
ferste bla Cavansit i Dhoot Quarry ved
Wagholi ncer Pune (Poonah), Indien
omkring 1988.

Cavansit forekomst i bunden af Chavan
Quarry ved Wagholi ncerPune
(Poonah) , Indien .

land Islands, South Georgia 0.1. leg kan godt hilse og sige , det
er sveertat fa information om den slags steder. Omkostningen er,
at bogen ikke er seerligt detaljeret. Der tales om provinser og
bjergkeeder, sjeeldent om byer eller miner. Den udmrerker sig ved
at veere netop en geologibog, sa der star en del om mineraler og
hvordan de forekommer og ikke noget om produktionen i regn
tiden i 1876. Der er faktisk ogsa noget om sedimenter og foss i
ler! Man kan f.ex. Ieese om de eocrene Turritella eschi fra Tokpli
i Togo .
leg skallige ntevne
L.J. Spencer's artikel "Catalogue of topographical

mineralogies and regional bibliographies" fra 1948
iMineralogical Magazine 28(2), 303-332. Det er et
glimrende udgangspunkt for at finde literatur om neesten
ethvert omrade i verden - ogsa Europa. Det er en liste over
vrerker, som beskriver hvad, der forekommer hvor.

Kart (na:kart)
Hvis man skal klare sig selv, er kort nedvendige og ofte forban
det sveere at fa fingre i. Automobilkort i vekslende kvalitet fin
des ofte de fleste steder, men ... I) de er sjeeldent gode, hvis man
skal til andet end de sterre byer, 2) "vekslende kvalitet" kan
betyde ubrugelig [jeg korte for nyligt pa "en sterre hovedvej" i
Sydafrika, som i praksis kun eksisterede pa kortet!], 3) "ofte"
kan vtere for fire ar siden, 4) du er her, ikke "de fleste steder. "
Med risiko for at blive anklaget for alt muligt, er det veerdat vide ,
de fierreste asiater eller afrikanere forbinder et kort med geografi
og endnu mindre med at finde vej. Vi drejer kortet pa aile mulige
mader, kerer rundt med fingeren og peger pludselig med be
stemthed pa et punkt og siger "der." am "der" sa ligger, nogen
lunde hvor vi er, 800'Kmveekeller umiddelbart Foranhojalteret i
Peterskirken er jo irrelevant. leg sperger ofte om vej , men viser
aldrig kortet frem!
Der findes kortforretninger i mange lande og dem skal man bru
ge , men de har sjeeldent meget at byde pa, For nylig blev jeg
tilbudt automobilkort over Bolivia, som ganske vist var i farver,
men ikke havde mange flere detaljer end en mellemstor globus,
intet index og ingen angivelse afom vejene var asfalterede eller
jordveje. Det kostede godt 300 kroner! Nej tak.
"Pilotkort" udgivet af Defense Mapping Agency Aerospace
Center i Missouri er glimrende. De drekker det meste afverden i
1:500.0000g I :1.000.000 serier med rimelig nojagtighed og detal
je, UTM net, angivelse afselv mindre veje,jordbundstyper, so
er, floder og iseer bjerge! Dem har jeg haft meget fomojelse af.
Den veesentligste anke er, at der er intet index - nojagtigt som
med malebordsblade. Byer, floder, bjerge, seer O.S .V. er aftegnet
og neevnt ved navn, men man kan ikke sla et navn op og finde
stedet. Kortene er god til at finde hen til steder, man ved hvor er,
men ikke gode til at finde stedeme.
For det meste supplerer jeg med 1:50.000 kort, nar det er muligt.
Mange lande har geodretiske instituter el.l., som ligger inde med
et lager afkort. De er ofte gamle og trykt afkolonimagten og kan
derfor veere uaktuelle; hvis de er udsolgt, genoptrykkes de ikke
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nedvendigvis, men sa kan man ofte kebe en fotokopi .
I felten supplerer jeg med en brerbar GPS-modtager, sa jeg har gode
koordinater pa en lokalitet. De er ganske fikse og ikke neer sa dyre,
som de var. Ved hjeelp af dem kan man placere en lokalitet pa selv et
fone ldet kort eller man kan szette fixpunkter pa en selvtegnet skitse .

Billetter 09 alt det der

Nu er det besluttet! Du skal afsted til et land, de fierreste har hert om
og viI geme have det heIe til at fungere glat og undga at komme galt
afsted . Forst rna man have en eller anden turist-guide med praktisk
information. Forlaget Lonely Planet har udgivet boger om neestenaile
lande og oplysningemes kvalitet er for det meste hej . Dem viI jeg
geme have lov at anbefa le!
Deres guideboger er praktisk indrettet med oplysning om hvordan
man kommer til og fra lande og steder, hvilke muligheder der er for at
spise og ovematte, adresser pa ambassader, hospitaler, luftfartssel
skaber, .... Der er ogsa alt det sjove med ting man kan eller ber se, men
begerne er indrettet , sa man kan klare sig selv. Med risiko for at virke
kynisk og direkte negativ overfor andre serier afguide boger, sa er jeg
dybt og inderligt ligeglad med, at "Daniels massive, leftede hejre arm
foregriber diskret barokkens gennembrud tyve ar senere." Og hva ' sa
? Nar jeg kommer til Mzimba, viI jeg vide, hvor jeg rar en seng at sove
i og noget at spise uden at blive snydt alt for meget. Sa kan vi vrere
kulturelle bagefter. Derfor: Lonely Planet ogsa selvom bogen maske
koster tyve kroner mere end en afde andre . Aile mine guidebeger har
betalt sig selv i sparede kroner og orer den ferste dag i et nyt land og
selvsagt sparet masser af tid og eergelser,
Prov sa vidt det er muligt, at rejse tlere sammen - to til fire stykker er
som regel godt. Det giver sikkerhed, at der er nogen til at skubbe bilen
og det begreenser omkostningeme: en sterre bil koster kun lidt mere ,
dobbeltveerelser er kun lidt dyrere end enkelt, etc. Det er ogsa rart at
have nogen at dele oplevelseme med og til at holde mejslen, hvis man
er nedt til at sla virkeligt hardt med hammeren!
Et godt rejsebureau er uundvrerligt [jeg bruger selv Dane-Tours i
Kebenhavn] og man rna tale med en erfaren og rimeligt kvik medarbj
der. Enhver kan lave en billet til Paris og princ ipielt ogsa til Turkmen
bashi, men der skallidt tricks for at ra det til at heenge sammen - ogsa
okonomisk. Hvis jeg ringer til SAS og sperger efter en billet til San
Diego koster den 17.000 kroner (eller et eller andet tilsvarende astro
nomisk) og dobbel t sa meget for en returbillet, selvom rejseb ureauer
averterer med SAS returbilletter i avisen til 5.095 kroner. Hvorfor det?
Det ferste er en "listepris", det sidste en "bureaupris". Enhver kan
kebe en billet tillistepris og tlyve med det samme, hvis der er plads pa
tlyet - det er der ievr igt, for ellers smider de bare en anden at'!
Rejsebureauer keber billetter engros og far dramatisk bedre priser.
Dels fordi de kober rigtig mange, dels fordi tlyselskaber foretnekker at
tlyve og lade andre klare papirarbejdet. De "andre" er rejsebureauer
ne og ethvert bureau har aftaler med forskellige tlyselskaber; store
bureauer har mange aftaler, sma har ra. Derfor rar man ofte mere at
veelge mellem - altsa tlere selskaber, tlere afgange, flere og maske
bedre priser - hvis man kober hos de store end hos de sma. Pa stan
dard destinationer som europeeiske hovedsteeder, Bangkok og de tre
storste byer i USA er der sjreldent forskel , hverken i pris eller selska-
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Gemstone Marketing Centre i
Mzimba, Malawi. Vi var der en
uge, "hele byen" vidste det og aile
kom rendende for at stelge sten,
men GMC forblev lukket. Vi halter
os ved, de ogsa scelger kontor
artikler, skolebeger; Coca Cola
m.m. Det skal man ikke undres
over.

/Egirin fra Malawi.

Terst.



ber, men prev at komme til Lilongwe! Der ger det altsa en stor forskel
om dit rejsebureau har en freek aftale med leverander af afrikanske
billetter.
Man kan nzesten selv bestemme, hvad man vil betale for en flybillet,
ihvertfald indenfor +1- 5.000 kroner. Rejsetidspunktet er vigtigt for
prisen ; tiden omjul/nytar, sommerferie og efterarsferie er meget dyrere
end f.eks. november. Man kan ogsa spare penge ved at bestille tidligt
- gerne maneder i forvejen . Iseer hvis man er nodt til at rejse omkring
ferien kan det veere utroligt svzert at fa plad s pa flyet - uden hensyn til
pris!
Man ser ofte flotte tilbud som "Bangkok fra 3.200 t/r" og det er billigt,
men somjeg en gang fik at vide [afJesper hos Dane-Tours] : "det er let
nok at fa priseme, men prev at fa billetterne! " Man kanjo altid avertere
med en lay pris og serge for der kun er fa billetter, som ligger pa et
ubekvemt tidspunkt - sa er markedsforingen i orden , men varen findes
nresten ikke. Men den finde s dog og de ferste, der reserverer, far den
lave pris. Og sa Ieenge det kun er en reservation, kan man reservere
noget andet, hvis der dukker en bedre pris op, omend man nogen
gange rna sla til straks for at udnytte et tilbud .
Billige billetter er ofte belagt med betingelser: man skal veere vrek nat
ten mellem lordag og sendag, veerevrek mindst 7 dage , veere veekhejst
30 dage , rejsedatoerne kan ikke eendres, billetten kan ikke refunderes
o.s.v. Man kan slippe ud af dem aile sammen og grad vist klatre op fra
et sidegade-bureaus annoncepris til et flyselskabs listepris. Det gor
ondt , kan jeg godt hilse at sigel Min seneste erfaring er den kommen
de tur til Bolivia. Da jeg overvejede forste gang omkring jul og ville
rejse i marts , kostede en billet med SAS og Varig fra Aarhus til La Paz
ca. 6.500 kroner og jeg kunne nogenlunde vrelge, hvornar jeg ville
rejse (lavseeson, langt varsel). Da det blev alvor i slutningen af juli,
kosted e den samme billet 10.200, jeg matte rejse 14 dage senere end
ensket og var lykkelig for, det overhovedet var muligt at komme hjem

- . (hej seeson , kort varsel) . Flexibilitet og langt varsel er neglen til billige
billetter.
Husk , de annoncerede priser er som regel uden lufthavns-skatter, Det
er ulovligt, men det er sadan. Skatteme er ofte et sted mellem 100 og
800 kroner for en retur-billet, afheengigt afdestinationen. I nogle lande
skal man betale lufthavns-skat ved afrejsen og den skal betale s kon
tant i landets valuta! Undersog det ved ankomst og hold lidt kontanter
i beredskab.
Glem ikke rejseforsikring! Det er surt at betale for noget "man aldrig
bruger" og "der sker nok ikke noget." Rejseforsikringer er relativt dyre
[jeg far dog god service og pris hos IHI Denmark] fordi de ofte bliver
brugt! Ihvertfald dansk sygesikr ing deekker ikke udenfor Europa og
slet ikke, hvis man arbejder eller studerer; jeg kender flere, som har
mattet "skrabes af asfalten" pa eksotiske steder. Betal! Veersikker pa,
selskabet har en lokal reprresentation og/eller et telefon-nummer, der
kan nas hele degnet og hay nummeret pa dig hele tiden (det star for
det meste pa det kort, man far udleveret). Der sneg sig minsandten
endnu en formaning ind - jeg ender snart som en stramtandet leererin
de med trekkelig gra kjole og knold i nakken!
Rejseforsikringer drekker ofte ogsa tabt, beskadiget eller forsinket bag
age og andre fine ting . Det alene har mere end betalt min preemie! Det
er ikke peent at sige, men de seneste 6-7 ar er vel halvdelen af mit tcj
indkobt pa regning affly- og forsikringsselskaber, som ogsa har finan-

Banda 'spegmatit brud ncer
Mzimba, Malawi. De graver efter
Aquamarin - meget "zambiansk
Aquamarin " kommer fra det
nordlige Malawi. Man hafter sig
ved det kraftigt skranende
overhceng. Mathias Rheinliinder
star et eller andet sted neden
under og jeg kunne ikke lade
vcere med at ihukomme det tyske
band "Einst'Yrtzende Neubauten".
Ingen grund til nervesitet, j eg
havde bilneglerne!

CerussitF a Tsumeb, Namibia.
Stykket er i Uta Ulrieke Kahns
samling og billedet stammer fra en
messe i Miinchen . Materiale af
den kvalitet ser man aldrig i
Namibia.
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cieret et utaI af tandborster, barberrnaskiner O.S.v. [farste halvar 2000
gay to nye kufferter, 3 skjorter, 2 par bukser, et par sko , lidt undertoj ,
stremper og tilbe her],
Husk visum! Det er re lativt let at vrere skandinav, men vi skal dog
have visa til nog le lande . Det er ofte dyrt (nogle la hundrede kroner)
og kan tage tid . Sperg rejsebureauet, hvad der er nedvendigt.

Sa er vi landet ...
Vi lander velforberedte et eller andet sted med Lonely Planet gu ide
bog, pilotkort, fotoko pier fra relevante boger og artikler, hammer, mej
sel, pas, vis um, forsikr ing .... hvad sa? Sa ruerrner vi os, at Claus ' rad
og erfaringer herer op og eventyret begynder!
l eg kan godt lide at ankomme et nyt sted enten sondag eller mandag
og have den fers te dag til akk limatisering og sma praktiske ting med
adgang til forre tninger og offentlige kontorer. Man har brug for at leje
bil og skal maske finde et hotel eller en pen sion og rent faktisk ud af
lufthavnen og ind til byen - resten afankomstdagen er allerede brugt.
Min ferste officielle gerning er at opsege den loka le "Geological Sur
vey", " Department ofMines" el.l. for at kebe literatur, sparge om rad
og iseer finde ud af, hvad man ger for at eksportere sten fra landet.
Det er betryggende at vide, om man har brug for en eksport tilladelse
eller lignende - det har man ofte . Sa skaljeg ogsa gerne forbi et geodre
tisk institut for at kebe deta ljerede kort . Det tager altsammen tid, men
jeg finder den tid er givet god t ud.
Veer isreropmeerksorn pa det der med eksport tilladelser, hvordan man
lar dem og hvor. Det er ikke nedvendigvis et prob lem at la , men det
kan tage tid , som rna srettes af i slutningen af opholdet. Nogen gange
skal der beta les en afgift af vrerdien, men i praksis er det sjeeldent
mange kroner. For mit vedkommende har ekstremerne veeret den for
ste tur i Namibia og et leengereophold i Malawi . I Namibia var vi hos
speditoren, gennem to ministerier (to afdelinger det ene sted) og til
bage til speditoren til fods pa cirka halvanden time . I Ma lawi brugte
en medrejsende det meste af en uge pa at ordne alting i hovedstaden
(ikke bare ti lladelser, retfierdigvis), vi havde adskillige me der med
diverse organisationer under opholdet og sluttede med to intensive
dage udelukkende for at la papirerne i orden. Bemrerk, der er ikke tale
om obstruktion, besti kkelse eller forseg pa best ikkelse i nogen af
tilfieldene - administrationen er ganske rime lig og medgerlig i bade
Namibia og Malawi , blot en smule mere .... omfattende ? .... i Malawi.
Nar alt dette er endelig er overs taet , ligger vejen aben og "bushen"
venter. Derefter er der kun at seette sig ind i bile n, kore afsted og .....
held og lykke!

Web sites

De der har adgang til Internet kan have gleede af: http://travel.state.gov
- den amerikanske regerings vurdering af sikkerhed i de fleste lande
og en vis almen baggrund, herunder sundhedsforskrifter (vaccinati
on 0.1.) .
http://www.um.dk - det danske udenrigsministeri ums hjemside med
rejse vejledninger. Her neevnes dog kun "problemornrader" indti l vi
dere , men der er lamker til andre Iandes sider.
http ://www.hedegaard.com - med tiden skriver jeg sider om forske lli
ge lokal iteter, jeg har besogt eller som interesserer mig.
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Tundulu Complex, Malawi med
sjceldnejordarts carbonater. Der er
et lille prevebrud bag Baobab
trceet ca. venstre-midt i billedet.
Billedet snyder, da trceet er nogle
meter i diameter (ja, diameter ikke
omkreds f)

Mzimba Miners' Association i
Malawi.

Pius Pihri s Fluorit mine ved Lake
Malawi, Malawi. Hmmm .... vi taler
her om sma splinter grenlig Fluorit
i sedimentet. Der var ikke rigtigt
nogen afde her 5-10 store, klare,
skinnende Fluorit krystaller, vi var
blevet lovet.



Adresser

Jeg har neevnt firmaer i artiklen, fordi jeg selv bru ger
dem , er tilfreds med deres produkter og kan med rime
lighed sta inde for demo Brug dem og hils fra Claus
[nej , jeg tar ikke kommission ! Virkeligt ikke!] eller prev
noget ande t og fortrel mig om dine erfa ringer.
Dane-Tours, Bredgade 31, 1260 Kobenhavn K, tel. +45
33300700, fax +4533300702.
webso te www.da ne-tours .dk
- sperg efter Jesper Dann em arre. Jesper er kvik, kan
ofte finde kreative losninger og er rimeligt hrerdet ef
ter at kend e mig nogle ar ! Dane-Tours er et sto rt firm a
med meget varieret udbud og for det meste lave priser.
Det kan vtere lidt sveerere at bruge et dansk bureau ,
hvis man bor i orge eller Sverige [p.g .a. luftfart slo
gik ska l danske bureauer udstede billetter, som be
gynder i Danm ark] , men sa rna man evt. se lv find e ned
til Kebenhavn .
IHI danm ark, Paleegade 8, 1261 Kebenhavn K, tel. +45
33153099, fax +45 33322560.
- jo, de laver ogsa fors ikr inger for andre end dan skere
(jvfr. annonce r i Herald Tribun e). De laver ca. alt in
denfor syge- og rej se forsikrin g og har gode lokale
kontakter man ge steder. Jeg har ikke hert om folk , der
har haft problemer med at ta udb eta lt erstatninger 
det er deer man ska l vurdere et forsikringsselskab, ikke
pa prtemi en .
Lapi s, Or leanstrasse 69 , D-81667 Milnchen,
tel. +49 89 4802933, fax +49 89 6886160.
e-mai l lapis.minera lienmagazin@t-online.de
webs ite www.lapis.de
Lonely Planet , Box 617, Hawth orn, Victoria 3122,Aust
ralia, tel. +66 3 98 191877, fax +66 3 98196459 .
e-mai l talk2us @lonelypl anet.com .au
webs ite www.lonelyplanet.com
- deres boger fylder det meste af rejsesektionen i bog
handler ove r heIe ve rden. Se i din lokale boghand el
og se i seerdeleshed overs igten over guides bag i en

Digital rengjoring med ultralyd .
Forstektasses tysk kvalitet. Velg etter
behov : 0,5 liter eller 1,6 liter med
henholdsvis 50 - og 100 Watt ytelse .

Stort utvalg av
skandinaviske mineraler i var online database .

vi lkarlig guide, hvis boghandleren ikke har, hvad
du ska l bru ge.
Mineral New s, Box 2043, Coeur d"Alene , Idaho
838 16-2043, USA, tel. + I 208 6642448 .
e-mai l lanny@mineralnews.com
website www. mineralnews .com
Min erali en Welt , Orter Putt 28, D-4572 I , Hal
tern , Tysk land, tel. +49 2364 16107, fax +49 2364
169273.
e-m ail bode-verlag@t- online.de
web site www.mineralogie.de/bode-verlag
The Mineralogical Record, Box 35565, Tucson ,
Arizona 85750, USA, tel. + I 5202995274, fax + I 520
2995702.

Program:
Fredag kl. 15 - 20: Steinm.. e mod
.alg og ul..tillinger KI. 20: Grillfest
l.e rdag kl. 10 - 18: Steinm...e mod
salg, bytte, bameaktiviteter og
utstillinger KI 20: Messefest
Sendag kl. 12: Turer og steinmesse

M I K 0 N ~~~~alienkontor
RosenstraBe 7a. 37136Seeburg-Bemshausen, Germany
Tel: +49 - (0) 5528 - 35 65 • Fax: +49 - (0) 5528 - 80 19
eMail: sale@mlkon-onhne.com • www.mikon-online.com
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