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ST. MARIE AUX MINES

I bøtter og spann, i esker og bokser.
Foto: C. Pelisson.

Slik er messa anlagt. Trivelig! Foto: Andre Wipff.

Epidot, Frankrike. Foto: G. & F. Barras - Gautier.
Vakkert anrettet i Elsass eller Alsace. Det er alltid
fint vær i Saint Marie aux Mines i juni. Derfor er det
så fortreffelig med en vandring utendørs blant mineraler og stein i bøtter og spann på bord og på hyller,
i bakgårder, gater og smug. Og skulle det komme en
byge, det hender, - trekker man innendørs, i theatre,
offiselle bygninger, staller, - alt.
Oppsikt vakte de pussige soppformede Turmalinene fra Mogok, Burma. (se side 32. Den ble ervervet
i München flere måneder senere. Det viser at materialet fra den forekomsten må være ganske rikelig).
Vakre vifter som skiller seg kraftig ut i fra Turmaliner
slik vi vanligvis ser dem fra alle andre forekomster
rundt i verden. Og så var de ekte!
Ikke alt var det, men det skal sies, de blir stadig
mer kreative og lager istand fine stuffer, de rene kunstverk, det tar sikkert tid. Men kan de da ikke si det.
For eksempel: "Se her, her har jeg laget, eller fått
noen til å lage, eksclusivement pour vous monsiør: Antimonittkrystaller stukket ned i matriks og du ser
knapt at jeg har gjort det selv, for se her, - jeg har
strødd noen kalsittkrystaller over det hele slik at ingen kan se skjøtene. Ser litt rart ut siden de lange
antimonitt-XX ikke har noen paralellvekst og således spriker i alle retninger, men det er da antimonitt,
og 100 Euro er da ikke allverden". Men rekorden i
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Kalsitt Kasakstan. Foto: G. & F. Barras - Gautier.
dristighet og fantasi må tilkjennes de som hadde laget
i stand de flotte akvamarin-stuffene av blå omtrent sekskantede gjennomskinnelige gardinstenger av plast stukket ned i Cavnic-matriks med små kvarts-xx og noen
messingfargede sulfider pent strødd utover.
Men det var selvsagt ikke slik at dette var plagsomt.
Det gode: Vi så mengder av ekte vare (99% var det),
tradisjonelle gjengangere, store ting som alle vil ha, og
et og annet småsnusk for systematikerne blant oss,
noblessen blant mineralsamlerne. Disse som forgjeves søker orden i en
verden utenfor kosmos.
Mere fra St. Marie i
neste STEIN. Bl.a. Liddicoatitt fra Vietnam og
noen hurtigvoksendekalsitt-XX fra Frankrike.
ref.ghw
Og så den fine gardinstanga da! Helt ødelagt. Forøvrig
gode akvamariner på s.21 og 32. Foto Claus Hedegaard.

