
RHODOCHROSITT OG DINOSAURIER - TUCSON 1993.
av: Knut Eldjarn

En kort avstikker fra andre ml'lter og oppdrag i USA ga en mulighet
til a besl'lke Tucson ogsa i ar. Selv om hovedmessen i Convention Cen
ter strekker seg bare over 4 dager, er det salgsmesser i hotelier og
moteller i mer 14 dager. Det kan vrere viktig a vrere tidlig ute, og der
for er det vanskelig a fa med seg alt. Vanligvis er det mange av de nes
ten 30.000 besl'lkende som benytter anledningen til a f1ykte fra omra
der med kaldere klima for a glede seg over noen feriedager i det solri
ke Arizona. Men i ar var det kaldt og regnfullt. Fjellene mndt Tucson
var dekket med nysnl'l om morgenen og de hyppige regnbygene la en
demper pa folkelivet rundt utallige utendl'lrs salgsboder med alt fra
mineraler Iii smykke,· og radteter. Gamle gruvelamper, hjehner og
aksjebrev f,·a g,·uveselskaper har sammen med interessen for eldre
geologisk Iitteratur gitt mange muligheter til a tinne sin egen personli
ge nisje som "amatl'lrgeolog". Likevel er det mineraler, smykkestein og
i l'lkende grad fossiler som dominerer tilbudet fra f1ere tusen handlue
i Tucson.

Rhodochrositt rra Colorado.
En rekke gamle gruver i Colorado er kjente
lokaliteter for store. dyp rode krystaller av
mangall-karbonatet rhodochrositt. Srerlig
ber¢1111 val' kryslallene era Sweet Home
mine mer Alma hvor kvansganger med
slore druser med f1usspat og rhodochrositt
krystaller ble p~truffet under driften tidli
gere i delle !\rhundre. Nylig hal' en gruppe
mineral-Ielere gjelloppt3U driften i gruva
for ~ lete citeI' mer rhodochrositt, og deres
innsats val' virkelig kronet med hell! Etter
tlere hundre tllsen dollar i inveslcringer
kunne de vise fram del sam IllA vrere de
fineste stuffer med rhodochrositt som er
fUllnet til n1l.. De to fineste var stilt ut i el
egcl monter i Convention Center. Den st0r
ste var en plate pa. 50 x 70 em dekket av
klare kvartskrystaller og fiolette flusspat
krystaller. p~ denne var det et perfekt dyp
rodt og til dels gjennomsiktig rhomboaeder
av rhodoehrositt med den lltrolige st¢rrel
sen ca. 12 x 15 em. Del var ogsa. noen min·
de kryslaller av rhodoehrositt pa. denne.
Ved siden av sto en annen stuff pol ca. 50 x
30 e111 med 5 store rhodoehrositt-krystaller

pol opptil 10 x 10 em i vakker kombinasjon
med dyp gule kalkspat-krystaller og fiolet
te flusspat-krystaller. Begge stuffene s~

nesten uskadde ut og det er ~ h~pe at de f~r

plass i et museum hvor mange kan fa.
anledning Iii d beundre dem!
Del val' ogsa. en egen salgsutstilling med
rhodoehrositt hvor betjeningen val' kledd i
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Granat· arcts mineral.
Hvert <1.1' er del ett mineral eller en mineral
gruppe som er hovedtema for utstillingene
p~ hovedmessa. I ~r var del granal-grup
pens mineraler. Det var mange fine sttlffer
A se - spesielt blant de konkurrerende
utstillere. Jeffrey mine, Asbestos i Canada
hal' til tider produsert fin, Iys orange gros
sular·granat som kan vrere 2 em i diameter.
Det val' mange fine sttlffer <1. se ffa denne
lokaliteten. De st¢rste grossular-granatene
val' fra gamle [unn ved Lake Jaco i Mexi
co. Disse rosa enkeltkrystallene opplil 10
15 em i diameter hal' ofte en gr¢nl1 (andra
dil?)-kjerne. Ellers val' det tlvarovitt fra
Finland og California, spessartin fra Pakis
tan og California og andradil og almandin
fra mange lokaliteter. For en norsk bes¢
kende val' det lett Akonstatere at en utslil
ling med de beste granater fra Ilorske fore
komster ville virket meget imponerende -

kjole og hvitl med dyp r¢de nelikker som
pynL Tilstr~mningen var stOr og salget
gikk tydeligvis strykende selv om prisene
val' fra $ 200 til Inange tusen for sluffer fra
3 - 10 cm. Det var ogs~ megel f~ virkeJig
gode stuffer <1 se. Det meste var enkelt
"krystaller"' ( eller spalteslykker - folk var
Iydeligvis letllurte)!

med mer enn 10.000 f¢rsleklasses sluffer.
Det kan i hverl fall trygt sics at i et system
Incd ¢kende markedsregulering av andre
samfulll1ssektorer f.eks. kultur og idrett, vii
f.eks. naturhisloriske 11111Seer lett tape pA A
vrerc henvisl til rig ide regler for ¢konomis·
ke bevilgnillger. Dinosaurus-utstilling pA
T¢yen viser at del er pcnger ft tjene pA
nytcnkning ogsA for disse Illuseer, men

Skul det vrere en dinosaurus i stllen ? sp0rsmAIet blir hvar mye av el eventuelt
Interesscn for fossiler hal' tiltatt i USA de overskudd som i siste installs tilfaller
senefe Ar. Det hal' vrert en rekke prosjekler Illuseene sA lenge de ikke selv hal' slyring
med ren komersielJ~'~::-::~-:'~~~~~:O:::::::::"'1r:;"r.:""'1 med slike prosjek-lU:1 Mln....lI."~S."''''I..". li1ii111'f"inl1samling ogsA ~ He''''8''" Kr.ft !!!lifO ter.
nasjonalparker mv. • "",*:r~ ( ) Tilbake til USA og
Del har Illedf~rl en .'.'~' .t!!'~U+' '. .' .•ch~,ltz Tucson. For interes-

~ ..... ""te..PJi,ei.le.1 '.. -"".r.U.~.I.~.opphelel poJitisk ~~.- serle var det uIslilt
deban llleJlolll Illyn- r..m"~~.li<;~.Iit.,JI.)¢(.4(r.)[tO/(:r;o;)lJ .. og Iii salgs el kom-
digheter og paleollto- ~MlriJm,~~ plett dinosaUfUS-
logiske museer p~ den .'~,~.rtkJ~·"·'Ji'ih'itJj' skjelen SOIll var 6 III
ene sidell og privat- langt og ncslen 2
personer og andre paleolltologer pa. den meier h¢yt. Det var en "Edmolltasaurus
andre. DCI er innf¢rt strenge lover som annecteus" som val' salt sammcn citeI' 12 fir
begrenser innsamling av fossiler pft offent- mcd l11¢yso111ll1clig arbeid i den private
lig grunn. Det 111ft gis spesiell tillatelse til "Ruth Mason quarry" i S. Dakota. Priscn
slik innsamling. var 350.000 $ for den som ikke hal' plass-
Med vAr tradisjon hvor alt skal lovregule- problcmcr i stua '
res, syncs delle ved f(:"Srsle ¢yckasl fornuf
lig. Men del har ogs~ andre sider ved seg.
Mange velrenomerte paleol1tologer hal'
p~pekl al de offentlige budsjener for inn
samling av naturvitenskapelig materiaIe er
sa. begrenset at dette m<1. lildels finansieres i
prival regi. I USA belyr del i klarleksl
"sponsing" fra private enkeltperson og fra
industri og meringsliv. Men det er vanske
Iig A skaffe slike mid IeI' tHen at man hal'
noe ft vise for seg. Derfor hevdes det at pri
vate prosjekter med risikokapital og profe·
sjonell faglig ledelse og frivillig Sl¢tle fra
3mat0rer vii medf¢re at innsamling kan
forelas med senere "st¢ttekj¢p" fra sponso
rer. Det er ikke tvil om at en slik modeII
gil' langt mer ressurser til naturhistoriske
museer en vAl' byrAkratiske bevilgningsmo
dell. F.eks. skaffet nasjonalmuseet i Cana
da nylig mer enn 5.5 millioner Can-. $ 
dvs. ca. 30 mill N.kr. i sponsor midler til
innkj0p av en fremragende mineralsamling
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PINAKIOLITE xls. in
matrix.

dinavisk materiale kan finnes pi\. slike mes
ser. Blant de spesielle stuffcr som skiftet
eiere i Tucson fra gamle samlinger, kan
nevnes: Allactitt i 2 em krystaller i kalk
spat fra Uingban, eskolaitt fra Outukumpu,
pinakiolitt-krystaller og quenselitt fra
U'lI1gban. Det er alltid spennende med
gamIc stuffer nflr det ogsflmedf01ger gam
Ie etiketter. Ta godt yare pfl disse! Stuffer
uten etiketter har tapt mye av sin verdi selv
om lokalitctsopplysningelle er overf0rt til
nye etiketter!

Av nye funn fra
gamic lokaliteter
kan nevnes vivia
nitt-krystaller fra
Morocolla i Bolivia.
Oppti I 15 em store,
gj e n nom s i k t ig e ,
blAgr0nne enkelt
krystaller og grup

per val' A sc mange steder og mfl reprcsen
tere el nyfllnn. Det val' ogsA Ilocn mcget
fine, krystalliserte gull-stuffer fra Califor
nia som val' forsiktig preparert (ikke syret)
med Iwit kvans. Prisene val' overraskcnde
moderate og kunne vrere sA lave som 1,2 
1,5 ganger gullverdien for spektakul",re
stuffer med fine former og tydelig krystal
lisering. Til sammenlikning cr fortsatt
s0lv-stuffer fra Kongsberg urimelig dyre 
one 4 - 5 ganger sa mye som en tilsvaren
de gull-stuff! Men det er mulig eUersp0rse
len vii avta noe fordi det er funnet fantas
tiske stuffer med trAd-s0lv ogsA i Kazak
stan og Peru. Det blir spenncndc a sc tilbu
dct pA neste aI's Tucson-mcsse. Da skal
hovedtemact citeI' sigende vrerc - 501v!

spesiclt almandin fra Nordland, andraditt
fra Grua, spessartin fra Iveland, pyrop fra
Sunnm0re og grossular fra Beiarn og
Arvol!.
Ellers er granater ofte bergartsdannende og
i denne forbindelse a anse som et meget
vanlig mineral. Det val' derfor apenbart
populrert blant samlere som kunne skaffe
seg fine stuffer hos mange handlere til ell
billig penge.

Gamle nyhete...
Det var ikke mye vir
kelig nyU A se i Tuc-
son. Det mest spen
nende for tiden er
resirklliering av topp
stuffer fra gamle sam
linger. Noen av de
beste privatsamlinge
ne i USA er i ferd
med a skifte eiere og
bare untaksvis kj¢pes de i sin helhet opp av
Leks. museer. Oct canadiske nasjonalmu
seums innkj¢p av samlingen Iii William
Pinch, Rochester for iHer 30 mill N. kr. er
ett eksempel pa at det fortsall er samlinger
som beholdes intak!. Oftest blir sam linger
stykket opp og kan pA den mAten glede nye
samlere. Men det er viktig at de etiketter
som f¢lger stllffene blir tatt yare pa og
sAledes kan bidra til a dokumentere stuf
fens historie. I enkelte tilfeller er det fris
tende A kj0pe gamle stuffer bare pA grunn
av etikettene. Srerlig gjelder det med eti
ketter fra ber¢mte mineralhandlcre fra for
rige arhllndrc og tidlig i dette arhundre
som Krantz, A. Fote og H.A. Ford my. Det
er fascincrende A se at ogsa klassisk skan-

STEINHAUGE~A
Krystaller og steiner for samling, sliping og healing. Ring oss pa til.

69 25 19 63 og vi sender prisliste. Eller besok oss i Storgt. 15 i
Moss. Vi har vanlige apningstider, men tar gjerne imot grupper pa

kveldstid eller helger. Postadr. Boks 5097, 1503 Moss
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