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leg er kun gae t glip af Miin chener Mineralientage
to ga nge de senes te tyv e ar og har veeret vidne til
messen udvikling gennem arene. Lige sa forudsigelig
som Hefewei zen og stegt and med Knode l og
Rotkraut er kommentaren .xler kommer tlere og tlere
smy kker, fierre og fierre mineraler" - jeg harte den i
de tidlige 80ere, i ar og hvert ar imellem. Flere gange!
Hvis det var sandt, ville der ikke vrere mineraler
tilbage udover en halv karton marokkansk Aragonit
i et hjerne og det er abenlyst ikke tilfieldet, Hvis du
ikke har opd aget , hvad der skete, rna du vrere immun
ove rfor indt ryk fra omgivelseme!

Blandt de min eraler, der ikke burde veere der,
opdagede jeg tler e nye, speende nde ting. Enhve r
messe har sine «har du set ...» sty kker og i ar talt e
"a ile" om de Bastnasit krysta ller fra Mulago n-Zeega
(Warsak, Pak istan) som Andreas Weerth medbragte .
Desvrerre sa jeg dem forst relati vt sent pa me ssen og
er give t gaet glip af de bed ste, men det jeg sa, var
enes taende . Fern til syv centimeter lange , skarpe,
pri smati ske , cho ko lade brune krystall er. De va r
desvrerre uden matrix, men kombinationen af sta r
rel se og ud seende har sa t en ny standard for
Bastnasit , Kr ystallerne sy nes fri ske, ud en den
pul veragtige omdannelse , der e r hyppi g fra
Madagasc ar.

Fluorit fra Yiwu (Zhej iang, Kina) har vi set for, men
dette var ferste messe, hvor jeg sa et storre udvalg.
Krystalleme er 5-6 em , merkevi olette og har silke
glans til fedt glans. Krystalleme er en kombination af
oktaeder og teming , med dominerende oktaeder. Fra
et eestetisk synspunkt adskiller materi alet sig ved, at
Fluoriten er overvokset afet 3-5 em hvidt lag af "et
eller-andet" ;jeg er ikke sikker pa, om det er en fibros
zeo lit (jeg har set preeparerede stykker med tydelige
fibre) eller Calc it med andre min eraler. Ihvertfald er
det muligt at pneparere det hvide lag de lvist veek, sa
de merke Fluorit kr yst aller s idder pa sneh vid
baggrund. Meget tiltalende.

Fluorit samlere kunne ogsa glrede sig over mere
materiale fra EI Hammam i Marok ko. Noge n vii sige,
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4-5 mm Hessit krystaller Ira Bates, Siebenbiirgen.
Rumtenien med Sphalerit po Kvarts. Has ,Crystal
Classics ' og .Kristalle' ex call. Rolf Wein, Stutt
gart.

«jamen de er ikke sa gode som dem fra Halsbriicke,
Heights Quarry, Hilton , Hopar, Huan zala, ...» og fra
et ell er andet synspunkt har de sikke rt ret. Men ved
du hvad? De har ikke fattet pointen . Det herl ige ved
Fluorit - og mange andre mineraler - er netop, at det
forekommer pa sa mange mader, ser sa forskelligt ud
og et "godt" sty kke fra et sted kan sagtens se
ked eligere ud end et "madeligt" stykke fra et and et
sted. Forskelligheden er en kvalitet i sig selv og kan
veere et fint grundlag for en samling.

Pa mineralmesser leder jeg ofte efter det obskure.
leg vii selvsagt se pa en stor klar Turmalin, men je g
vii virkelig gleede mig over 0,1 rom krystaller afGrum
sit. Denne gang faldt jeg over blandt andet
Nikischerit, udbudt afTony Nikischer selv. Det er en
Fe(III) analog afShigait fra Huanuni (Dalence Prov.,
Oruro Dep., Bolivia) og ligner darlig Ludlamit, som er
ganske hyppigt i Huanuni, men er kun fund et to
gange. En anden mineral handler, Manfred Baum stark,
havde ogsa lige filet et mineral , Baumstarkit, opkaldt
efter sig og udstillede stykker i Miinchen (se ned en
for).

l eg sa Florencit-(La) fra Igarap Bah ia Mine (Serra



Violette Fluorit krystaller, kombination af
terning og oktaeder, fra YIwu, Zhejiang. Kina.
Hos Helmut Briickner.

Smaragdgrenne Fluorit krystaller pa ca. I em fra
Erongo Komplekset, Namibia. Hos 'Crystal
Classics' og 'Kristalle' ex coli. Rolf Wein. Stutt-

dos Carajs, Par, Brasilien), millimeter-store gran
lige til blalige krystaller pa Goethit og dermed for
ment lig blandt Verdens fineste Florencit krystaller.
Igarap Bahia Mine er en lateritisk gu ld mine , som
producerer omkring II ton guld om aret og Florenciten
finde s pa bunden af minen. Desveerre blev hullet
fyldt , for Florencit var identificeret, sa det bliver sik
kert ved med at vrere sjreldent.

Proustit krystaller, 3-5 mm, med flot rod farve pa
matrix fra Imiter (Marokko) var betagende. Jo, det er
"kun" Proustit, men hvornar sa du sidst bandstykker

QL:r,pstal <lClassics
Devon En land...-

Gammelt stykke med Torbernit krystaller fra
Gunnislake , Cornwall. England. Hos
"Crystal Classics " og "Kristalle"
ex coli. Rolf Wein, Stuttgart.

Proustit krystaller til 5 mm pa matrix fra
Imiter, Marokko. Hos Horst Burkhard.

med psene krystaller? Nej de konkurerer ikke med
Chanarcillo, men er abso lut veerd at have.

Miinchener Mineralientage er altid en glimrende
lejlighed til at mode "gamIe venner" fra klassiske
lokaliteter. Samarbejdet mellem de to firmaer "Crystal
Classics" og "Kristalle" om at seelge RolfWein sam
lingen gay rig mulighed for at beundre og erhverve
klassikere i god kvalitet. Min ojne faldt straks pa et
stort hand stykke Hessit fra Botes, Siebenburgen,
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« Viedderhorns»
Gips fra Naica,
Mexico. Has
"Crystal
Classics " og
"Kristalle " ex
call. Rolf Wein,
Stuttga rt.

Rumrenien, med et abent aggregate af 4-5 mm store,
relativt skarpe krystaller med Sphalerit pa matrix af
Kvarts krystaller. Sadan skal det gores! leg ved ikke
hvorfor, men sadan noget tiltrtekker mig meget mere
end et stykke Rhodochrosit fra Hotazel i derstopper
sterrelse - sadan et var der ogsa . Min interesse for
uranmi neraler medforte, jeg brugte en del tid pa at
beundre et smukt aggregat af ce ntimeter store
Torbemit krystaller fra Gunnislake (Cornwall, Eng
land).

Blandt mere "moderne klassikere" heeftede jeg mig
ved et smukt stykke smaragdgronne Fluorit krystal
ler fra Erongo Komplekset (Namibia) med I em krys
taller spredt over en glimmer-deekket druse i pegmatit.
Der var ogsa et smukt Gips "vaxlderhorn" fra Naica
(Mex ico) og en stor Epidot fra Skardu (Baltistan, Pa
kistan) . Denne samling var abenlyst sam let med
indsigt og passion. Givet at sam lingen skulle seelges,
synes det at vrere en fornufti g disposition at dele
den, sa hvert stykke lander i et godt hjem, hvor det
paskannes.

l eg har ofte rost srerudstillingeme ved Miinchener
Mineralientage og arets var enestaende] Temaet var
"Hohen Tauern" - groft sagt ostrigske alpine mine
raler. l eg kan kun kort neevne et par fremragende
enkeltstykker. Smag og behag er forskellig, men en 3
ern enkeltkrystal af Bom it fra Frossni tz (Salzburg,
0strig) star overst pa min liste; en smule irreguleer
og anleben, men ubeskadiget med tydelige flader ,
siddende pa en smule matrix. l eg har set Bornit fra
mange steder, men en flot, velformet krystal fra en
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Genskabt estrigsk knejpe sam medested f or
"Strahler".

Pyrargyrit krystaller til 2 em fra Mina San
Gennaro, Peru.
Ex call. Manfred Baumstark.

"uventet" lokalitet slar nok sa mange Kvartser og
Fluorite.

Gen nem det meste af messen stod en lille pyt
mundvand foran montren fra Naturhistorisches Mu
seum Wien med deres Epidot "Kluftbrticke" - et vel
20 cm langt, krumt aggregat afkrystaller, som spandt
veeggene i en druse ("Kluft") i Knappenwand.
astetisk topklasse. l eg hreftede mig ogsa ved en ca.
7 cm orange-brun Scheelit krystal fra Rauris (Salzburg,
0strig) og en ca. 6 em oktaederisk me rkered Fluorit
pa matrix fra Untersulzbachtal.

Det var en sjeelden fryd at se montreme, sa tilgiv
et beklagende spergsmal. Hvorfor er der ingen for
klarende tekster? Neesten aile montrer "przediker til
de omvendte." Mege t arbejde er brugt, sa hvorfor er



BAUMSTAR KfT - Zwillin g e
Ag, Sb,Se

auf
M/ARGYRIT XX (helle Krista lle)

Grube San Genaro.
C hoclococha , Caslrovirre yna D istrikt ,

D epartement Huancavelica . P e ru

c '" 1' ,","" ,,,,:

Tvillingkrystaller af Baumstarkit til ca.
5 mm fra Mina San Gennaro (Peru).
Ex coil. Manfred Baumstark.

Rubin derstopper! Krystallen er over 20 em i
tvcersnit og del afet par fra Longido , Tanzania.

der ikke bare lidt grundlreggende information? Fern
linier geologi, et par ord om forekomstens historie,
maske eksempler piide knap siiveludviklede minera
ler? Dette er en glimrende lejlighed til at formidle
jeres viden og I har min udelte opmrerk somhed.

Sserud stillingen rummede og sii en kopi af en
ostrigsk kro som modested for "Strahler" (feltsamlere
fra Alperne) . Der var selvsagt kun eeblemost i tlask
erne, men det virkede forfserdeligt gemytligt, som de
sad der og snakkede om mineraler og bandt hinand en
historier piieermet. Hvem sagde, tyskere er kedelige?
Nii det var nok for det meste ostr igere. Men
undervurder ikke disse hejtrabende herrer med mun
ter mundering og stor bugmuskel. De bruge ofte dage
eller uger piibjerget , langt fra alfarvej og sleebertunge

2 em gule Fluorit krystaller f ra Halsbriicke ncer
Freiberg. Ex colI. Jakob Sokatsch.

stykker langt pii stejle tlader. Siidan en 50 kg blok
ligger sjeeldent lige ved vejkanten. At vrere feltsamler
i Alperne er ikke for svage sjrele.

Samlermontreme er et glimrende supplement til den
tematiske seerudstilling. Hver montre rummer styk
ker fra en privatsamling, der normalt ikke er offentligt
tilgrengelige. Man ser tlotte stykker, som understreger
bredden i samlinger. Jeg kan kun neevne nogle fa
montrer og faler mig for det meste tiltrukket afdem ,
der leegger veegt pii en bestemt lokalitet; det er som
regel der, man pludseligt ser noget uventet. Den tyske
mineralhandler Manfred Baumstark viste en montre
med mineraler fra Mina San Gennaro i Peru med tlotte
stykker af det nyligt beskre vne mineral Baum starkit
med tvillingkrystaller op til5 mm og et smukt stykke
Pyrargyrit med krystaller til2 em.

Marco Amabili viste mineraler fra Jeffreys Mine
(As bestos , Quebec, Canada) med blandt andet
Vesuvianit krystaller til ca. 4 em, et stort stykke (ca.
14 em) med skinnende, graligt blommefarvede
Mangano-Vesuvianit krystaller og tlotte Grossular
var. Hessonit krystaller til 1.5 em.

Jakob Sokatsch havde en montre med Fluorit fra
Halsbriicke (neer Freiberg, Sachsen , Tyskland). Det
betager mig altid at se den utrolige forskel i star
reise, farve og form afdet samme mineral fra samme
lokalitet.

Min personlige favorit var to fossil montrer, tilho
rende Robert Noll og Bernd Werner, med utroligt
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6 em violette Fluorit krystaller fra Halsbrii cke
ncer Freiberg. Ex coli. Jakob Sokatsch.

Montre med FluoritFa Halsbriicke ncerFreiberg.
Ex coli. Jakob Sokatsch.

flotte oligoceeneplanter, for det meste naletrreskog
ler, bevaret som tredimensionell e aftryk i Barytkon
kretioner fra Steinhardt og Neu-B amberg (Mainzer
Becken, Rheinland Pfal z, Tyskl and) . De var en
restetisk nydelse og passer perfek t i enhver mineral
samling - mere betagende end flertallet af krystall
iserede Baryt stykker.

Pa min vej gennem halleme faldt jeg over et par
overraskelser. Husker du dengang ... man skulle tro,
jeg var 92 og sad svommede hen over den tabte
smag af Kongen afDanmark bolscher. For mange ar
siden var der mange samlere blandt udstilleme pa
Miinchener Mineralientage, ikke "samlere" i den for
stand at de nedvendigvis havde en sterre samling,
men derimod feltsamlere, som havde neesen nede i
jorden. Man gjorde rent faktisk forretning med ham,
der havde stykket mellem heenderne, mens konen
trak ham op af mudderet. Jeg faldt over Joachim
Pietsch' stand, hvor der var selvsamlede Baryt krys
taller fra forskellige forekomster pa Sardegna (Italien).
De fleste var desveerre skadet , men der var enkelte
gode imellem . De havde skarpe , tilspidsede krystal 
ler, for det meste 1-5 em men enkelte op til 10 em, i
32

Kogler bevaret som aftryk i oligoccene Baryt
konkretioner F a Steinhardt og Nell-Bamberg
(Mainzer Becken. Rheinland Pfalz. Tyskland) .
Ex coli. Robert Noll & Bernd Wernel:

grupper op til 30 cm. Sardegna er berernt for minera
ler - trenk Baryt , Calcit og selvsagt Phosgenit og
Angle sit - og disse nye fund (der var materiale fra
flere lokaliteter) beviser, at selv velkendte europreiske
lokaliteter sagtens kan give gode fund med en
iheerdig indsats. Mangelen pa stykker skyldes ofte
mere mangelen pa arbejde end at der ikke er noget i
jorden.

Har du set teming-formet Kvarts? Bemeerkelses
veerdigt fa har, selvom det er beskrevet i megen reldre
literatur. Forestil dig en normal , dobbelt-termineret,
seks-sidet, prismati sk Kvarts krystal. Fjem prismet,
gor tre flader pa hver terminering meget store og det
tre andre meget sma - sa har du et hexaeder. Strengt
taget ikke et reguleerthexaeder (en teming), men det
ligner rigtig godt. Hvis du sa maier det violet, har du
tern ing-formet Amethyst. Den tyske handler Jochen
Hintze har nu i arevis pa det nrermeste forgreves
udbudt teming-formede Amethyst krystaller pa om
kring en centimeter fra Lusumpuka Mine (Kalomo,
Zambia). Jeg forbandede mit slevsind, da jeg ikke
kobte et stykke for tre ar siden og nu stod han der
pludselig igen med til syneladende nejagtigt de
samme stykker! Hvad er der sket med det at samle og
med samlere? Hvordan kan et lille parti enestaende
stykker afet populeert mineral overleve i en handlers
lager i flere ar? Nej , de er ikke dyre - jeg kebte det
bedste stykke for nogle manter og lidt lommeuld. Er
der ingen, som samler mere?

Jeg har ved flere lejligheder (Hedegaard 200 Ia,b,
2002a,b) udtrykt min fortvivlelse over den manglende
tilgang afnye samlere og vist, hvordan man kan gore
noget ved det, men det var maske for lidt og for sent.



Regkvarts krystaller pa 15 em fra SSallahn.
Hollersbachtal, 0strig med Sambat
Suebsaard indsat sam malestok.

Jeg tror ikke, der er fierre mineraler end for 20 ar si
den - tveert imod - men samlerne er i det veesentligste
forsvundet. Nej , det kan vi ikke bebrejd e messe
arrango ren, hand Ierne , kommunisterne eller andet
end samlernes kollektive apati .

Oet faldende anta l samlere og den faldende inter
esse has de resterende - sam se lvsagt er postul ater,
baseret pa mine egne erfaringer - afs pej les ogs a i
profilen af bade Milnchener Mineralientage og
mange andre messer. Maske er smykkehandlerne ble
vet mere professionelle og har ste rre stande, men
det grelder ogsa for mineralhandlerne. I mine ej ne er
den vresentligste eendring fra egentligt detailsalg 
et stykke eller to ad gangen til sIutbrugeren - til eng
ros-salg. Oet har aile dage veeret muligt at kebe eng 
ros , man kunne sam le nogle stykker sammen og fa
en parti-pris eller der stod et par kasser under bor
det , men salget var lagt an pa, at samlere og andet
godtfolk modte op og kobte enkeltstykker. Oerudover
var der maske et par egentlige engros-handlere. Det
eendrede sig , ikke pludseligt , ikke i ar, men over en
arnekke. Man ge handlere - jeg siger ikke de tleste,
men rnaske skulle jeg? - udb yder mineraler, tramle
polerede sten, ammonitter o.s.v. i partier; kartoner,
poser, seekke, per kilo , per ton , ... I ar hreftede jeg mig
mere end tidligere, at Munchener Mineralientage har
eendret sig fra en mineral- og fossilmesse, hvor man
kunne kebe engros, til en engros gavemesse med en
masse sten. Man finder stadig smukke enkeltstykker,

6 em Fluarit paRegkvarts f ra
Untersulzbachtal, 0strig.

sam beskrevet ovenfor, moder engagerede samlere
og eccentrikere, men det er ikke derfor de handlende
kommer - de kommer for at seelge parti er. Maske sma
partier, men stadig part ier beregnet pa videresa lg.
Det er en rigtig forandring og en sterre forandring
end et par ekstra halskreder, Nej , det kan vi ikke
bebrejde messearrangoren, handlerne, kommunist
erne ...

Oette til trods op fatter jeg stadig sam sa mler
Munchener Mineralientage sam den vigtigs te messe,
j eg kan tage til. Man ge me sser kald er sig se lv
" internationale" - og det er jo et dejl igt tleks ibelt
udtryk - men Miln ch ener Mineral ientage er det
virkeligt. Jeg talte ca. 850 udstillere i kataloget, af
hvilke groft taget 40% er tyske , 40 % europeei ske
(udover tyske ) og 20% ikke -europreiske. Oet giver
en virkeligt international profil og et bredt udbud af
Yarer, sam da ogsa belennedes af7% tlere besegende
i ar i forho ld til 200 I .

Jeg vii gerne anbefale messekataloget (Bode et aI.,
2002) ogsa selvom man ikke kom til messen . Oet er
ikke bare en udstillerliste (der er ca . 35 sider udstil
leradresser og 35 sider annoncer), men og sa en
kva litetspublikation med hojt kvalificerede artikler
am mineralogi med veegt pa Hohe Tauern, dannelse
af forstenet tree og mineraler i forstenet tree (meget
leese vzerdig l) , boganmeldelser og b iografier.
Kataloget har blivende veerdi for aile med interesse
for mineraler, fossiler og geologi. Nreste ars tema er
"Turmalin" hvad der lover rigtigt godt for bade kata
log og seerudstilling.
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for kaffe og medbrakt mat.
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S0k, og de tok med seg re
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var jeg innom dagen etter, pa
sendaqsetterm iddaqen , og
fant jeg denne , - et l itt ille
medfarent arbandsu r, Ingen
pa anlegget ville vedkjenne seg
ktokka. Sa skulle det vrere slik
at noen sayner den sa si ifra,
den gar erma!

Redaksjonen avsluttet 9. de
sember 2002. ghw
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Det som gjelder er altsa: Hvis noen na vii ha, - og det er det jo stadig, tidligere

utgaver av NAGS-nyttiSTEIN sa finnes disse pa Kongsvinger. De kan bestilles
fra Soler og Odal geologiforening til samme pris som tidligere. Det vii si kr.10,
pr eks. Spesialpris kan avtales for foreninger som tar tier enn 50 eks. til verve
formal. Bestillinger til Jan Berggren tlf. 62814412, 92207878.
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