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Reisetips for en tur til Tucson

Hans-J0rgen Berg

Denne artikkelen er ment som en veiledning til mineralinteresserte som planlegger sin f0rste
reise til Tucson Mineral Show. De stedene jeg anbefaler forutsetter et opphold pa 2-3 uker
hvis man bes0ker aile. Aile prisanslag er basert pa dollarkursen i februar 1998 som var
relativt h0y (ca. 7,60 nkr).

Praktiske tips

Man kommer neppe unna en ca. 14 timers flytur med minst en mellomlanding for a
komme til Tucson. Prisen Iigger fra ca. 6000,- kroner og oppover avhengig av flyselskap,
rute og hvilken komfort man velger. Bil er ogsa en n0dvendighet. Sa og si all
utend0rsaktivitet i USA er basert pa at man har bil. Leie av en vanlig bil Iigger pa ca. 1500,
og mere per uke. Forsikring kommer i tiIIegg. Tre ukers leie kan fort komme pa 7000,- eller
mer. Bensin kommer i tiIIegg, men bensinprisene i USA er relativt hyggelige. Det kan 10nne
seg a kontakte internasjonale bilutleiefirmaer for a se om de har tilbud i den aktuelle
perioden.

Pa grunn av den store tilstmmningen av folk i messeperioden, kan det vrere
vanskelig a fa hotellrom sentralt i Tucson. Prisene er ogsa h0yere i denne perioden. Et
dobbeltrom Iigger pa 600,- og oppover. Motellrom i utkanten av byen er noe rimeligere. Det
er en fordel a forhandsbestille rom. Er man 3 eller flere kan det vrere en fordel a leie en
leilighet, prisen ligger pa ca. 4500,- og oppover per uke.

Matprisene er 20 - 40 % lavere enn i Norge. Det er ikke vanskelig a finne spisesteder
i Tucson, fra drive inn til finere restauranter. To steder med forskjellig prisklasse som jeg kan
anbefale er San Francisco Bar & Grill, en populrer restaurant i en prisklasse Iitt over
gjennomsnittet og Furrs Family Dining hvor man kan spise sa mye man vii for 50,-. Begge
ligger i Oracle Road.

Mineralmessa er spredt pa hotelier rundt i Tucson, en by som dekker et omrade pa
ca. 30 x 30 kilometer. Det gar shutle buss mellom de forskjellige messeomradene. Selve
hovedmessa, Main Show, hoides i Tucson Convention Center og yarer i fire dager.
Satelittmessene rundt i Tucson starter 10 til 14 dager tidligere. Kataloger over messene
finnes i de fleste hotellene. De beste stedene for mineraler er Executive Inn, Innsuites Hotel
og La Quinta Inn. Ramada Inn er stedet for fossilinteresserte. Skal man se pa utstyr er
teltene ved Congress Road stedet. I tiIIegg er det rundt 15 til 18 steder til hvor man seiger
smykkesteiner, mineraler, fossiler, utstyr og masse annet mer eller mindre relatert til
steinsamling. Det arrangeres ogsa en lukket messe for engros forhandlere av fargede
smykkesteiner. Prisene pa mineraler var relativt h0ye, til og med h0yere enn i Munchen.

Kort rapport fra iuets messe

I ar var det ikke sa veldig mye nytt a se, hverken pa hotellene og Main Show. Mye av
det som ble vist i MOnchen i november var ogsa tilgjengelig i Tucson. Rhodokrositt fra
Sweet Hope Mine var til salgs flere steder. Noen av forhandlerne hadde stuffer av en utrolig
kvalitet. Gmnn flusspat fra Kina, wulfenitt fra Red Cloud Mine, dyskrasitt fra Tsjekkia og
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apatitt fra Portugal var noen av hl2Jydepunktene. Det store samtaleemnet var dog
gullkrystallene fra Venezuela. Et par dusin oktaedre med skjelettvekst, den stl2Jrste var ca. 8
em lang. Hl2Jydepunktet var en 2,5 em lang ikositetraederkrystall. Den var sa perfekt at det
var tvil om den kunne vcere ekte. Pris 1.000.000 dollar! Ellers sa festet jeg meg ved en sa
og si usprettet utgave av Goldsemidts Atlas der Krystallformen til 18.000,- kroner. Jeg endte
opp med en faksmileutgave til 2500,-. Det var et relativt bra utvalg av nyere og eldre
geologisk litteratur og magasiner. Ellers sa var det mye morsomt fotoutstyr og gammelt
laboratorieutstyr a se. Og en mengde av ting som jeg vii klassifisere som juggel.

Arets tema var flusspat og alpine mineraler og det var utrolig mange fine mineraler
utstilt i Main Show. Flere private samlere og museer hadde stilt ut det beste fra sine
samlinger og det var en fryd a ga rundt og se pa mineralene.

Turforslag

Drl2Jye to uker med mineralmesse kan bli vel mye for de fleste. Jeg har derfor
fl2Jlgende forslag til steder i Arizona som er verdt a besl2Jke innimellom messebesl2Jkene. Aile
turene krever bil. Arizona ligger i et fjell- og l2Jrkenomrade. Det kan vcere langt mellom
bebyggelse og bensinstasjoner. Sl2Jrg derfor astarte turen med full tank og rikelig med
drikke, spesielt i den varmere delen av sesongen. Noen av veiene gar over fjellomrader, opp
til 2500 meters hl2Jyde. Under ugunstige vcerforhold ma man vcere forberedt pa snl2J. Ved
kraftige regnfall kan man risikere at enkelte veier lokalt kan vcere overSVl2Jmmet. Pmv aldri a
krysse en oversvl2Jmmet vei, strl2Jmmen kan vcere meget kraftig. To mennesker omkom
mens jeg var der i februar 1998, men da var dog vcerforholdene noe spesielle p.g.a. EI
Ninjo.

1: Bisbee. Gruveby fra arhundreskiftet. Det arrangeres turer inn i Queen Mine med
gruvetog hele aret. Bygningene er fra arhundreskiftet med typiske hus fra denne perioden.
Ga en tur rundt i byen og se pa bebyggelsen og spis lunsj pa Copper Queen Hotel. Det
finnes flere mineralhandlere i byen.

2: Tombstone. Den mest berl2Jmte westernbyen i USA. "The town too though to die".
Earp-klanen, Doc Holliday og duellen i Ok Corral er kjente begreper i USAs historie. I dag er
byen en skikkelig turistfelle, men allikevel sjarmerende. Det arrangeres en rekonstruksjon av
duellen i Ok Corral kl. 14 hver dag. Det finnes flere gruver rundt byen. Boot Hill er ogsa et
sted man ma besl2Jke nar man er pa disse trakter. Kirkegarden Iigger en snau kilometer nord
for byen og har ca. 250 graver. Flere av gravene har ganske treffende beskrivelse av
dl2Jdsarsaken:

Here lies Lester Moore
Four slugs from a .44
No less, no more.

En tur rundt pa kirkegf!rden gir et inntrykk om at den vanligste dl2Jdsarsaken pa 1880-tallet
var patvungen hjertestans.

3: Morenci Mine. USAs stl2Jrste dagbrudd i drift. Bruddet er ca. 3,5 x 7,5 km stort og
600 meter dypt. Lastebiler med en lastekapasitet pa 340 tonn blir sma nar man ser dem
nede i bruddet. Ledelsen er stolt av a ha brutt 1.340.000 tonn berg i ll2Jpet av 24 timer uten
et eneste uhell. Det arrangeres tur rundt i bruddet og produksjonsanleggene aile hverdager
kl. 12 fra Morenci Motel. Turen yarer ca. 4 timer og det er anledning til a samle litt mineraler
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pa turen, hovedsakelig azuritt og malakitt. Phelps Dodge som driver gruva, eier ogsa byen
og supermarkedet. Prisene pa klCBr og noen andre yarer er derfor noe rimeligere enn vanlig.
Det kan derfor VCBre Il2lnnsomt a handle litt her. Trenger du cowboy vernestl2lvler er dette
stedet.

4: Meteor Crater. Verden best bevarte meteorkrater. Ca. 1,1 km i diameter og 200
meter dypt. Museum og butikk plassert pa kraterkanten. Dra ikke pa tur dit hvis sikten er
darlig.

5: Grand Canyon. Arizonas mest bemmte attraksjon. Dale'n er ca. 6,5 km bred og 1
km dyp. Det er tlere utkikkspunkter langs dalen, aile tilgjengelig med bil. Det er muligheter
for a bli med pa guidede turer med muldyr til bunnen eller helikopter- eller flyturer over
dalen. Begge deler bl2lr forhandsbestilles. Dra ikke pa tur dit hvis sikten er darlig.

6: Sunset Crater. 300 meter hl2ly askekjegle etter et vulkansk utbrudd i 1054.

7: Desert Museum, Saguaro National Monument og Old Tucson. Aile stedene ligger i
samme omrade, mindre enn en halv times kjl2lring fra Tucson.

- Desert Museum. Museet viser livet i Sonoral2lrkenen. Museet er en blanding av
botanisk og zoologisk have. Det er ogsa en mindre utstilling av mineraler funnet i Arizona.

- Old Tucson. Gammelt filmstudio hvor flere klassiske westernfilmer er spilt inn.
Bankran, dilligenseoverfall og saloonshow hver time. Turistfelle.

- Saguaro National Monument. For a komme til de to ovenforstaende stedene ma
man kjl2lre gjennom denne parken. Omradet er tett bevokst med store saguarokaktuser,
noen er nCBrmere 15 meter hl2lye. Andre kaktuser finnes ogsa og det er mulig a ga rundt i
terrenget og kikke. OBS! Hold avstand til vegetasjonen, ingen av plantene egner seg for
nCBrkontakt. Tynne stoffsko og sandaler medfl2lrer ufrivillig akupunkturbehandling.

8: Petrified Forest. Bad Lands med masse forsteinede trCBr fra trias. Lite museum i
sl2lrenden av nasjonalparken. Det er ikke tillatt a ferdes pa egen hand i dette omradet og det
er strengt forbudt a ta med seg noe som heist fra parken. Det er laget gangveier flere steder
hvor det er tillatt a ferdes. Det er skilter overalt som forklarer hva man ser, og det er masse
interessante sedimentCBre prosesser a se i tiIIegg til de forsteinede trestammene som ligger
overalt. 0nsker man a kjl2lpe forsteinet tre finnes det forretninger i aile nCBrliggende byer
som seiger dette.

9: Painted Desert. Bad Land med eroderte, mde, gra og hvite ikke konsoliderte
sedimenter og vulkanske askelag. Meget spesielt landskap.

10: Colossal Cave. Stor grotte rett utenfor Tucson. Turen rundt i grotten tar en snau
time.

11: ASARCO Mineral Discovery Center. Kobbergruve sl2lr for Tucson, ved Interstate
19. Busstur rundt dagbruddet og en liten utstilling innendl2lrs om gruvedriften. Noe
gruveutstyr utstilt utendl2lrs. Mineralutstilling er visstnok planlagt, men per februar 1998 var
det ikke utstilt noen mineraler. Butikk.

I Tucson bl2lr man besl2lke fl2llgende steder:

- Mineralogisk museum. Museet ligger inne i Arizona University sitt omrade.
Kvaliteten pa mineralene var inntil nylig middels, men museet kjl2lpte samlingen til Miguel
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Romero, en av Mexicos fremste mineralsamlere. Samlingen bestar av ca. 11000 stutter og
kun en brl2lkdel er forell2lpig utstilt. Dette gjl2lr museet betydelig mer interessant a besl2lke i
framtiden.

- Historisk museum. Ligger inne pa omradet til Arizona University. Museet viser
historien til Arizona. Meget fine spanske sl2llvgjenstander. Museet har ogsa et lite
gruvemuseum og en liten mineralutstilling.

Dette er noen forslag pa hva man gjl2lre hvis man drar til Tucson. Ytterligere, kanskje
mer oppdaterte opplysninger kan finnes pa internett:

http://www.azguide.com

God tur
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