
Från Arlanda respek  ve Oslo  ll Cape 
Town och mellanlandningar i Istanbul och 
Johannesburg med Turkish Airline som 
 llåter 30 kg i väskorna plus hand bagage.

Dag 2-3

Avfärd från Cape Town kl 08.00 i två 
bilar med tre personer i varje. Vi var: 
Johannes, Lars och Niels från Norge, 
Henri och Malcolm från Cape Town och 
undertecknad Lennart från Sverige. 
Vi reste 3  mmar norrut  ll e   stenbro   
i Vredendal. Här ser du hela gänget utom 
Malcolm.

Innan mörkret hade vi funnit våra första 
bergkristaller med dolomit-, kalsit- och 
ru  l kristaller. Under två dagar hi  ade vi 
här mängder av dessa kristaller och de 
största var cirka 15 cm.  Dessa två dagar 
var de enda under hela turen som vi 
drabbades av regnskurar.

Våra tankar kretsade kring nästa dag, då vi 
skulle passera gränsen mot Namibia, och 
började prata om pass. En av oss hade så 
klart glömt passet i Cape Town!? Det löstes 
så a   en av sönerna  ll våra vänner körde 
upp  ll oss med motorcykel och vi kunde 
fortsä  a vår resa.

Dag 4  

Undertecknad sa   i den främsta ledarbilen 
som var en Landrover Defender 110-94.  
Den  visade sig vara mycket lämplig både 
i öken och ödemark. Den andra bilen var 
en stor Isusu. 

Bägge hade var sin stor frysbox och min och 
Johannes bil hade även en tvä  maskin!? 
Den bestod av en  stor plastbehållare som 
sa   fastskruvad på utsidan längst bak. 
Varje morgon fylldes den med va  en, 
kläder och tvättmedel. E  er en dags 
resande på skumpiga vägar var tvä  en 
klar på kvällen! Morgon temperaturen var 
6 grader som snabbt ökade  ll 43 grader 
när det var som varmast. Vi såg under 
resan mängder av djur: babian, cobra, 
duzzie, eland, öken elefant, får, gemsbock, 

get, hök, klippspringer, kudu, mehrkat,  
puff ader, pärlhöns, schakal, springbock, 
struts,  vildhästar, vårtsvin, vävarfåglar, 
zebra, zebra orm, åsna, örn med fl era.

De kristaller vi fann var: amazonit, ame  st, 
azurit, citrin, dioptas, dolomit, falköga, 
fenakit, götit, hyalinopal, jeremejevite, 
kalcit, kvarts (dolphiné, faire=grå spirit 
kvarts, fantom, rök, sceleton, septer, 
window), labradorit, lepidocrosit,  limonit, 
mo  ramite, petalite, pietersite, pyrop 
granat, ru  l, scha  ukit, siderit, specularit, 
s  lbit, tantalit,   geröga, topas, turmalin 
och wulfenit.

Dag 5-6 

Vi tältade häl  en av alla  överna  ningar. 
Övriga nä  er tog vi in på camp sites eller 

Vredendal stenbro  .

Stora och perfekta Floaters.

Våra tält i bakgrunden.

En kall kväll.

Skuggan var värdefull.

Torra fl oder.

Många raka grusvägar.

Ännu en kall afton.

 Trip Report från Namibia turen 2012
Av Lennart Borg, Foto: Gunnar Jenssen
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liknande. Denna dag fann vi en kvarts 
fyndighet i närheten av Solitair med upp  ll 
två decimeter långa 7-sidiga s.k. dolphiné 
tvilling kvartskristaller.  

Vi  grävde där i två dagar. Andra morgonen 
när vi fällde ihop våra tält, drabbades vi av 
en otrevlig orkanvind. Tre man krävdes för 
a   hålla i e   tält. Bland annat blåste en 
låda med kristaller u  ör bergkanten. 

Dag 7 

Från S.  ll Walvis Bay och överna  ning 
i hamnstaden Swakopmund. Vi hade nu 
rest 200 mil och stora äventyret hade bara 
börjat. Denna helg besökte vi stadens 
mineralmuseum och några mineralbu  ker 
och privata mineralsamlare. 

Dag 8-9 

Sovmorgon i Swakopmund vare  er vi 
letade ökenrosor ute vid havet. Startade 
sedan  resan in i ökenlandskapet från 
Swakopmund  ll Spitzkoppe och handlade 
vid vägkanten mot Usakos från 8 st. 
mineralbord. 

Roessing Mountains passerade vi samt 
Kleine- och  Grosse Spitzkoppe som 
numera är en Na  onalpark. I Erongo 
Mountains fann vi topas- och amazonit 
kristaller samt en del stuff er med  röda 
pyrop granater i Usakos. Vidare  ll Karibib. 
Där vi ”överfölls” av lokalbefolkning som 
ville sälja sina kristaller. 

Dag 10

Övernattade i e   tyskt hotell och besökte 
Small Miners Associa  on och föreståndaren 
George på hans kontor.  Av honom köpte 
vi jeremejevite- och ru  l kristaller. Hos en 

tysk familj handlade vi mängder av svart 
turmalin, fl uorit och akvamarinkristaller. 
Reste vidare  ll Rubicon Mine och letade 
e  er röd turmalin och petalite varpå vi tog 
upp en äldre man som visade oss vägen 
hem  ll si   skjul ute i vildmarken i Neu 

En stormig morgon.

Go   varmt kaff e och en frusen svensk.

Världens största kvarts kluster.

Akvamariner lo  as ut.

Köp mina kristaller!

Köp av mej också!

Local miners.

Vi fi ck bra kroppskontakt.

Zeoliter på gång.

Natrolit och s  lbit.

STEIN 2-2013STEIN 2-2013 STEIN 3-2013STEIN 3-2013 3938



Schwaben. Där  handlade vi underbara 
sceleton rökkvarts kluster.

Vid vägkanten hi  ade vi  e   bord med 
rökkvarts med topas- och  fenakit kristaller 
som kommer från Erongo. 

Dag 11, 12

Från staden Uis  ll Goboboseb med 1,8 kg 
ringtryck. En resa ut i ingenmansland med 
obefi ntliga vägar. Den vita familjen där får 
i genomsni   var sjä  e månad besök av 
turister som oss själva. 

Handlade av Ross och hans fru och do  er 
samt fi ck sedan  llåtelse a   plocka vad 
vi kunde fi nna i deras stora dagbro   och 
bakgård med underbara ame  stkluster. 

Dag 13-15

Mot Khorixas och norrut letade vi en 
hel dag e  er vesuvianit  som vi tyvärr 
inte hi  ade, men vi fann en övergiven 
fl uorit gruva. Besökte Petrifi ed Forest och 
handlade Tantalite e  er vägen  ll Palmwag. 
Passerade en gränspost som kontrollerade 
mul och klövsjuka. Där lämnade vi  allt kö   
vi hade i frysarna, men hämtade det dagen 
därpå vid återresan söderut.

Dag 16-17

Camp Groothberg där vi letade s  lbit och 
analcim kluster. Palmwag  ll Warquela 
(varm pool i öknen). Här kunde vi bada i en 
varm och skön liten va  ensamling bland 
bergen med rinnande varmt va  en och  
e  er vägen   ll Sesfontein fann vi natrolit.

Dag 18

Från Warmquela  ll dioptas gruvan Camp 
Aussicht som var vår nordligaste punkt 
under hela resan. Vi fann här i de stora 
varphögarna  anglesite, barite, dioptas, 
plancheite, scha  ukite (brocken  te). 

Dag 19-21 

Lämnade vi  Camp Aussicht och for  ll 
andra sidan  ället där vi letade e  er en 
äldre övergiven dioptas gruva. Johannes 
fann här vackra dioptas kristaller. Mö  e 
många Himba kvinnor som var insmorda 
med röd ockra och vaselin. Vi lyckades 
värva en av boskapsväktarna a   följa med 
oss i bilen för a   visa vägen  ll gruvan. Där 
fann Niels en dubbelspetsad bergkristall 
på 35 kg! Vilken lycka!

På väg från Aussicht  ll Kamanjab i ren 
vildmark utan vägar - körde vi fast två 
gånger i torra fl oder. Vi löste det med a   
minska lu  trycket i bildäcken   ll 1,5 kg, 
varpå vi körde vilse. Det blev mycket sent 
på na  en innan vi rejält skärrade kom fram 
 ll en normal grusväg. Det tog oss en hel 

vilodag för a   komma i form igen och a   
få bort sand och damm ur bilarna.

Dag 22

Från Kamanjab  ll Outjo och  ll Pietersite 
Valey i O  awi District. Gruvägaren  ll 
Pietersiten lät oss plocka var sin famn full 
av stora stenblock.

Dag 23

Söndag blev vilodag samt ompackning. 
Det blåste hårt och var snustorrt så vi var 

Helt oskadade.

Många skeleton kvarts. Erongo mineraler.

Topas gruvor. Fluorit- på turmalin och akvamarin kristaller. En lycklig kvarts samlare.

Underbara ame  st kluster.
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nervösa när vi såg en stor präriebrand runt 
vårt samhälle..  

Utrymmet i bilarna började nu bli fullt av 
stenar varpå vi började fylla frysboxarna 
med kristaller!!

Dag 24

Från Otjiwarongo  ll Okoruso fl uorit gruva. 
Tyvärr släpptes vi inte in i gruvan. I stället 
for vi vidare  ll Kombat Mine i närheten 
av Tsumeb. I e   gammalt dagbro   fann vi 
azurit på specularit, malakit och bornit.

Dag 25-26

Denna dag uppmä  e vi resans varmaste 
dag med 43 grader i Omaruru. Vidare  ll 

huvudstaden Windhoek. Till vår glädje 
hade Malcolm ringt en vän i Syd Afrika som 
kom upp  ll oss med en täckt  släpvagn. En 
resa på cirka 220 mil!  Nu kunde vi lasta 
alla våra stenlådor i  släpvagnen. Nästa dag 
fi ck vi telefon a   släpet hade gå   sönder 
på grund av för tung last!! Omlastning och 
en extra vilodag när släpet lagades på en 
verkstad.

Hos Ministry of Mines and Energy fyllde vi 
i våra expor   llstånd och betalade en ska   
för de stenar vi funnit.

Dag 27

Från Windhoek  ll Rehoboth där vi letade 
Natrolit i närheten av Hardap Dam och 
vidare  ll Marienthal och överna  ning i 
Ketmanshop.

Dag 28

Vi reste från  Keetmanshop söderut och 
passerade Blue Lace gruvan 8 mil norr 
om gränsen  ll Syd Afrika och passerade 
gränsen vid Noordoewer.

Tanken var a   vi skulle resa österut ute  er 
Orange River men vi stannade  ll hos 
Swanson i staden Springbokk. Där fyndade 
vi alla de röda Bergkristaller som vi skulle 
leta i Pella och Witbank. Våra bilar var 
nu fyllda igen och vi kunde bara starta 
hemfärden. 

Dag 29-30

Hemresa genom Syd Afrika, uppackning 
samt besök hos Cape-Town Mineral Club.

Dag 31-41

Turistade vi i Cape Town med bland annat: 
vinprovningar, besökte grossister och fl era 
medlemmar i mineralklubben, packade om 
våra stenlådor, kontaktade e   exportbolag 
och hade en heldag i Cape Point.

En sammanfa  ning av Namibia är a   
det är e   land med stora möjligheter a   
for  arande göra fi na mineral fynd i, med  
vänlig befolkning och det är ett tryggt 
land a   resa i. Namibia har mycket hög 
arbetslöshet och landet har 11 offi  ciella 
språk. Namibia har 1,8 miljoner innevånare 
och är lika stort som hela Skandinavien.

E   stort tack  ll våra värdar Henri och 
Malcolm!

Här fi nns det fenakit kristaller. Dioptas-, sha  ukit- och plancheit. Mera dioptaser.

Varmva  en dusch. Klä  rar över berg. Och fastnar i sanden. 

Giraff er mi   i vår väg/fl od.

200 km/  m är inte  llåtet.
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