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Den 46. Mineralientage München ble som 
vanlig avviklet i helgen Oktober/ November.
Tradisjonen tro dro en gjeng ivrige nordmenn 
nedover og det var vel ikke noe mindre 
entusiasme enn før og minst like mange som 
fjoråret. Det er noe eget med stemningen her og 
det at alt er under samme tak har sine fordeler 
i forhold til f.eks. Tucson. I München får du alt 
du trenger inkludert mat, alt fra fete lunsjer til 
sushi, uten å måtte bevege seg utenfor messe-
området.

Årets hovedtema var India med egen inngangs-
portal og her fant man det meste og beste av 
indiske mineraler med zeolitter i sentrum, 
samt gammelt og moderne juvelery, og ikke å 
forglemme maten med eksotiske krydder. 

Det var gjort litt forandring i år i forhold til 
foregående år. Edelsteiner/smykkesteiner 
hadde to store haller disponible, mens 
mineralhandlerne hadde okkupert Halle 6 og 
en del av Halle 5, hvor resten var viet fossiler, 
deriblant to enorme komplette dinosaurus-
skjeletter, bl.a. den plante-etende Apatosaurus 
janahpin.

Like ved inngangen var det plassert en 
kjempestor liggende ametystdruse, som var stor 
til å overnatte i, - om en skulle bli bergtatt !

Nåja, her er jo som før priser for enhver lomme-
bok.  Men jeg melder pass når man ser, -  prakt-

fulle riktignok, - miniatyrstuffer av helt al-
minnelige mineraler, som fl usspat, rhodokrositt, 
bergkrystaller m.m. til 3200, ikke kroner, men 
euro! Er det verdt det?! Men det går på estetikk. 

Materiale fra Pakistan er overrepresentert, og 
akvamariner  fl orerer, men fortsatt ikke noe 
billigsalg, fra rundt 2000 Euro og oppover.

Jeg ble veldig svak for en monter med delikate 
blåfi olette tanzanitt-krystaller, og det synes å 
være stor tilgang på materiale, både staselige 
krystaller og faceterte steiner, men man kan 
bare drømme om en pen krystall på 5 cm, uten 
matriks !

Inne i mellom alle mineralhandlerne støter vi 
på kiosker med diverse spesialiteter med tilbud 
på skinker og pølser (Gaus, wildschwein, 
pistazie...), samt vinsmaking.

En av de store gledene er å treffe kjentfolk og 
gamle venner, som en stort sett bare treffer her 
nede en gang i året, og mye av tiden går til å slå  
av en prat på ”bak-rommet”. Andrea og Renato 
Pagano og Marie og Terry Huizing stiller alltid 
for å markedsføre resp. Mineralogical Record  
og Rocks & Minerals, og Ludmila Cheshko 
og Michael Leybov for Mineral Almanac 

Den plante-etende dinosaurusen 
Apatosaurus janahpin.

Ametystdruse på over 2 meter.
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(Russland), - trivelige folk alle sammen! 
Sistnevnte utgir noen praktfulle hefter med 
bred omtale av russiske forekomster med 
prima fargebilder, og referater  med bilder fra 
andre mineralmesser rundt om i verden, - alt 
på engelsk.

Og John S. White var der igjen, tidligere 
konservator på Smithsonian, US National 
museum, nå forlengst pensjonist, men med 
eget konsulentfi rma. Luiz Menezes fra Brazil 
er alltid på de store messene, og han har mye 
vakkert Braziliansk materiale, særlig kanskje 
pegmatitt-mineraler. En trivelig og sympatisk 
fyr med en meget vakker kone!

Laplandia Minerals med de dyktige 
mineralogene Victor Yakovenchuk og Gregory 
Ivanyuk, har alltid spennende mineraler fra 
Kola-halvøya, og ofte helt nye mineraler. Som 

vanlig hadde Christian Rewitzer et meget 
stort utvalg i systematikk, og til dels til meget 
overkommelige priser.

Og mens man vandrer omkring treffer man 
kanskje på Peter Lyckberg,  Federico Pezzotta, 
Alessandro Guastoni, Jørgen Langhof og en og 
annen nordmann man ikke kjente fra før, både 
bergensere og nordlendinger !

En av de mest attraktive mineralene jeg er 
fascinert av er det tidligere meget sjeldne Ca-
Al-boratet johachidolitt, som ble beskrevet fra 
Johachido i Nord-Korea (!)  i 1942, og siden 
aldi funnet, før den blir funnet i Myanmar 
(Burma) ca 1998 i edelstein-kvalitet i nydelige 
oransje krystaller, men fargen kan variere 
veldig (Chadwick & Breeding 2008). Nå er 
det rimelig tilgang på både stuffer i matriks og 
faceterte steiner for enhver lommebok.

Ellers har det jo i de siste årene dukket opp mye 
”snadder” fra Myanmar, bl.a. både ubearbeidet 
og faceterte magnesiotaaffeitter, fasettert 
painitt,  pene fenakitt-krystaller, kornerupin, 
serendibitt, sinhalitt o.fl .

Lørdag kveld var 20 nordmenn benket  rundt 
langbord på den kroatiske restauranten 
Opatija, hvor noen begynner å bli stamgjester 
etter hvert. Stemningen er høy og det snakkes 
om nyervervelser og ikke ikke minst hva man Akvamarin-krystaller fra Pakistan.

”Pinnsvinet ” -stibnitt-krystaller, som neppe hadde 
vært lett å frakte hjem uskadet!

27



REFERANSE:

Chadwick, K.M. & Breeding, C.M. 2008. Color 
variations and properties of johachidolite from 
Myanmar. Gems & Gemology, (Fall) 44: 246-251. ...og Kjell slet med desserten!

skal velge å spise, for her er det mye, men i 
motsetning til mineraler, - billig mat ! Man bør 
stille skikkelig sulten for å klare Nationalplatte 
med weissbier og varme fl amberte bringebær 
med krem til dessert! Kjell Gunnufsen skulle 
prøve seg, men slett fælt, -  særlig med desserten 
til slutt !

Nok en gang sitter man med gode minner, 
hyggelig kameratskap og en del kroner 
fattigere, men noe skal man jo bruke penger til, 
og i München får man både i pose og sekk !  
Og sekken er som regel tyngere når man drar 
hjem.

Vi sees forhåpentlig til høsten igjen.

Johachidolitt-krystaller i matriks fra Myanmar.
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