
Hu vudmiissan i Tucson Con vention Center

Tucson 7-11/2 '90
Av Peter Lyckberg

Arets miissa i Tucson var[orlangd med en dag. Niir Tucson show '90 oppnade
onsdag 7. [ebruari var det som vanligt timesliinga koer till det till i ar utbyggda
Tucson Convention Center.
Till skillnad fran tidigare ar var nu bade mineral och smyckehandlare samlade
undersammatak. Defiesta hade litesvartatthiua «sina» handlareda detej[anns
nagon karta over utstiillarna. Veckan bjodpa kyliga mornar menhiirligtsolsken
och viirme rundt20-26° i skuggan stiirre delen av dagen.

De fiesta handlare salde samre an i fjol
och tyckte att massan var tr ag . Nagr a
nyheter dok dock upp.
Ett fynd av eno rma kunziter gjordes vid
Resplendor , nara Conselheiro Pen a ,
Minas Gerais i juli 1989. De basta var
tva, tre eller fyra fargade och pri serna
lag pa nagr a hundra dollar for de sma
biterna (1 dm) till $ 20 000 - 100000 for
de sto rsta kr istallerna pa 4-7 kg och en
langd upp till ca 50 em. De fiesta var ljust
gula, nastan farglosa , och harligt kunzit
rosa-lila, ibland med pa rti er av blagron
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och blalil a farg o Dessa bleknar dock
under langvari g expo nering for solljus.
I en annan gruva i narheten , Pittora
Mine gjordes i maj '89 ett ja tte fynd av
kristalliserad rosenkvarts mestadels som
sma 3-6 em grupper som saldes for $ 70
- 500. Den stor sta gruppen var ett 15 em
langt band av 2 em rose nkvarts kri staller
over en 20 x 20 em sto r grupp av mik rok 
link ristaller. For denna begard es $
30 000. For alskaren av de vanligare peg
matitmineraler farms f1era sto ra kristal
ler i samma prisklass. Vasconce los hade



en 34 kg tung topas kristall av en harlig
gul farg samt en 30 em kvartskristall med
7-10 ern langa inneslutna rosa/grana
elbaiter.
Storsta biten fran Minas Gerais var dock
ett fynd av harliga, valterrninerade bla
svarta , 2-7 em, apatit kristaller i vackra
grupper tillsammans med Zinnwaldit i
fina rosetter. Priserna lag ratt hogt tar
detta vanliga mineral, cirka $ 20 til $ 200.
Ayen apatiter fran ett gammalt fynd som
gjordes 1977 i los sand vid Bear Lake,
Tory Hill, Ontario fanns til salu till
humana prisor.
De fiesta kristallerna var 5-15 em tjocka
och 14-40 ern langal Och paminner val
digt mycket om Malmbergets gul-grona
kristaller. De fiesta 15 em kristallerna
lag pa $ 8-15.
Andra jattekristaller var Julio Gros
rokkvartser upp till 90 cm, 300 kg, ocksa
fran Minas Gerais.
I februari 1989 startade ett par amerika
ner att vanda alia varphogar vid San
Benito Gem Mine , i Californien. Senare
gick man aven in och borjade karva ur
partier ur det losa berget med bull
dozer. Resultatet syntes pa massan.
Varldens fora detta storsta faeettslipade
Benitoit ar pa 7 carat och finns pa Smith
sonian Institute i Washington . Det nya
recordet ar pa 15 carat! Aven harliga
stuffor med benitoit, neptunitoch ibland
joaquinit fanns att kopa, varav manga
var museistuffer. Prislagen fran $ 100 til
flera tusen .
Storsta till salu var dock en 60x30 ern
stuff med benitoiter upp till ca 4 em.
Fyndet gjordes 1938 av Earl Miner of
Bakersfield, California. Som vanligt
fanns en hel del pegmatittmineral fran
Pakistan, ljusbla akvamariner, gul-gul
bruna topaser, orange spessartit grana
ter pa kunzit! Grona fluoritoktaheder
upp till 15 em varav ett par var tillsam
mans med kvarts och turmalinkristaller.
Fran Kina syntes enorma realgarkristal
ler pa upp till 4 em, blanka, genornskin
liga, de fiesta pa matrix . Yarning bar
dock ske till de som eventuellt koper
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dessa! Oct finns risk att ytan mattas oeh
att kristallen delvis «pulvriseras» om den
utsatts for kraftigt solljus under lang tid
Iiksom krokoit, gediget bly etc .
Andra mineral som mister sin farg ar
tex . top as fran Utah , pa rhyolit. Spodu
men, kunzit , och som bekant gediget
silver , koppar etc.
Dr . Nikos Albandakis hade med sig
annorlunda «grana» kvartskristaller dar
ovre delen var ametist fargad. De fiesta
7-10 em och kostade $ 40-150.
Stoneham, Colorado producerade under
tva veckor cirka 1500 enkelkristaller och
grupper av klara, blaa barytkristaller. I
en forkastningszon fann man tva jatte
druser med kristaller 1-10 em. Normalt
ar de tackta tunnt med calcit som maste
tas bort men dessa var helt rena i drusen .
Gran apophyllit och harliga Mesolit
grupper fanns fran Poona , Indien . Ett
helt rum var fyllt med praktstuffer fran
agaren till det nu nedlagda stenbrottet.
Majuba Hill har producerat nagra fina
c1inoclasegrupper, sma xl.
Flera handlare hade enormt fina stuffer
med dioptas fran Tsumeb fran $400 til
5500, ca 10-20 em bitar, med kristaller
pa 3-10 mm. Aven en del azuritkristaller,
med dalig utbildning, upp till 9 cm!
Fran Norden syntes en hel del Kongs
berg silver, mest i tradforrn, samt en
massa strengiter av bra kvalitet.
Bland foredragen utmarkte sig: The mic
rominerals of Crestmore Quarry av Fred
de Vito. Wulfenite by Dr. Peter Banc
roft. Wulfenite twins by Dr. Emmanuel
Fritsch. Synthetic Wulfenite by Dr. Kurt
Nassau . Stolzite by Dr. Peter Modreski
och Ore depsits of Saxong by Dr. Wolf
gang Weber. Lordagskvall bjod pa ett
foredrag om mineral och museer i ost
europa av Dr. Peter Bancroft samt efter
foljande mineralauktion .
Flera nya backer fanns att kopa bla. ny
utgava av Encyclopedia of Minerals.
Tyvarr fanns endast foto av vanliga
mineral. Det som de fiesta behover ar
snarare fotografi av de mer sallsynta
mineralen .



I ar fanns ett ovanligt start urval av azurit
fran Marocko , Utah och Bisbee. Pa en
guldinmutning vid La Sal, Utah gjordes
ett storre fynd av azurit sam flere hand
lare hade till salu fran $ 50 och uppat. De
fiesta bitarna var bol1ar av kristal1er pre
cis sam de Marockanska . De senare ar
oftast mer valutvecklade men desto
dyrare , oftast mer an ett par hundra
dol1ar.
Gerald Clark fran Costa Mesa hade en
gammal samling med Bisbee azurit. 72 st
stuffar sammanlagt. Ett par superbitar
bla en 25 x 15 em malakit, med et 20 tal
2 cm:s azurit kristal1grupper-bol1ar.
Begart pris $ 45.000,- Lite val saftigt.
Fran Tsumeb syntes nagra fa fina kristal
ler varav en pa 10 cm, delvis inkapslad .
Samlare och mineralhandlare Marianne
Godsha's sam ling a20 000 stuffer fanns
till salu, varav 1/3 var sallsynta stuffer
sam forsaldes av Cureton Mineral Com
pany, dock till ratt hoga priser. «Forfat
tarenx fick sjalv chansen att kopa upp 9
flats av hennes samling for 7 manader
sedan. Dessa innehall bla gamla godbitar
sam Epidot fran Knappenwand, azurit
fran Chessy, Lyon, koboltglans fran
Tunaberg samt akvamarin och tapas fran
Adun Tschilon , Sibirien.
Arets temamineral var wulfenit och flere
av montrarna var helt agnade at dette
harliga mineral. Bla. fanns en hel manter
med den Mexikanske storsamlaren
Miguel Romero's wulfenitsamling fran
Mexiko.
Pa arets massposter fanns en 3 em star
matrix med flera sma perfekta, fina roda
Red Cloud Mine wulfeniter, funnen av
Garth Bricker. Har du Mineralogical
Record? Om sa ar fal1et far du i nasta
nummer lasa am Red Cloud Mine i en
artikkel am «silvergruvorna» i ornradet
med beskrivande berattelser am dati
dens liv vid gruvorna. Forfattare ar
naturligt Garth Bricker, sam varit flest
tusen timmar och knackat i gruvan av
al1a samlare i USA, samt Dr Peter Banc
roft. Dr Bancrofts superbok Gem & Cry
stal Treasures firms fortfarande till for -

36

siiljning men se til1 att fa tag pa en innan
den blir en antikvitet sam Dr Bancrofts
The World's finest Minerals & Crystals .
De enda wulferniterna sam kanske slar
de fran R.C.M. ar nagra av de basta sam
hittats i San Fransisco Mine, Sonora ,
Mexico, vilket inte ar langt soder am
Tucson. Besok ar inte att rekommen
dera da det just nu pagar stridigheter/
motsattningar am gruvrattigheterna.
Skottlossning forekommer. detta galler
fornuvarande aven vid Tapas fyndighe
terna i Utah och geodfyndigheterna vid
El Sveco , Chihuahua.
Sonora Desert Museum i Tucson visade
i sin manter superfina wulfeniter fran 12
olika gruvor i Sonora Desert , Arizona
och Sonora, Mexico . Bland dessa atcr
fanns en 12 cm :s stuff med upp till 4 ern
stora wulfenitblad av en otroligt ren,
genomskinlig gyllene gul farg, dessa sit
tande pa en matrix av djuporange bollar
av mimetit. Kanske ar detta den finaste
bit sam finns bevarad. Drusen hittades
sa sent sam 1975.
Far ni nagonsin chansen att kopa en liten
fin bit fran San Fransisco Mine , ta den ,
och var radd am stuffen!
Sonora Desert Museum ar val vart ett
besok. Vagen dit gar genom Sagvaro
National Monument och museet har en
fin utstallning - djurpark - med Sonora
oknens mineral, djur och vaxtrike. Pla
nera 3 timmar minst.
I Las Vigas , Vera Cruz, Mexiko, har i ar
hittats ett start antal fina ametistgrup
per, samt losa enkeltkristal1er. Fran Le
Solar Mine sags en hel del fina 3-8 cm
stora Pyragyriter med skarpa kristaller ,
samt en del Polybasite.
I april hittades en jattedrus pa 4 meter
bla. innehallande fina turmalinkristaller
i Himalaya Mine, Californien. De fiesta
topparna hade brutits av vid explosionen
sam skett i drusen under bildandets
slutskede men dessa hade ater borjat
kristallisera pa de avbrutna anderna
innan kristal1isationsfasen var till enda.
I varas farms flera matrixbitar till salu
men de ar nu slut. Ayen en del stitiotan-



talit hitt ades.
For den som planerar ett besok vid Tuc
son nasta ar rekommender as ett par
dagar i fait. F1era interessanta fyndighe
ter finns endas t ett par timm ars bilresa
utanfor stan. Varmt rekommender as en
tur till Bisbee strax sydvast. Christmas
Mine i norr samt Rowley Mine vid Gila
Bend i nordvast . Bisbee bjud er inte pa
nogr a stora mineralfynd men en tur pa
sta n samt en tur in i den gamla gru van
med tag och till fots.
Fran Tu cson ar det billigt att f1yga till
Mexiko och San Diego. Resa till Gu ya
mas vid Sea of Cortez tar en timma och
kostar $ 90 tur och retur. Havet hailer
18-20°C vinte rtid och naturen ar mycket
vacker. Dock en typisk turistort , med
pr iser dareft er . La Festa Hotel pa stran
den i San Carlo s, 12 km norr om Gu ya
mas tar ca $ 40 per natt i dubbeltrum.
Guyamas ar Jaques Costeaus "hem».

For den rikti gt inbitne mineralogen finns
farja fran Guyamas till Santa Rosalia pa
Baja Californi a. Vad dar ? Am elia Mine
med Boleit , Paradakamit och andra
mineral.
Vid are finns f1yg engang om dagen fran
Guyamas samt aven fran San Diego till
La Paz langst i seder pa Baja California .
Vattentemper aturen pa 20-24°C. och
30°C i luften , samt ett av de basta fiske
vatten i varlden . Ett annat tips ar at f1 yga
till San Diego ett par dagar. Missa inte
Sea World , San Diego Zoo och San
Diego County Museum of Natural
Histor y dar man just nu hailer pa att
bygga en pegmatitdrus av stu ffer fran
San Diego County .
Det kommer att bli en kombiner ad dru s
med bitar fran f1 era omraden , Himalaya
Mine , Steward Lithia Mine , Tourmaline
Qu een , Pala Chief osv.
Vi ses i Tucson 91!

Fran poolen i Hotell Quality Inn . Pris $ 75 pro natt i dubbeltrum .
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