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Det er et ullrykk som heter:
"Du far bare en sjanse til a
gjere et godt fersteinntrykk".
Derfor er det kanskje av inter
esse a referere hvordan under
tegnede opplevde Kopparberg
messa for aller ferste gang, - i
ar 2000.

PakisfGnske og ajghanske mineraler

Mine grunner for beseket var felgende :
- Primrert for a hente en pakke med mineraler
fra Russland jeg hadde ventet pa i lengre tid,
men som na ble brakt med "kurer" av en
russisk mineralhandler.
- Treffe Professor Carlo M. Gramaccioli fra
universitetet i Milano som jeg har hall kon
takt med i f1ere ar, blant almet i forbindelse
med Scandium-mineralisering.
- Treffe "gamle" svenske amalerer og profe
sjonelle, og nordmenn se1vsagt!
- FA et inntrykk av hvordan en slik messe er,
og muligens finne mineraler en selv er inter
essert i.

Og hva ble sa resultatet av denne opplevel
sen? I utgangspunktet har vi aile en forvent
ning til noe som skal finne sted, enten det na
er en feriereise, utstilling, konsel1 eller lig
nende, og da vii vi jo at opplevelsen skal
svare til forventningen.
Det er en formel som viser delle, det vii si:
Opplevelse = I Er opplevelsen < I blir man
selvsagt skuffel.
Forventning

Sa det gjelder a ikke ha en for oppskrudd
forventning til opplevelsen!

I aile fall - for meg svarte opplevelsen til
forventningen, bortsell fra at det var en noe

kald opplevelse for aile sammen, idet det
faktisk var rim i gresset tidlig lerdag morgen!
DET kunne vi ikke gjere noe med.
Egil Hollund (forevrig en gammel arbeidskol
lega) fra Sarpsborg og jeg dro bortover tidlig
lerdags morgen, og Egil hadde i utgangs
punktet anbefalt at vi innkval1erte pa Bangbro
Herregard, straks utenfor Kopparberg. For
evrig en prektig gard med et stilfullt interier
og en fin atmosfrere.

Nets Kopparbergmesse var den 24. i rekken
siden ferste a'Tangementet 1976. Hele "mar
kedsplassen" er nrermest for et bygdetun a
regne, og boder og stands gar nesten i elt med
naturen, med inns lag av store asketrrer langs
bodene, og granskog i bakgrunnen. oen fa
gamle bygninger, samt en lave utgjer bebyg
gelsen.

Nar det gjelder "messegeneralen" selv 
Ingemar Johansson - kan dere selv lese om
ham i STEIN (nr.3/99).

Fersteinntrykket var en dominans av mye
"juggel", bearbeidet, slipte og monterte stein,
noe jeg personlig ikke har sans for. Men har
folk glede av det, sa bevares ..... Men ferste
runden ga ogsa overblikk over hva man kunne
finne av ubearbeidet materiaIe, - lllineral
stuffer! Her var jo, for ekselllpe et storl utvalg
i pakistanske og afghanske mineraler, llled
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Fra " smykkestensavdelingen" i
lcIven.

Gunnar Roode og Harald Folvik

mye lose krystaller og stuffer av
akvamariner, kunzitter, rosa beryller, lazulitter
m.m., med priseI' for enhver lommebok, de
dyreste stuffene av kunzitt helt oppe i OM
3000. Lose akvamarinkrystaller til 20kr./gram
val' slettes ikke ille, og plukket med meg noen
krystaller med inneslutninger av et mineral
jeg enna ikke hal' bestemt.

Ellers val' min russiske "kurer" Misha pa
plass, og overrakte meg en pakke fra en rus
sisk byttekontakt - en pakke jeg hal' ventet pa
i nesten to ar! De hal' fortsatt sine problemer
disse russerne. Ellers hadde Misha en rekke
sjeldne russiske mineraler, blant annet
berylliummineralet roggianitt, men med uri
melige mieromountpriser. Her val' og det nye
mineralet xenotim-(Yb) fra Kola, men i type
materialet fra Kanada beskrives mineralet
som 20 - 50 mikron store inneslutninger i
muskovitt' Og om de hal' funnet det pa Kola,
sku lie jeg i hvertfall ville ha en skikkelig
dokumentasjon/analyse. Prisen val' jo ogsa
meget hoy.

Ellers hadde han bismutokolumbitt i matrix
til ea.700 kr. (et ytterst sjeldent mineral, om
det val' riktig l ), og flotte 3- 4 em store lose
krystaller av plumbomikrolitt til OM 100.

Under min vandring traffjeg flere kjente
fjes, som Bjorn Holt, Thor Sorlie, Harald
Folvik, Gunnar Raade, Hans Jorgen Berg,
Hans Christian Olsen og andre. Og det ble en
del mineralprat.

Senere hadde jeg fornoyelsen av treffe flere
svensker jeg tidligere bare hadde snakket med

Fro bodene.

pa telefon eller pr. epost, nemlig Lasse
Gustafsson, - en av Sveriges fremste amatorer
(se STEIN nr.2/00 s.14-16) -, Bertil Otter,
Jorgen Langhof og Johan Kjellman, de to siste
profesjonelle. Bertil hadde fOl"0vrig et godt
utvalg av yttriumkarbosilikatet iimoriitt (se
STEIN nr.I/93 s.7) fra Askagen, samt flere
stuffer med thortveititt fra SVENSKE fore
komster (Langhof 1996). Jorgen ( na i
Langban), - som jeg hadde truffet tidligere pa
Kongsberg. Han hal' nylig skrevet en lengre
artikkel om ehiavennitt fra den kjente Ut6peg
matitten i Stoekholmstraktene (Langhof et al.
2000). Johan jobber for tiden med ferguson it
tel' og na;rbeslektede mineraler. Per Nysten,
som jeg hal' hatt mye telefonisk kontakt med,
val' dessverre i Finland pa den her tiden.

Omsider ftkk jeg ogsa fornoyelsen av a mote
professor
Gramaeeioli,
typisk itali
ensk, bacte
utseendemes
sig og med et
stort ord
forbruk! Og vi
pratet om
sjeldne jord
arters

milleraler,

seandium-
miIleral iserill

gel', om en
kelte amato-
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rers og profesjonelles ufine adferdsmonster
osv. - Forovrig en ganske fargerik og fort1oy
elig person!

Flere svenske mineralhandlere hadde bra
utvalg i det sjeldne mineralet jinshajiangitt fra
Norra Karr i Sverige (se STEIN nr.2/99), 
tidligere bare kjent fra typelokaliteten i Kina.

En finsk handler hadde mye stuffer med
Umgban-mineraler, men tviler pa om alt var
riktig bestemt. Enkelte andre hadde klart
feilstavede mineralnavn og/eller lokalitets
navn, eller varietetsnavn som overhode ikke
horer hjemme i mineralogisk litteratur i dag.
Sa inne imellom apenbarer det seg klart man
glende kunnskaper om mineraler.

Senere, mot kvelden, som forovrig ble
svrert plagsom med masse stikkende knott -,
ble det avholdt mineralauksjon, som etter min
mening, var mer fort1oyelse enn serios.

Senere ble jeg kjent med en svenske som
hadde mange vakre fasettel1e mineraler:
akvamariner, heliodorer, rubiner, turmaliner,

Fra venslre:
Karsten Gaeth og Carlo M. GramQccioli

smaragder, roykkvartser, spineller og mye
mer. Jeg ble svak for noen av dem, og sikret
meg et parI

Sondagen opprant med en sti lie frokost pa
balkongen pa Bangbro Herregard, litt kjolig,
men solskinn og vakker natur rundt oss.

Det ble tid til et par timer pa messa for vi
ble avbrutt av regnvrer og begynte a tenke pa
hjemveien. Litt mer titting omkring ble det
uten de store "apenbaringene", for vi tok
avskjed med Kopparberg for denne gang.

Vii jeg sa vende tilbake neste ar eller senere
? Neppe bare pa grunn av mineralene, men
kanskje mest for den sosiale delen, godt
parret med faglig samtaler med trivelige inn
og utlendinger, bade amatorer og profesjo
nelle.
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