
KJ0P OG SALG AV MINERALER
A v Knut Eldjarn.

Det er enkelte temaer det er vanskelig a
bli ferdig med . Mineralhandel er ett av
disse . Problemet er ikke nytt .
Allerede tidlig pa 1800-tallet ble det dre
vet handel med mineraler fra norske fore
komster. Spesielt var den danske mineral
handler Nepperschmidt i Kebenhavn aktiv
i denne peri ode. Epidot fra Arendal ,
selv fra Kongsberg , vesuvian fra Hamre
fjell og sjeldne mineraler fra Langesunds
fjordomradet var god handelsvare 
dengang som na.
Utover pa 1800-tallet var det ogsa norske
mineralhandlere pa markedet. Samuel Wi·
borg i Brevik var en av disse . Sammen
med flere andre samlet han sjeldne mine
raler pa eyene i Langesundsfjorden og
solgte eller byttet disse videre til museer
og amaterer over hele Europa . Felles for
dem alle var at de var amaterer - bade
med hensyn til mineralogi og handels
virksomhet.
Det var den okende interesse for natur
vitenskap og innsamling av rnineralogisk

prevemateriale blant vitenskapsmenn og
amaterer som skapte markedet for mine
ralhandelen . Blant 1800·tallets mineral
sarnlere i Norge var det flere som tilherte
de rike jernverkseiere (Cappelen pa Ulefoss
og Aall pii Nees). Disse amaterer skaffet
seg fine mineralsamlinger for det meste
ved kjep og bytte.
Det historiske tilbakeblikk er ment som
en illustrasjon av at handelsvirksomheten
ikke er noen nyoppstatt »slange» i det
amatermineralogiske paradis. Nar en yare
blir etterspurt (som vakre eller sjeldne
mineraler i dag) blir det et marked for
kjep og salg av denne »vare», Dette tren
ger ikke komme i veien for gleden over
amatergeologi som hobby . De som handler
med mineraler vii tvert imot bidra med et
verdifullt tilskudd fordi mineraler som
ellers ikke ville vert tilgjengelig kan kje
pes av mineralhandleren , Det er mange
forhold som kan gjere at mineraler kun
vii veere tilgjengelig ved kjep: utenlandske
stuffer, mineraler fra fjerne lokaliteter i
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Norge , min eraler fra lokaliteter hvor salg
av mineraler kan bli »birueringi til annen
drift (f.eks. pegmatitter) og mineraler fra
eldre samlinger nar det gjelder lokaliteter
som ikke lenger er produktive . Det er hel
ler ikke alle arnaterer som har tid eller
anledning til a reise land og strand rundt
pa mineraljakt. Mineralhandelen er derfor
i det store og hele en berikelse for det
amatergeologiske milje.
Men forutsetningen er at de som driver
mineralhandel gjer dette pa redelige pre
misser i forhold til grunneiere og til sine
kunder (amaterene). Bare pa disse beting
elser vii mineralhandelen kunne oppna
den nedvendige tillit hos publikum.
Et sentralt spersmal i denne forbindelse
er spersmalet om prisfastsettelse . 1 prin
sippet dikteres prisene her som ellers av
tilbud og etterspersel, Prisen pa et mineral
er den pris noen er villig til a betale for
stuffen. Men fastsettelse av en »riktigi
pris forutsetter kunnskap hos kjaper og
selger - og gjensidig tillit. For kjeperen
(amateren) er det viktig a ha noe a sam
menligne med - andre mineraler eller
samme mineral fra andre handlere . 1
tillegg rna man selv kunne legge inn
kvalitetsvurderinger for den enkelte stuff.
For de som vil drive ansvarlig mineral
handel i Norge rna det vrere viktig a ha
et klart pristilbud pa sine »varer» slik at
potensielle kjepere far et grunnlag for a
vurdere markedsprisene. Handlere rna
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ikke - som vi har sett eksempler pa 
utnytte det lave kunnskapsnivaet hos
norske samlere til a kreve overpris for
stuffer som de selger billigere i utlandet.
De rna heller ikke odelegge grunnlaget for
et tillitsfullt samarbeid med norske arna
terer ved a reservere de beste stuffene til
utenlandske kjepere , Norske amaterer rna
fa anledning til a kjepe virkelig gode nor
ske mineralstuffer slik at disse kan be
holdes i landet (f. eks. anatas, zirkon).
Men samtidig rna amaterene kvitte seg
med noe av den misunnelse og smalighet
som ofte kommer til utrykk overfor
mineralhandlere. Det koster a skaffe frem
mineraler fra fjem og neer til det norske
mineralmarked og det er sjelden noen blir
rike pa mineralhandel!
Amaterene trenger de seriese mineral
handleme like mye som mineralhandleme
er avhengig av sine naverende eller poten
sielle kunder pa det norske marked. Et
tillitsfullt samarbeid vil pa sikt tjene begge
parter.
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