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Mineralientage München er verdens største 
mineralmesse samlet på ett sted, og vel 
verdt et besøk. Det er en opplevelse å gå 
og se det aller ypperste blant mineraler, 
det aller største utvalget, de aller høyeste 
prisene, men også ha muligheten til å fi nne 
akkurat den rette stuffen for deg til den rette 
prisen. Det må også nevnes at messedagene 
også benyttes til å treffe gamle venner, 
spise god mat og drikke god vin. Det er 
alltid en raus delegasjon nordmenn på 
messa, og mange av disse tar inn på Hotell 
Metropol, ikke langt fra Hauptbahnhof, et 
greit utgangspunkt for turer til down-town 
München. Denne gang tok jeg imidlertid 
inn på Hotel Dolomit, som det høver seg 
en mineralsamler.

Münchenmessa foregår i fi re store haller, 
hvor to haller er dedikert til mineraler og 
fossiler, mens to haller er hovedsakelig 
for smykkestein, både råstein og 
ferdigprodukter. Til sammen er det 1250 
utstillere fra 56 land, en formidabel 
mønstring av det meste innen samling og 
bruk av mineraler og stein.

Årets spesialutstillinger var viet europeiske 
klassiske mineralstuffer, og naturligvis 
var sølv utlånt fra Bergverksmuseet på 
Kongsberg rikt representert. Av andre 
nordiske  mineraler  på utstillingen 

kan  nevnes en stor stuff med anatas fra 
Matskorhæ og fl ere fantastiske eksemplarer 
av gul kalkspat fra Malmberget. Klassiske 
mineralstuffer fra England, Tyskland, 
Romania var også å se. En annen 
spesialutstilling i år var viet europeiske 
dinosaurier. Ikke akkurat T-rex, men 
allikevel interessante fossiler.

Dersom man har mye penger å spandere, 
så er det ikke vanskelig å bli kvitt dem 
på Münchenmessa. En del utstillere i hall 
A6 har et utvalg som de fl este bare kan 
drømme om. Der fi nnes det ypperste innen 
mineraler, gjerne klassiske stuffer. En grei 
sak hvis man ønsker å investere penger. 
Det beste av det beste vil alltid ha en pris. 
Med utstillere fra 56 land er det naturligvis 
et meget stort utvalg av mineraler i alle 
kvaliteter og alle prisklasser. Som vanlig 
var det masser av de sedvanlige mineralene 
fra Marokko. For ikke å snakke om det 
store utvalget av fossiler fra dette landet. 
Kinesiske handlere var det mange av, og 
de framviste stuffer av varierende kvalitet, 
bl.a. et rikt utvalg av ilvaitt fra Quinghai-
provinsen. Dette mineralet har vært relativt 
kort tid på markedet og er nå tilgjengelig til 
en akseptabel pris. Men husk å prute. Nye 
stuffer av den herlig grønne fl uoritten fra 
Rogerly mine, England var å se. Likeledes 
et godt utvalg av crocoitt fra Dundas 

mine, Tasmania. Det er forbausende at 
handlere fra India fremdeles kan gjøre 
forretninger. De fi nnes på mange stands på 
Münchenmessa og selger zeolitter nærmest 
”gratis”. Eksempelvis pene stuffer med 
pentagontt og cavansitt kan man nå få 
kjøpt til en brøkdel av hva prisen var for 
noen år siden. Handlere med utgangspunkt 
i Afghanistan og Pakistan er alltid tilstede 
på messene, og tilbyr pegmatittmineraler 
til en fremdeles stiv pris til tross for et stort 
utvalg. Kartellvirksomhet? De fantastiske 
stuffene med cupritt fra Altayskiy Kray, 
Sibir var tilgjengelig på mange stands. 
Her var det viktig å gå litt rundt og kikke 
på priser og kvaliteter. For øvrig, når man 
shopper på mineralmesser, så gjelder alltid 
begrepet HKLP (Høy Kvalitet til Lave 
Priser). Undersøk ikke først og fremst 
de stuffene som er framsatt på de mest 
iøynefallende stedene på standen, men 
kikk gjerne i mangfoldet blant esker på 
disken eller helst nedenfor disken. Her kan 
du gjøre et kupp. Kanskje en ”sleeper”; 
en godstuff som de fl este har oversett. På 
den måten fant jeg eksempelvis en meget 
pen stuff med herderitt fra Erongo som 
var priset atskillig lavere enn tilsvarende 
stuffer oppå disken. Samme gjaldt en stuff 
med arfvedsonitt fra Malawi.

I smykkesteinshallene selges overveiende 
smykkesteiner, naturligvis. Men inniblant 
selges også mineralstuffer, og jeg oppdaget 
en russisk handler som hadde noen få, 
men gode småstuffer fra Kola, deriblant 
det relativt nye mineralet kyanoxalitt. Jeg En del av messen i hall A6. Aktivitetshjørnet for barn; preparering av fossiler.

Et rikt utvalg av mineraler både oppå og under 
bordene.

kjøpte fl ere stuffer med stykkpris €10-15, 
men observerte tilsvarende thumbnails hos 
en handler i mineralhallen for €60. Det 
lønner seg å gå rundt og kikke, og bruke 
godt tid.

På Münchenmessa er det et stort frambud 
av bergkrystaller, både til samlere, museer, 
healere og dekoratører. Det er sørgelig å 
observere at en brorpart av disse krystallene 
er ”forbedret” ved at krystallfl atene er slipt 
og polert. For øvrig gjelder i stor grad 
fenomenet: kan noe slipes og poleres, så 
gjøres det. Det er ikke til å unngå at også 
esoterikk trenger seg på ved slike messer. 
Det er samtidig både tragisk og sørgelig, men 
også imponerende, hvilken oppfi nnsomhet 
som blir viet alternativmedisinen med stein 
som basis.

Nå har jeg vært på Münchenmessa fl ere 
år på rad og det er lett å bli ”bergtatt” av 
mangfoldet og stemningen. Det blir som en 
litt uvanlig steintur, alltid med garanti for å 
fi nne noe spennende. Prost!
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