KATALOGISERING
Av Claus Hedegaard
Du skal leese dette, iseer hvis du ikke gider!
Information adskiller en mineraIsamling fra en
tilfseldig stendynge. Stykkeme er vrerdilese, hvis de
ikke er uleseligt forbundet med oplysninger. Det
grelder ogsa fossiler, som dog kan forarbejdes til
cement og dermed har vrerdi uden oplysninger.
leg har samlet mineraler
i over 25 ar og tidligere
fossiler i ca. 15 ar. Det har
givet mig mange muligheder for at eendre mening
om den ideelle organisering afsamlinger og tilherende oplysninger og jeg
viI forsoge at formidle
mine erfaringer. Der er stor
forskel pa den type
oplysninger, der felger en

samling
af
ordoviciske
ostracoder fra et
bestemt stenbrud og en samling af enkeltkrystaller
af
redelsten , som
man rna tage
hensyn til. Men
der er ingen
forskel pa overvejelserne om
hvorfor eller
hvordan man
holder styr pa
oplysningerne.

Hvorfor katalogisere?
En samling ber katalogiseres for at bevare
oplysninger om stykkerne og sikre at oplysningerne
altid felger stykkeme, hvadenten de seelges, byttes,
tlyttes eller bare stoves af. Se nedenfor, hvad der
kan ske pa trads af de bedste hensigter. Stykkeme i
din samling har kun veerdi, hvis du bevarer
oplysningeme. 'Veerdi' kan veereokonornisk, i sjeeldne
tilfrelde maske videnskabelig, men under aile
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omsteendigheder et sporgsmal om
andre samleres interesse. Hvis du
giver mig en lille, halv ammonit med
gode oplysninger om lokalitet o.s.v.,
vii den interessere mig og jeg
gem mer den sikkert; hvis du giver
mig en stor, hel ammonit uden
nogen oplysninger ender den med
sikkerhed i skraldespanden.
Du glemmer aldrig? Du har selv
fundet aile stykkeme og kan tydeligt
huske hvert eneste? Idiot! Det massive KLASK! du
harte, var de tykpandede, der knaldede Stein i bordel. Vi andre rna erkende, vor hukommeIse er ikke
perfekt og at vi ikke ved hvornar den er god og darlig. Vi ved, der er noget galt , nar vi ikke kan huske,
men hvad sa nar vi kan? Husker vi rigtigt? Maske,
maske ikke. Det er derfor,jeg katalogiserer min samling.
Der er ogsa et par detaljer fra den afdeling, vi ikke
bryder os om at teenke pa. De feerreste af os er udodelige og pa et tidspunkt skal andre overtage samlingen. Hvis de skal have gleede af den, rna vi give
dem oplysninger om stykkerne. Hvorfor er den
klump kalk med mikraskopiske Kvarts krystaller interessant? Fordi den kommer fra Fakse Kalkbrud
[hvorfra Kvarts krystaller er relativt sjreldne]. Det
kan man ikke se pa den, det rna sta pa en seddel eller
i kataloget,
Sa er der den med forsikringen. Er din samling
forsikret? Det ber den veere af tlere grunde - det
uddyber jeg lige, selvom det er udenfor emnet, Det
vresentlige er, at ethvert forsikringsselskab vii gerne
vide, hvad det forsikrer. Er din sam ling 100.000
vrerd? Det kan godt vrere, men hvordan vii du blot
sandsynliggore det, efter huset er breendt? Hvis du
har et katalog, kan du give selskabet en kopi . Sa ved
det, hvad der er forsikret - for skaden er sket, kan du

vise, hvad der er drekket afpolicen og srette en vzerdi
pa. Mit forsikringsselskab har en kopi af mit katalog og tar en ny hvert ar. Assurand oren aner intet
om mineraler, men han har et dokument, der beskriver det forsikrede. Det kan han godt lide. Det kan
jeg sadan set ogsa,

Skrrekhistorier

leg har oplevet me get mrerkeliget, fordi
oplysninger ikke fulgte stykkerne og man har
geettet eller fordi de har vreret krypti ske. For
ikke at ta fjender har jeg eendret detaljer i
histor ierne , men indholdet er sandt.
I 1980 solgte et dansk auktionsfirma en
'he rskab ssamling' af mineraler og fossiler.
Stykkerne var 'o rga niseret med en skovl' hreldt ned i kasser uden hensyn . leg fik selv et
stykke med Kryolit krystaller, en smule tradse lv, nydelig Dolomit, m.m. Der var tilmed
mange etiketter, selvom firmaet havde skilt de
tleste fra de tilhorende stykker, men ... etikettern e angav mineralets navn , men ikke lokalitet. Det var til at grrede over. Intere ssant rnaterial e fra ske ns meessigt 1890-1 930 uden
oplysninger. De dyreste kasser gik for ca . 300
kron er - selv den gang ville mange enkeltstykker have kostet mere , hvis der havde veeret ordentlige data og man havde passet pa
demo
Mang e kender Villiaumit (natrium tluorid)
som red korn i lujavrit fra Gronland (fra
mind st ca . 100 meters dybd e i den nye
Kvanefjeldstunnel, Ilimaussaq intrusionen nrer
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Narssaq). Desveerre skriver mange blot 'Gronland'
pa etiketten - 'den er fra det-sredvanlige-sted-du-vednok .' Sikkert i den bedste mening, genskaber nogen
den tabte information og skriver 'Ivigtut' pa etiketten - 'der kommer aile tluoriderne fra.' Ved at kombinere sjusk og uvidenhed far vi misfosteret
'Villiaumit fra Ivigtut' der er ganske hyppigt pa stenmesser. Oplysninger skal felge stykket fra den der
finder det og rna ikke efterrationaliseres.
leg fik et mineral , hvor der blot stod GC pa
den medfolgende seddel. En hefli g fore spergsel
afsl erer, at det star for 'Grube Clara' og at 'der
samler jeg sa meget , at det er for besvrerligt at
skr ive he It ud' - har fister, kopimaskinen er
opfundet! Uden at ga i dybden har jeg fundet
mange andre mulige betydninger afGC bare i min
egen samling: Grube Camphausen (Saar), Grube
Carolina (Pfalz) og Grube Casparizeche
(Saurland) i Tyskland , mange a merika nske
counties sasom Gila Co. (Arizona), Garland Co .
(Arkansas), Grant Co . (New Mexico) m.tl . Dertil
kommer Giants Causeway og Gobbin Cliffs i
Nord irland , Germania Camp i Washington , Grand
Can yon i Arizona, ... Koder og forkortel ser horer
ikke hjemme i et katalog eller pa etiketter.
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For 20 ar siden overtog jeg en dansk systematisk
sam ling . Deri var et stykke Collinsit fra Canada og
et fra South Dakota. De sa ret ens ud (steenglede,
grabrune), men det kan jo ikke undre at et give t miner ai har et kar akt eri st isk udseend e. l eg kigged e
grun dig t pa begge stykker - de sva rede til beskri velse n i litteraturen - vaskede og katalogiserede dem o
Forst da jeg havde haft dem nogle ma neder, faldt
det mig ind, at prove at seette dem sa mmen. Neto p!
De passede fint sam men - eet sty kke va r bnekket i
to og ihve rtfald det ene var heegtet sammen med forkert informa tio n. En elle r anden fum lede og skrev
lok al iteten efter hu kom mel sen . Oplys ninger skal
vrere uleseligt forbun det til sty kkeme.
Det der med forsikring er ikke helt ligegyldig t og
det er ikke bare et spergsmal om at fli erstattet sam lingen , hvis huset breender. Nogle fors ikringsselskaber betragter samlinge r af enhve r art som 'srerligt
indbo', der kun daskkes med et meget lille belob medmindre man har teg net en specie l forsi kri ng . l eg
havde opri nde ligt et selskab , hvor assu ran de ren forsikrede mig , at min sam ling va r ikke 'seerligt indbo'
og der for deekket af mine normale indboforsikri ng .
Me n af'adm inistrative grunde' kunne jeg ikke fli samlingen nrevnt udt rykkeligt pa policen . leg skiftede
se lska b. Det er deIs et spergs rna l om at veere sikker
pa, sam linge n er deekket, hvis uhe ldet er ude, de ls at
hindre diskussionen om at forsikringen er 'ugyld ig
fordi der er en stor mrengde udtekket seerligt indbo',
hvis der sker ska der pa andre ting. Man ris ikerer teo reti sk set ikke at have drekning for f.ex , stjalne fjernsy n, ste reoan leeg og C Der, hvi s m an har meget
'seerligt indbo' der ikke er drekket og som 'kunne friste
tyve.' Ogsa selvom intet af dett e 'seerlige indb o' er
stjalet, Man skylde r sig selv at overveje, hvord an
samli ngen er deekketafforsikri ngen . Ma n kan veelge,
at den ikke er forsikret, me n sa ska l den alligevel
ntevnes i poli cen ! Skriv et eller andet i retning af
'saml ing af ord oviciske ostracode r er ikke drekket.'
Ellers risikerer du i tilfeelde af skade at have 'under fo rsi kret' og sa flir du heller ingen erstatning .
Nu m r e
Den lett este made at kobl e oplysninge r og stykker
er at klistre et num mer pa stykket og bru ge det pa
et ikette n eller i kataloget. Det Iyder enke lt, men her
er vi inde pa et ornrade, der ka n knu se ga m le venskaber. Konfl ikten er om num meret skal vrere et
lobenummer eller en informationsbrerende kode i sig
selv. Alts a om man foretreekker '1347' eller 'S-V8.2 /V II-4-3 .2 ' l eg ha r pre vet b eg g e d el e og
fo retnek ker afgjort le benummeret . Det er numme-

10

rets opgave at koble stykket til oplysningeme, ikke
at kon densere oplysningeme.
Ulempen ved koden er, at ma n ska l bruge lang tid
pa at kon struere det rett e nummer til et givet sty kke
og der dukker altid noget op (for ekse mpe l et nyt
m ineral ), man ikke har afsa t plad s til i koden . Med
et kodenummer har man ogsa en forventning om at
k unne afleese op lysningeme fra koden, men det
krrever ogsa tid at seette sig ind i og det er noget
va nske ligere at sla et kodenumme r op i en bog, end
at sla et lob enummer op.
l eg foretr rekker Iob enummeret, ford i det er enke lt
og hurtigt at anve nde . Hvis 1347 var det se nes te
stykke, jeg katalogiserede, rna det neeste vrere 1348.
Det er da nemt! leg indforte lobenumrene for over
25 ar siden, begyndte med nr. I og har fortsat lige
side n. Bemrerk, ma n kan sagtens bruge bogstaver i
stedet for tal eller en kombination af bogstaver og
ta l, men de fleste sy nes at have lett ere ve d at overskue ren e tal.
Nu mre ne kobler stykker til oplysningerne og
bru ges ikke til at teelle stykkeme! Det vii sige, at
hvi s flere stykker har sa mme info rmation, flir de
samme nummer. De tre styk ker Ws hlerit, du fandt i
Saga den 18. oktober 1985, flir samme nummer. Hvis
du abso lut rna vide hvor mange styk ker, du har i samlingen, kan du bare teelle dem o
Til dato har jeg kun fortrudt en ting med mine
lobenumre: leg har genbrugt nogen af demo Det ska l
ma n aldrig gore! I tidens lob har jeg se lvsagt skiIt
mig af med ma nge stykke r fra sam linge n og det syntes logisk at ge nbruge numrene . Ndr jeg bytted e 3 17
(F luo rit fra Blackd ene M ine) vrek, kunne jeg lige sa
bruge num meret ige n til Gips fra Fsrste, Det er ogsa
meget go dt, me dmindre der altsa stadig ligger et
stykke Fluorit fra Blackdene med nummer 3 17 et
eHer ande t ste d. Det gjorde der! Det er i den grad
for ba nde t, na r man g le mmer si n ege n
moralp rrediken : nummeret er et unikt bindeled mellem stykker og informationer. I min sam ling er '3 17'
forbindelsen mellem en handfu ld vio lette sten og
oplysningeme 'Fluorit, Black dene Mine, ...' og ikke
noget som heist an det. Mere ... tror jeg ...

Etiket eller katalog?
Det er et sporgsma l om tem peram ent, om man samler sine oplys n inge r pa lose eti ketter, de r ligger ved
stykkeme, i et kata log i bogform eller begge dele.
Det sidste er selvsagt det bedste, men mindre kan
gore del.
Fordelen ved lose etiketter er, at op lysningeme
li g g e r samme n med sty kkerne . '3 17 . Fluor it,

Blackdene Mine, ...' star pa en se ddel, der ligger
under sty kket. Sel vom en eller anden idiot genbruger
nummeret til noget ande t, vii der stadig ligge en etiket
med de korrekt e op lysni nge r under hvert stykke. Oet
er go dt.
Ulempe n ved lose etike tter er, at de to selvsteendige
enheder - stykke og etiket - kan ski lies. Oet er se lvsagt derfor der er et nummer pa bade stykket og etiketten , men hvis etiketten er blevet rigtigt vrek,
hjeelper det jo ikke meget. I almi nde lighed er der
he ller ikke meget pl ad s pa en eti ket , hvad der
begreenser mu ligh eden for leengere fork laringe r.
Fordelen ve d et katalog er, at aile oplysningeme
er samlet. Ligegyldigt, hvad man sager efter, star
det et eller andet sted i bogen . Et katalog er let at
fotokopiere, sa man kan have et ekstra liggende hos
naboen, hvis huset bnender elle r orig ina len bliver

vrek,
Ulempe n ved et katalog er netop , at det hele er
samlet. Hvis kataloget bliver vrek, mister man al1e
opl ysninger. Oet er maske ikke den store risiko i det
daglige, men jeg ha r set tlere reldre saml inger, hvor
kataloget var gaet tabt og sam lingen derfor var
reduceret til en skeervebu nke. Oerti l kom mer, at hver
ga ng man vii vide, hvad '3 17' er, rna man sla op i
kataloget.
Til min egen samling har jeg udelukkende et katalog og ingen lose etiketter, fordi jeg har for Iidt plads.
Hvis hvert stykke skal ligge fomuftigt pa eller ved
sin etiket skal der bruges mere plads. For god orde ns skyld har jeg dog adski llige versioner af
kataloge t opbevaret tl ere steder (vi kommer til co mputere lidt senere) og er pa den made sikret, hvis
den ene eller anden version bliver vrek. Set fra synspunktet om at bevare samlingen i tilfielde afpludselig
dod (man kan jo blive kart over af en sporvogn) er
det en fare, at kataloget bliver smidt vzek/solgt pa
auktion/bnendt i pej sen og samlingen pakkes ned i
kasser uden oplysni nger. Me n jeg har sarneend ogsa
set dodsboer, hvor samlingen er pakket omhyggeligt
ned og etiketterne til svarende omhyggeligt i en
selvstrendig eeske 'sa de ikke bliver krol1ede.' Oet er
altsammen et sp ergsmal om , at ens neermeste ved,
hvad de skal stil1e op med samlingen, nar man dor
og det Jigger en del ude nfo r emnet 'katalogisering' .
Regn emaskine
El1er skal vi boje os for de anglofile teknokrater
og kalde den 'computer'? I yore dage er det ikke
muligt at overveje informationsopbevaring uden at
tage dem med i overvejelseme. Oet betyder ikke ,
ma n ska l b ru ge en , me n man be r overveje det

No.
Mincralcr
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Lokalitet
Land
IOOg er
lld~ .,

Sterling Hill. Ogdensburg. SU S!iC:\ Co.• New JefSCY

Zincit . Wille mit. Fra nklinit . Calcir. '] (hvidlig), ? (onmge -brua ) og
Sussexit (I )"5 mdhrun)
ll SA
19>17
Nej
Jo hn E Macdo nald (nil. 1426) via Phil Heumcoun (Moo restown)
indg CI 1965 hos Phil Betanc ourt
Z incit

KilrJe
Kom mcnrar
Typelokatitc t

Delle er databasen til mit eget katalog, i den f orm j eg bruger til
inds krivning . Benuerk. der er ingen fe ller Iii tekniske oplysninger
udover "typelokalitet" - Zincit blev beskrevet fra Sterling Hill
og j eg interesserer mig sp ecielt fo r mineralerfra typelokaliteter.
Hvis j eg vii kende fo rmelen pa Zincit, ma jeg slQden op - der er
ingen grund Iii at overfo re oplysninger fra boger Iii databaser i
een uendelighed.
614 Zincit. w illemit, Franklinit. Calcit. ? ( b\·idlig l. ? ( or.m ~e · bru n l OilSuss.e,j t (1)':50 n,1dhrunl
Sterlin g Hill. Og dr nlihtlr', SU!'l~X Co .. Ne" JerSoC')
ll SA
Ind ~xt 1<1if7 Ira Jo hn E M.acdona ld(bO. 1426) via Phil Bctancoun IMooeesrowa)
indi! ('I 1%5 bos P8

Delle er en udskrift af mit kalalog - ja, jeg har ogsa pap irversimler af aile mine data. Bare som en sikkerhed!
614 Zincit , w iltemit. Pranklinii. Calci t, ? th,ridlijt). ?{o rangC'· brun)og Sc sscxir (Iy!l n~hnm l
Sterling Hill. Ogdensburg, Sussex Co .. New JC' rsC')'
USA

Ved siden af samlingen ligger en kort version af kataloget, som
har de vcesentligste oplys ninger og er lettere at handtere. De
fo rskellige versioner af kartotek og katalog er blot forskelligt
"lay 0 111" af oplysninger fra databasen - der er ikke noget ekstra skrivearbejde.
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Skoleeksempel pa hvordan man ikke skal lave en etiket og hvorf or: Braitschit kommer i matrix med bI.a. Halit og Sylvin, som er
hygro skopisk og laver vade pletter pa etiketten. Hvis penne n ikke
er vandfast lober lekslen lid. Del er noget rod!

grundigt. Min egen sam ling er katal og iseret ve d
hjrelp af et database-program og jeg kan ikke fore stille mig en anden made at lave et katalog. Jeg vii
med vilje ikke argumentere for eller imod bestemte
sys temer og progra mmer, men nrevne nogle
ufravigeJige krav.
Oet er en forudsretning, kata logisering og ande t
papirarbejde tager sa Jidt tid som muligt. Jeg onsker
at bruge min tid pa et se pa mineraler og lase om
dem, ikke pa at veere administrator. Mine opl ysninger
skal veere let tilgrengelige og lette at opdatere. Den
tid ,jeg ikke roder med papir, kaste knogler eller tage
del i andre okkulte aktivi te te r, kan jeg bru ge pa
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mineralerne. Med andre ord, skal databasen gore
arbejdet lettere og give mig nogle yderligere muligheder. leg har ikke en database fordi det er 'modeme'
eller fordi jeg havde brug for en ekstra hobby.
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Der findes flere feerdige databaser til administration af mineralsamlinger. leg bryder mig ikke om
dem oDet er en ualmindeligt grov udtalelse og generalisering, men ikke desto mindre i trad med min
holdning. Der er naglefeerdige systemer, som ievrigt
ofte kommer med en fierdig pakke oplysninger (f.eks .
kemi ske data), der kan kombineres med ens egne
oply sninger (man kan f.eks. finde aile sulfider, man
har i samlingen). Ulempen er, at de ofte (ofte, ikke
altid) mangl er fleksibilitet; brugeren kan ikke selv
defin ere strukturen af sit kartotek. Der finde s ogsa
enkelte individuelle, kon sulent-baserede sys temer.
De har den fordel , at man rar preecis den le sning,
man gerne viI have , men ogsa den ulempe, at de
koster en formu e.
Bade de negl efeerdige og indi viduelle sys temer
lider under, at de som regel udbydes af en-mands
firmaer. Det vii sige, aile fremskridt, opdateringer
og sikkerheden for anvendelse under et nyt styresystem afluenger af een person. leg har intet imod
en-rn and s firma er som sadan - min tyrki ske granthandl er har abso lut ingen ansatte - men j eg er tilbageholdende med at vrere dybt afheengig afet mange

ar.

Etiketter Iii Columbit fra Napoleons sa mling ... alIso den andens ... d.v.s. den tredi es ' son. Benuerk celdre sta vning "E vig10k " = Ivig tut. Delle er fra et blandet 101, der ogso indeholdt
andet end Columbit, SO Ill gik via Ecole des Mines i Paris.

KRYOLITSELSKABET 0RESUND Ais.
R COPENHAGEN,OENMARK

Kv

S

0

Kryo11t

ad

zi nkb l~nde , kob berki s

a

te rnepa t .
tvi. tut .

I gamle dag e • fre m Iii 1960erne - fandtes geologi undervisning
i de danske skoler og del danske mineselskab, Kryo litselskabet
0 resllnd, forierede ojie referencestykker Iii skoler: De kom pte nt
nummereret med etiketter: Sen ere afskafJedes undervisningen,
skolerne sm ed stykkern e lid og eleverne tror nil "aluminium laves
po fa brikker. " l eg afholder mig fra komm enta rer ...
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Det fornuftige valg er at kobe et godt, alment database program (jeg bruger Filemaker Pro), hvor man
selv kan definere felterne . Det tager maske lidt tid i
begyndel sen , men den tid er givet godt ud . Der er
tre ufravigelige betingelser for at veelge et program:
I) Programmet skal kunne administrere en tilpas
stor datameengde. Det er sjte ldent et probl em , medmindre man begynder at lagre billeder i programmet, men veer opm eerksom pa det. Accepter absolut
intet und er 10MB , selvom du kun skal opb evare
tekst.
2) Programm et skal ubetinget kunn e soge efter ord
inde i en tekst streng. Min Collin sit ove nfor er faktisk 'Carbon at-hydroxyl apatit (Qu ercyit) med
Collinsit'. Hvis jeg skal kunne finde aile stykker af
et bestemt mineral , rna jeg kunne lede efter et ord
midt i en seetning. Mange siger, man kan bare definere f.eks. fern felter med mineraler, hvorefter de
dem onstrerer et halv-times ritual for rent faktisk at
finde aile deres stykker af et eller andet. Duer ikke!
Hvis jeg skal bruge aile mine stykk er Collinsit, viI
jeg have dem pa een gang og ikke i fern sma port-

loner.
3) Programmet ska l ubeti nget ku nne importere og
exportere oplysni nge r til og fra en TAB-se pareret
TXT fil. Det vii sige en fil, hvor aIle oplysninger til
et givet stykke/nummer star pa en lan g linie og felterne er ads ki lte af et tabulator-tegn . Dette er det
eeldste standar d fil-form at i computer-verdenen, som
fors tas af aIle co mputere og nresten aIle pro grammer, der har me d tek st at gore. En dag ska l du have
et nyt program og sa ska l det vrere mul igt at ove rfore aIle op lysninger fra det ga m le til det nye.

leg har set adskillige selv ga nske store museer
forbryde sig mod et eller flere af dis se krav de seMed et par undtagelser, der fast holneste 10- 15
der deres fej ltage lse r, har de matter skifte program
og ofte smi de fl e re ars ar bejde ud ve d sa m me
lejligh ed .

ar.

Et iket fra g am me lt s tykke Elec I1"IIm fro Sk ora . so m s ig er :
Solvho ltig g uld i en hvid Spath-gang med gangens aflosning ,
fro Skora Skj erp ved 1779

Hv is du ha r regne maski ne : H usk a t la ve
sikkerhedskopier. Vi tager den lige en ga ng til: Husk
at lave sikkerhedskopier. De fleste glemmer det og
pa et eller andet tidspunkt gar det galt - harddisken
bliver frreset i stykker, regnemaskinen bliver stja let,
din ve lsig nede son hrelder rod sodavand ned i tast aturet, ... Have mi nds t to stet disketter/CDer med
op lys ni nge rne og en ud sk r ift pa papir. Opbevar
op lysninge rne forske llige stede r.
Hvis du ikke har regnemaskine: Kob ikke en, bare
fordi naboen har. Overvej om du vir keligt har brug
for den og om den ger din dagligdag lettere. Tal med
venner, der allerede har en database over deres samling og leer af deres fejl. Keb ikke ubetinget det nyeste og dyreste . Aviserne er fulde af let-brugte ma skine r fra sidste ar, som ruesten intet koster. De fleste
er ga nske glimrende!

Kongsberg . Styk ket Iii etiketten o venfor - "72 19" er et
fo rtlobende nummer og del sidder go dt fas t ... del op rindelige
\'Or fa ktisk fa ldet of

Hvilke op lysninger?
Hvilke oplysninger, der ska l me d i et katal og,
afhrenger bade afhvad, man sam ler (mineraler, fossiler, slebne sten , ...), hvilke interesser man har og
hvor meget tid , man on sker at leegge i katalogiseringen . Dette er mine forslag , men overvej grundigt,
hvad der passer til dig - heist for du begynder, for
det er surt at lave om!
Ti l et min e ral er det a bso lutte minimum af
op lysn inger:
Numme r: Lobe nummer, der sidder pa stykke rne.
Mineraler : Ihvertfald 'det vigtige' m ineral og allerheist aIle , der finde s i stykket. Det er selvsagt 'So lv',
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du synes , er vigtigs t pa et vist sty kke fra Kongs berg,
men derfor kan Arseno pyri t krystall ern e go dt vrere
mere interessante . l eg skrive r selv alt pa, som jeg
kan se i sty kket ogsa selvomjeg ikke kan iden tificere
del. Hos mig er 'mineral' feltet pa nr. 614 : 'Zinc it,
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Willemit, Franklinit, Calcit, ? (hvidlig), ? (orange-bnm)
og Sussexit (lys redbrun)' - altsa en Iystig blanding
af bestemt og ubestemt mineraler og beskr ivelser.
Mit katalog er orga niseret som en database pa en
regn emaskin e og det till ad er mi g at find e se lv
'u int eres sante' (f.ex. Calc it fra Sterling Hill ) og
'uidentificerede' mineraler. No. 614 ligger i skufTen
som 'Sussexit', men nar der kommer en Sterling Hill
ekspert forbi , far han (eller hun ) lov at se pa '?
(hvidlig)' og '? (o range-brun)' og kan forhabentl ig
fortrelle, hvad det er.
Lokalitet: ... og lad nu veere med at sjuske ! Skri v
det hele : Niveau, stoll, mine, by, fylke, land - og
undga fork ort elser. Det er muli gt, du er ekspert i
Norra . . .stermsssas geografi, men du er sikkert ogsa
den eneste. Dett e er kat aloget s vig tigste felt. Et
stykke Tradsel v uden lok alit et er teet pa at vzere
vrerdilest; et ubestemt stykke fra Kongsberg (ogsa
selvom det ikke er Se lv) kan godt vrere sprendend e.
Andree oply snin ger kan vrere rare at have , men
ikke er heIt sa vigtige.
Ind samlingsdato: Hvorn ar blev stykket fundet?
Man kan sige et eller andet tage t om, at 'sa kan man
reg ne ud, hvor i minen , det er fundet.' Idiot ! Hvis du
ikke skrive r ned, hvor det er fund et, med det samme,
er der ingen grund til at tro, andre ge r det. Men nogen
synes da der er sjov t at Ta eller have 30 ar gamle
stykker.
Indgaet i samlingen: Dato, hvor du fik stykket. Som
indsamlingsdatoen, ger det ikke meget andet end at
antyde, stykket er 'gammelt' nar den tid nu komm er.
Kilde : Du har faet stykket afNN. Det er da meget
sedt at skrive pa etiketten eller i kataloget og bidrager
til at give sty kke og samling et 'histo risk perspekti v.'
Selv skriver jeg hele rtekken af tidli gere ej ere i det
omfang , jeg kend er dem , altsa et eller andet i retning af 'A via B via C ... via Q.' Det er bare fyld,
men veekker selvsa gt vild j ube l ude pa stapladse rne,
at man har et stykke , der har tilhort Napoleon ( 11952.
Columbit. Ivigtut , Arsukfjord, Gronland, Danm ark)
- nej , netop ikke den Napoleon , men der imod Na poleon Ill s so n, der - gud ern e rna v ide hvorfor
europreiske konghu se har sa lidt fantasi - ogsa hed
Napo leon .
Bestemmelse: Det kan vrere en hjrelp for andre
brugere (og ens egen hukommelse), isrer hvis man
har mange lidt obskure ting, at man kort redeger for,
hvord an stykket er bestemt. Hvilken bog, har du
brugt ? Undersogte du hardh ed, stregfarve, kry stal form? Hvilke andre mineraler overvejede du og hvordan udelukkede du dem ? Er der evt. lavet rontgen
difTrakti on eller anden analyse af stykket?
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Beskr ivelse: Hvis man er meget energ isk, kan man
komm e med en mere fyldestgerende beskri velse af
stykket og/eller de enkelte mineraler. Det kan vrere
en hjselp, hvis man ofte sidder med kataloget eller
databasen og pre ver at huske stykk er - hvordan ser
min Kolwezit egentl ig ud? Hvor store er de Sayr it
krystaller egentlig? Hvis det skal veere meningsfyldt,
krrever det et meget stort stykke arbej de.
Kommentar : Li g e g yldigt hv or go d t man
planl eegger, har man sommetider brug for at kunn e
skr ive et eller andet specie lt om netop det ene stykke.
Nog le af mine danske Pyrit sty kker ligger i et glas
med silico n-olie, andre i petro leum - det er vigtigt at
vide, nar man skal rense demo I 1990 byttede j eg et
par gange med NN, som i mit komm entar felt har
faet betegnelsen 'notorisk plattenslager' (vi taler om
rust klump er, der forst var en 'meget sjeelden meteorit
fra Polen , som endnu ikke er beskrevet' og da den
ikke gik lrenger e, ble v til 'meteorit fra Henbury,
Au strali en' ). Det er den slags, der kun dukk er op
enkelte gange og ikke berettiger se lvsteendige felter.
l eg synes i almind elighed ikke, det er veerd at bruge
tid og krtefter pa at nedskr ive de enkelte mineralers
egen skaber (forme l, krystalsystem , hardhed, ...) i
kat al oget. Hv is j eg v irke ligt a ns ke r at v ide, at
Thom senolit er NaCa[AIF6]aH20 , sa kan j eg sla det
op i en bog - det er hurti gere end at sla det op, hver
gan g jeg katalogiserer et stykke med Thomsenolit
(229 gange - indtil nu). Det er et godt eksempel pa,
at man rna afvej e individuelt, hvad man har brug for.
Hvis man har et potent ielt beho v for at kunn e finde
hexagonal e min eral er fra Gronland (findes i utrol igt
store mam gde r l), e r d et rel e v ant a t sa m le
oplysninge me i kataloget.
Til et fossil er det abso lutte minimum af oplysninger:
Nummer: Lobenummer, der sidder pa stykkeme.
Art( er): Ihvertfald 'det vigtige' fossil og allerhelst
aile , der finde s i stykket. Den flotte Dactylioceras,
er vigtigs t pa stykke t fra Schlaifhausen, men fragmentet af en Hildocer as pi! bagsid en er fa ktisk
sjeeldnere. Skriv alt, du kan se i sty kket ogsa selvom
du ikke kan identificere det.
Lokalitet: ... og lad nu vrere med at sjus ke! Skriv
det hele: niveau , fjeldside, bj erg, by, fylke, land - og
undga forkortel ser. Dette er katalogets vigtigste felt.
O.S.V.

Formation : Det er rart at vide, ammonitten er fra
jura og ikke kridttiden og hvis man sa Tar lias e med
og evt. en alder pa 182 milli oner ar er det j o fint.
Ofte er det vigtigt at hold e rede pa form ationen, da

der findes flere pa samme lokalitet. Gram Lergrav i
Sonderjylland har (havde) glimmerler ovenpa silt og
de to sedimenter rumm er forskellige organismer. Det
ved man kun , hvis man hold er oje ude i felten.
Derefter komm er felter til oplysninge r, der kan
vtere rare at have, men ikke er helt sa vigt ige.
lndsamlin gsdato: Hvornar blev stykket fundet? Se
ovenfor.
lnd gaet i samlingen: Dato, hvor du fik stykk et. Se
ovenfor.
Kilde: Du har faet stykket afNN eller samlet det
selv. Se ovenfor.
Bestemm else: Det kan vtere en hjeelp for andr e og
ens egen hukomm else, at man kort redegor for, hvordan styk ket er bestemt. Hvilke n bog, har du brugt?
Spurgte du andre? Taite du antallet af pigg e?
Beskrivelse: Hvis man er meget energisk, kan man
komme med en mere fyldestge rende beskrivelse af
stykket. Det kan veereen hjzelp, hvis man ofte sidder
med katalo get eller databasen og pre ver at huske
stykker - hvordan ser min Scaphella bolli ege ntlig
ud? Hvor store er de lsuru s hastalis trender ege ntlig? Hvis det skal vrere menin gsfyldt , krrever det et
meget stort stykke arbejde.
Kommenta r : Lig egyldi gt h vor go dt man
planleegger, har man sommetider brug for at kunn e
skrive et eller andet specie lt om netop det ene stykke.
Mange fossiler er konserveret, prrepareret med syre
eller limet. Det kunne man skr ive her.
l eg synes i almindelighed ikke, det er veerd at bruge
tid og krrefter pa at nedskrive de enkelte fossilers
systematiske placering. Sadan noget eendres alligevel
heIe tiden og man ender med at bruge mere tid pa at
opdatere kataloget end pa at se pa stykkerne . Det er
et godt eksempel pa, at man rna afveje individuelt,
hvad man har brug for. Hvis man har et potentielt
beh o v for at kunn e find e medlemm e r af
Siphonodentalidae fra Italien, er det relevant at samle
oplysningerne i kataloget. o.s.v.
Man ber have en politik for manglende oplysninger. Man rar ofte et stykke, som man er sikker
pa, kommer fra en bestemt lokalitet, men som ikke
fe lges af en etiket. For mange ar siden fik je g et
nydeligt stykke med Kryolit-krystaller, som sad pa
en sprrekke i massiv Kryolit med Siderit, Sphalerit
og Cha1copyri t. Der er ingen tvivl om, dett e stykke
er fra Ivigtut i Gronland, men ... de oplysninger fulgte
ikke med. Hvad gor man? Lader lokalitetsfeltet sta
tomt? 'Snyder' og gretter en lokalitet? Hvis du svarede 'ja', sa Ires lige om Villiaumit og Collinsit under skrtekhistorieme . Natural History Museum i Lon-

don udviklede en strategi, som jeg og mange andre
har overtaget: Eft errat ionali serede lokalit etsdata
skrives i en firkant et parentes og min e Kryolit-kry stall er har derfor lokalit eten [lvigtut, Ars ukfjord,
Gronland, Danma rk]. Det er tydeligt, oplysningerne
ikke fulgte stykket, men at jeg efter sammenligning
med tilsvarende materiale konkluderer, det rna veere
fundet i lvigtut.
Tidl igere fik jeg en del stykker Descloizit fra
'Tsum eb' i Namibia, men har senere fundet ud af,
det rna veere forkert. Descloizit forekomm er ikke i
Tsumeb, ... det vii sige nresten ikke. Ved 'Tsumeb'
forstar vi som regel De Wet skakten (3 oxidationszoner, Azurit, Diopt as ...), hvor der aldrig er fundet
Descloizit. Vest for Tsumeb ligger Tsumeb West, som
er ukendt afde fleste. Der findes (fandtes) Descloizit.
lkke meget og sjzeldent vrerd at samle pa og de stykker jeg fik for lrenge siden, svarer ikke til materiale
fra Tsumeb West. Derim od er der fund et meget fin
Descloizit i Berg Auk as ved Gro otfontein, ca. 70
km fra Tsumeb og mine 'Tsumeb' stykker ligner ganske godt Berg Aukas materiale. Derud over er der
fund et Descloi zit mange andre stede r i nabolaget
(Otavi Bjergene) og det er ikke umuli gt, handl ere i
Tsum eb har leveret materiale fra andr e steder og
kobem e har ikke overvejet, at 'kebt i Tsumeb' er ikke
det samme som 'fund et i Tsumeb.' le g har altsa nogle
stykker Descloizit , indgaet med lokaliteten 'Tsumeb' ,
men som med stor sikkerhed ikke er fra Tsumeb ,
som ligner materiale fra Berg Aukas, men som kunn e
vrere fra et sted, jeg ikke kender. Hvad sa? Min
lokalitetsangivelse bliver derfor lidt kringlet, nem lig: Tsumeb [Berg Auk as, Grootfontein], Namibia.
Det vii sige, der stod 'Tsumeb' pa stykket, men jeg
synes, det ligner materiale fra Berg Aukas - med de
muli gheder og begreensninger min viden giver. l eg
skelner altsa mellem medfelgend e oplysning er og
mine egne tolknin ger.

Praktiske detaljer
Papir : Hvadenten du skriver et katal og eller laver
lose etiketter, sa brug pap ir af god kvalitet. Det behover ikk e veere handlavet ital ien sk pap ir med
vandmrerke, men ber veere syrefrit og have en rimelig forvent et levetid.
Hand skrift: Hvis man skal skrive i handen er det
bedst e ubetinget tusch, som holder i nogle hundrede
ar. Blyant er faktisk ganske glimrende; det kan slides/gnid es veek, men er kem isk stabilt og skades
ikke affugt. Kuglep en er ikke nodvendi gvis darligt,
men det afhrenger af fabrikatet Undga under alle
omsteendigheder vandoplese lige penn e - mange mo-
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deme penne bruger faktisk vandopleseligt bleek. Veeropmzerksom
pa, mange pennes skrift falmer med tiden .
Maskinskrift: Meget apropos regnemaskiner, sa kommer den
slags ofte med en skriver (printer). En del 'ink jet' skrivere har
vandopleseligt blrek og ber undgas. Farven fra laser-skrivere er
sikkert relativt stabil (vi har kun fii ars erfaring) overfor blegning,
men kan i nogle tilfrelde klrebe, sa sider der ligger teet sammen
Ieenge kun vanskeligt kan ski lies og noget af farven rives af. De
klassiske silke-farveband til skrivemaskiner synes moderat stabile,
men kan falme med tiden. Skrift fra sletbare band er helt uanvendelig
- den er meget let at slide /gnide af papiret.
Selvklrebende sedler: Nej! Det er noget Fanden har skabt i vrede.
For det ferste holder sadan nogen sjzeldent seerligt godt og slet
ikke, hvis de er blevet lidt snavsede eller stevede. For det andet
omdannes limen som regel i lobet affii ar og mister klrebe-evnen.
Selvklzebende etiketter er glimrende til det, de er lavet til: midlertidig prismrerkning. De duer ikke tillangvarig mzerkning
afsamlinger.
Lim: leg limer mine numre til stykkeme. PVA-lim(hvid
treelim) er glimrende, bortset fra den heerder og kan ikke
opleses efter nogle ar. Hvis man virkeligt vii, kan man
bruge PVB (Poly Vinyl Butyrat) lim, som forbliver
oploseligt i alkohol meget lrenge. Meget sma stykker,
sand og den slags opbevarer jeg i et glas med prop,
hvor nummeret ligger lost.

Komigang!
'Enhver rejse begynder med det ferste skridt' og alt
det der sludder. Hvis du skal i gang med at katalogisere,
sa lad veere med at 'begynde ved begyndelsen', men treef derimod
beslutningen at fra i dag katalogiserer du alt, der kommer ind i
samlingen sadan cirka med det samme. Sa er fortidens synder en
begreenset opgave og du kan med tiden katalogisere reldre materiale.
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Leserannonse:
Fasettmaskin Raytech Saw, utrustet med diamantskiver,preformer, doppepinnesett
Ray Tech d-I 05 sag.
Selges sam let for kr. 27 000 (ny pris 38 000) Ikke brukt Tlf. 75 75 44 97
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