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Vi beh e ver ikke fortsat sveelge i, at "verden
forandred es II. september 2001 ," men terrori smen
i USA pavirkede ogsa stenmessen i Miinchen pa flere
mader og messen selv har eendret sig og eendrer sig
stadig over arene. Der var kun ra pakistanske handlere og derm ed relati vt fierre pakistanske og afghanske min er aler end tidligere . Det sky ldtes ikk e
skrerpelse af ind- og udrej se, men nok sa meget at
flere af ba sarerne i bl.a. Peshawar er lukket af
myndighederne - hand Ierne kunne ikke komm e til
deres lager og indsaml ern e kunne ikke komm e til
handlerne. Interessant. Med den begyndende ekonomi ske krise (der intet har at gore med den II . september) var det sveert at spa om messens resultat,
men kun meget ra handlere, jeg talte med , var tilfredse med omsretningen. Der var mange besegende,
men kun sjeelde nt gik penge over bordet. I visse
kredse havde der veeret store forventninger til messen pa grund af den forestaende ombytning til Euro
"pa grund af aile de sorte D-Mark folk er nedt til at
bruge." Tjah, der var abenbart ikke sa mange sorte
penge i omlob, som nogen regnede med. Messen
henvender sig i stigende grad til handlere fremfor til
samlere. Der er et stigende antal egentlige engroshandlere, som kun seelger tromlepolerede sten i poser aet eller fern kg, souvenirsten i hele kasser o.s.v.,
men mange andre handl ere har en stor meengde af et
begrrenset antal Yarer, der i det vresentligste handle s
i storre partier. Det er ikke sadan, at samlere har svzert
ved at slippe af med pengene, men hovedparten af
kundemassen synes at vrere mindre butikker. Det er
en markant eendring fra I980erne og forste halvde l
af 90erne , men sky Ides givet, samlere er ved at
' uddc .' En enkelt gruppe af sam lere synes dog at ra
et stadigt bedre udbud : system atik erne. Der er efterhanden mange bade tyske og russiske handlere , der
ger en indsats for at tilbyde sjeeldne og useedvanlige
mineraler, men prisni veauet er ikke sa opskruet som
midt i 80erne og mange stykker kommer dog i synlig storrelse. Til trods for betragtningerne oven for,
var der fakti sk speendende nye ting fra Afghanistan
og Pakistan. Det ferste jeg faldt for, var flotte krystaller af Chevkinit fra Chittral i Pakistan. Che vkinit
er et relativt sjeeldent sort mineral, der forekommer
som indesluttede korn i pegmatit - meget speendende
men ikke seerligt spekt akulrert. le g havde hort om
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Hackmanit krystal fra Sar-e-Sang, Badaks chan,
udstillet afJamal Ul-Hasnain.
krystaller fra Pakistan, men stykkerne imponerede
alligevel - krystallerne er op til 5 cm lange , skinnend e s orte , bl anke , finde s til syn eladend e
fritvoksende i hulrum og det bedste stykke var ca.
20 em . Det er slet ikke sa darligt af noget, der som
regel findes som sort snulder i feldspat. Fra "sa rnrne
sted som Lazurit krystallerne" (d.v.s. Sar-e-Sang,
Bad ak shan , Afghanis tan) kommer efte r sigende
Afghanit krystaller (der var vrek, for je g dukk ede
op ), flotte rodviolette " Hackman it" (svovl-holdig
Sodalit) krystaller og grabla Sodalit krystaller. Det
var en stor mund fuld ! Sodalit kry stallerne ligner
Lazurit, bortset fra at stykker med direkt e gralige
krystaller kald es "Sodalit" og stykker med prene bla
kry staller kalde s ' Lazu rit' . Det kan sagtens veere
rigtigt, man rna ikke veere fordomsfuld O.S.V., men
ved lejlighed vii jeg gerne lige se en handfuld af
hver slags anal yseret pa fornuftig vis - man kan ra
mange speendende ting i Khyber Bazaar i Peshawar,
men gode kemiske anal yser er sjeeldne. Under aile
omsteendigheder er krystallerne oftest matte til silkeblanke (iseerhvis de har faet olie) 0.5 -1.5 em simple
rhombododekaedere i hvid til cremefarvet Calcit. leg
sa kun et par Hackmanit stykker, der var veerd at
have - d.v.s. havde nogenlunde kompl ette krystaller.
le g omtalte en herlig Amethyst-farvet Hackmanit fra
Kola Tu cson 199 8 rapporten (" Tucso n 199 8.
Halvneg en, pa jagt efter en skjorte,' Stein 25:2, 4851), men det materiale blev hurtigt distanceret: De
afghanske krystaller er op til 5-6 ern store, blanke
(ogsa uden olie) og farven er meget mzettet rosa med
en tydelig violet tone. l eg aner ikke, hvord an mate-

'Englevinge' Gips til 16 em pa Svovl f ra Miniera
Cozzo disi, Casteltermi ni, Sicilia. Italien. Ex coli.
Alberto Giazo tto

Parallelt voksede
Beryllonit lay staller til
18
cmi28cm
matrix f ra Paprok,
Kuna r, Laghman Provinsen. Afghanistan. Ex
coli. Alberto Giazo tto

rialet opferer sig i Iys, men gar ud fra, de opferer sig
som anden Haekmanit: mister farve i sol-lys, men
genvinder den ved bestr alin g med UV Iys. Det er
strengt taget mul igt, stykkerne var " ladet op" lige
for messen , men de var et prtegtigt skue. Jeg har lidt
problemer med, at de er fra "sarnrne sted som Lazurit
krystallerne." Lazurit kommer i en teet, fink ornet
kalksten, men Haekm anit krystallerne sidder i ret lost
sammenvo ksede, 2-3 em , eremefarvede plagioklas
kry staller. Det behover ikke bekymre - man finder
bade Salv (i Caleit) og gran at (i glimmerskifer) i
' Kongsberg ' og Sar-e-Sang er sikkert lige sa stort
som Kong sberg . Nogen gange er det godt at fa at
vide, Verden ikke er ensartet og unuaneeret bare fordi
den er langt vrek. Fra samm e del af Verden - altsa
set herfr a - kom et lille part i merkegrenn e til sortgre nne granat krystaller (jeg kald er dem med vilje
ikke Uvarov it), 0.5-1 em rhombododekaed ere, enkelte eller nogle fa vokset sammen i sm a grupper
uden matrix . Lokaliteten ble v altid angivet som
Keerman , men landet var enten " Afg hanistan",
" Iran" eller "g reenseomradet mellem Iran og Afgha nistan " . Det er altid speendende at overveje, hvem
man egentlig handler med , nar man keber sten og
hvem , der handl er med hinanden. En lille gren sten
fra den del af IraniAfghan istan , hvor det ikke nodvendigvis er afgorende hvad der er hvad, har beveeget
sig gennem Afg hanistan, via Khyber Pass til Peshawar for at end e pa et bord i Miinehen. Man kan selvsagt bare se pa stenen, overveje om man vii kobe og
sla til, hvis prisen passer. Ikke en eneste i nekken
gjorde noget forkert , men derfor kan for lebet som
helhed godt vrere noget snavs . Man skal bare lade
vrere med at stille sporgsmal og huk ommelsens ta-

ger skj uler sagtens de kendte linier fra Tennyson's
«Charge of the light Brigade»; Their 's not to mak e
reply, Their 's not to reason why, Their 's but to do
and die.
Na, det var Dard anell erne en gang i det 19. arhundrede , sa det kan nok ikke bru ges til noget i dag.
Granatern e var ihvert fald flotte (nej, jeg har ikke en).
Min yndlingsfund pa messen var flotte krystaller af
Bismuthinit fra Tasna i Bolivia; velforme de "skelet
krystall er " op til 4 em lange, der minder om
Ant imonit. Mineralet er ikke synderligt sjreldent ,
men jeg har ikke set prene, fritvok send e krystaller
fra andre steder. De er lidt anle bne og farven er grasort, men formen er dog ganske skarp . Tilsvarende
rele vant er Chalcostibit (det er ogsa en sulfid!) krystalle r til 4 mm pa hand store sty kker matr ix af hvid
Baryt fra Grube Bolut i Cavnie, Rumrenien. Krystallerne har hej glan s og farven er svag t grenlig sort,
som giver en god kontrast til den hvide Baryt.
Azurit-hesten har veeret god i ar. Der var de "seedvanlige" noduler afkrystaller fra Kina , som samlere
solgte deres svigermor for at fa fat i for 15 ar siden
og La Sal (Utah), men mange marokkanske hand lere havde ogsa bunker af alt fra krystalgrupper til
bla-b eleegning-pa-sten. Dette sva rer ikke i kval itet
til bed ste sty kker fra tidligere, men der var faktisk
rigti g meget godt at fa til en lav pris. Bevares, de
fleste sty kker er en smule skadet, har en kedelig
belregnin g eller "s idder forkert", menj eg glreder mig
altid over at se flot materi ale, som nye og unge samlere har rad til at kebe.
Tsumeb er atter i produktion og derfra kom et stort
parti flot Azurit fra 5.1 Sublevel, West 4 Stope [jeg
skyld er at sige, jeg har se lv en interesse som konsu-

Velformede Enargit
krystaller til 6 em med
tynd Pyrit bekegning fra
Casapalca, Peru. Ex
coli. Alberto Giazo tto
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Man bliver aldrig sadan rigtig trcet afat se pa
dem - et 60 em stykke Rhodoehrosit med 5 em
kry staller fra Corne r Pocket, Sweet Home Mine.
Alma. Colorado, USA. Ex coli. Alberto Giazo tto
Lyserode Inesit kry staller til 2 em kengde - det
ligner bagerens vcerste Iyserode glasur! - med
grupper afbrune Hubeit krystaller fra Funsen,
Hubei Provinsen, Kina. Det er iovrigt et stykke pa
45 em! Ex coli. Alberto Giazotto

Et fremragende stykke med miarolitiske Siderit
kry staller fra Erongo Massivet i Namibia. Jeg
glemte at notere storrelsen pa dette stykke, som
tilherer Chris John ston (Omaru ru), men det ma
vcerre omkring 25 em.
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lent for projektet - det kunne jo udm ontes i en artikel
ved lejlighed, men det er en anden historie]. Dette
nye materiale rummer blandt andet 1-17 em konkretioner af tavleformede kry staller til 5 em , som har en
fantastisk bla farv e - den er bla-bl a, ikke sort-bla,
Enke lte past ed hardn akk et, at de " ka n se, de er farve t" (" dy ppet i sy re" , "fre mbragt ve d hekseri " , ...).
Jeg kan per sonli gt garantere, det er de ikke - j eg har
med egne heender ren set hvert eneste stykke ! Den
gode nyhed er, at der ogsa kom masser af mindre
stykk er med massiv ell er straleformet Az ur it - alt sa
igen et materiaIe man kan kabe uden at pant seette
ga rde n. Jo, der er langt op til topp en, men der er
alt sa ogsa ga nske fint materiale til srnapenge . Ma n
belie ver ikke vrere mill ion eer for at sa mle!
Det seneste ar er der fund et enonne mrengder fin
Vanad init i Marokko - der rna veere ihvertfald fern
stykk er i hver samling. Som en am erik ansk handl er
udt rykt e det: " I den ande n hal er der 300 bord e, der
er ved at bryd e sa mme n under veegten afVanadi nit!"
Det va r en betr agteli g ove rdrive lse, men der var
meget ! Krystall eme ligger for det meste i ste rrelse
op til I em, men enkelte stykker har vtese ntligt ste rre
kry staller. Glansen er fant ast isk og farven varierer
fra kanel-brun ov er red -orange til en meget va rm,
meettet rod! Bevares, gode stykker kos ter penge, men
der er igen rime ligt materia Ie til rimelig pr is, sa aile
kan vrere med. Hvis du ikke har en peen Vanadinit
og hvis du ska l have en, sa kob nu - dette vii vrere
noget af det vi snakker om og Ieenges tilbage til om
10 ar.
Er on go M a s s ivet i N amibi a har produeeret
speendende mater iale de seneste ar. Det er et sto rt
granit-rnassiv med pegmatitgan ge, som udn yttes af
lokale. De find er fin Re gk vart s og feld spat og meget smukke so rte turmaliner - Verden s flott est e sorte
turmaliner efter min mening; meget hoj glan s og ofte

35 em enkelkrys tal afKunzit fra Mawi ,
Afghan istan. Ex coli. Alberto Giazotto
kompl ekse krystalform er. Det var der altsamm en en
del af. Man sk ulle lede lidt leengere efter enke ltkrystaller afJeremej evit - tynde, lysebla eller farve lese , Berneerk, tidligere fandt man Jeremejevit i en
pegmatit mer Cape Cros s ("Meile 72") pa Nami bias
kyst; den nye forekomst ligger et par hundrede kilometer inde i landet. Det er sprendende nar et relativt
sjeeldent mineral pludseligt dukke r op i stor meengde.
Det interessanteste nye fund var dog afgjort store
Siderit krystaller. Der har tilsyne ladende vreret et
enkelt druserum, som gay adsk illige store (20-25 ern)
stykker med 5-6 em morke, grab rune Sideri t krystaller pa matrix med sma krystaller af Kvarts og
feldspat. Den ste rste krystal var 18 cm lang, men
havde desv eerre intet matrix. Krystalleme er ikke
idiomorfe og ligner mere "mislykket smakage", men
det speendende er geologien : de kommer fra en
pegmatit, ikke en hydro/mesothermal gang - og hvornar var det sidst, vi sa peen Siderit fra en pegmatit?
Lige nu dukker der altsa ikke noget op pa lystavlen .
Sammenfatte nde rna man sige , at messen efterlod
et positivt indtryk med hensyn til nyt materiaIe. Der
var maske ikke sa mange ting, men flere afdem kommer i sa stor meengde, at aile kan la. Det kan godt

17 em Scepterkvarts krystal med en pe rfekt 10 em
dobb eltermineret. Schor! fra 'Minas Gerais ,
Brasili en' - man ti/giv er ncesten, lokalitetsdata er
fo rsvundet underv ej s. Ex coIl. Alberto Giazott o
veere, gru ven henne om hjernet er lidt afpillet og at
stykkeme ikke ligefrem selv hopper ind i bilen , men
set i et globa lt perspektiv kommer der hele tiden nye
og speendende ting bade fra velkendt og nye lokaliteter. Generelt er der ikke fierre mineraler end for
10 eller 20 ar siden, de findes bare andre steder.
Arets seerudstilling handlede om huler og drypsten.
Kataloget er som altid flot og informativt, men jeg
var en smu le skuffet ove r se lve udstillingen. Huler
er geologisk interessante og hulemineraler overses
ofte , da de ikke er sa spektakulrere - altsa et glimrende emne , hvor man kunne forteelle om geologi
og mineralogi og kontrasten mellem forskellige
dann elsesformer. Udsti llinge n rummede da mange
flotte sty kker, men kun de frerres te havde noget at
gore med huler eller hulemineraler og de fleste var
et eller andet (f.ex. Vanadinit), der sad pa et spidst
stykke matrix. Ikke dar lige stykker, slet ikke , men
uden peedagogiske tekster er det altsa bare diverse
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En utrolig smuk gruppe Svov l krystaller pa
omkring 50 em fra Miniera Cozzodisi,
Casterltermini, Sicilia, Italien. Ex coli. Alberto
Giazotto

kry staller pa afla ng ste n. Den ita lie ns ke sam ler
Alberto Giazotto viste stykker fra sin samling i en
' udstilling i udstillingen ' og det var en glrede af helt
andet format. Nej, ingen peedagogik, blot store flotte
stykker med fine krystaller, god farve o.s.v. - der
kunne man sagtens sta og trykk e nresen flad mod
montren og sige ' nreh!' og "o h!" Blandt mange fine
stykker hreftede jeg mig isrer ved ' englevinge' Gips
fra Miniera Cozzodisi (Casterltermini, Sicilia) - op
til 16 em store mm-tynde blade afklar Gips pa matrix
med Svovl krysta ller - og indtil flere 20-50 em styk ker med Svov lkrystaller til 6 em fra samme sted. Og
stykkerne var bade flotte og ubeskadigede - ikke bare
ligegyldige dorstopp ere. Oh ! Vi neevner hastigt flere
imp on er ende suifide r saso rn ads ki llige sty kke r
Enarg it med et tyndt lag bronzefarvet Pyrit , som
drekker krystaller til 6 em fra Casapalca (Peru) - der
var adskillige flotte stykker til 20 em og det er ellers
ikke et materiale man har set meget til de seneste ca.
20 iir. Med sans for det mere subtile forelske de jeg
mig straks i et 6 em kugleformet aggregat af matte
gra Gra tonit-krys taller fra Cerro de Pasco (Peru),

Velformet enkelkrysta l af Muskovi t pa 26 em
matrix fra Minas Gera is, Brasilien. Ex coli.
Alberto Giazotto
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selvom det 12 em store stykke med klare dybtr ode
kr ystall er af Prou stit fra Mi na Dol ores Tereera
(Chanareillo, Copiapo, Chile) givet havd e flere
umiddelb are fans. Nreh! Alberto Giazotto har en
forfriskend e indfa ldsvi nkel - han samler tilsyneladend e "stykker" og ikke "minerale r", Jeg neevnte allerede adskillige stykker Enargit fra Casapalea - altsa
flere fremrag ende sty kker .af samme mineral fra
samme sted " og Svovl fra Mini era Cozzo disi. Tilsva re nde va r der ads kill ige sty kke r Ber yl va r.
Morganit med fine tav leforme de, rosa 8- 12 em krystall er fra Corrego do Urueum (Ga lileia, Mi nas
Gerais, Brasil ien ) og Beryl var. Aq uamarin fra
forskellige steder i Pakistan. Det storste stykke er
ca. 65 em med krysta ller til 12 em, fin glans og flot
himmelbla farve. Oh!
Der var ogsa flotte stykker af relativt sjeeldne mineraler. Jeg heeftede mig ved en 45 em stor plade
med rosa Inesit krystaller fra Funsen (Hubei Provinsen, Kina), hvorpa der voksede store klumper af
merkebrun e Hubeit krystaller og en 28 em klump
med et 18 em langt aggregat af Beryllonit fra Paprok
(Kunar, Laghman Province, Afg hanistan). Neeh! Oet
var som altid sjovt at vrere til stenmesse i Milnchen,
men jeg rna retfierdigvis dryppe et par drabe r malurt i beegeret: Messen var overrendt af pensionister
og nark omaner. Jeg har bestemt ikke noget imod
pensionister -med lidt held ender jeg selv der i lobet
af en arreekke - men det bekym rer mig, der fakti sk
ikke er andre. Der er meget fa unge samlere ("ung"
= under 50) og da slet ikke nok til at overtage aile de
samlinger, der ifo lge sage ns natur bliver led ige
indenfor de neeste 20 ar. Hvad ge r forenin gerne for
at hverve og fastholde medlemme r? Hvad gor messearrangererne for at udbre de interessen? Hvad ger
handlerne for at hverve nye kundegrupp er? Hvad gor
samIern e for at fa nye legekamm erater? Hvis man
skal vurdere tende nsen: Ikke ret meget! Det er en
ande n disku ssion , so m ikke horer hjemme i en
messerapport, men effekten ses tydeligst pa en messe.
Min vresentligste anke mod Miinehener Mineralientage er, at man understetter narkoman i ved at tillade
rygning i hallerne. Jeg kan ikke forsta, det er nodvendigt at forure ne luften i et lokale med sundheds skadelige stoffer i fern dage, nar der pa intet sted er
ove r 30 meter til en der ud til fri luft. Jeg er selvsagt
bare hysterisk og knarvore n for "ventilationsanleeget
tager det hele" ... pudsigt nok efterlader ventilationsanleeget en tydelig gra tage mellem gulvet og ovenlysvindu erne, sa man ikke kan se om der er ove rskyet eller bla himmel. Nej, mit syn fejler ikke noget.

