Efter Thcson
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Text: Runa Patel

Efter att alla inktip i Tircson var avklarade tog vi de tvfr sista dagarna
pi oss ftir att vara turister. Vi hade bestflmt oss - eller rittare sagt, en
av oss hade bestimt oss - ftir att bestika Tombstone, Vilda Yisterns
klassiska stad, och komma ifrin allt det dflr med sten.
Pi

kirdagens morgon tcimde

vi, dvs Berth hdgre prioritet i vlrt minne. Vi funderade

och jag plus "kusinen", husbilen pi det
sista av iteren so- skulle skeppas hem.
Vi var liittade, bide bildlikt och bokstavligt, och sflg fram mot ett par dagar utan
att kripa sten, utan att titta pfl sten, ja, utan
att ens prata om sten. Jim pi fraktbolaget
undrade nyfiket vart vi skulle ta viigen

och
flka

pfl att som souvenir kcipa en stuff "native
copper", missttinkt lik de laboratorieframstiillda, men eftersom vara stenaffarer var
avslutade bestlimde vi oss fcir att avste.

"Kusinen" ddremot, som vanligtvis inte
alls sysslar med sten eller mineral, hade
drabbats av abstinensbesvdr efter att inte

ha varit pi en miissa pfl stcirre delen av
menade han pfl att vi mflste dagen och k6pte raskt en lAda med de 20
bara besrika Bisbee, den allra underbaraste viktigaste mineralerna i Bisbee omridet.
lilla gruvby lite l[ngre sdderut. Efter en Efter att ha bescikt museet och gruvan prosnabb titt pt kartan konstaterade vi att det menerade vi pi huvudgatan i solskenet.
niir han flck h6ra att vi planerade att

tlll Tombstone

inte var sa -enga mil ytterligare frfln "Kusinen" gjorde tviirstopp vid en liten
Tombstone till Bisbee. En dnnu snabbare butik med mycket sten och mineral i fcinsttidskalkyl gav vid handen att det var mdj- ret. Vi gick in och nair "kusinen" handlade
ligt an flka dit och vi bestiimde att k6ra sten igen kunde vi inte h6lla oss ldngre: en

virdshus fcirbi niir det giillde Tombstone liten bit, djupt bl6, slipbar azurit fick bli
och bdrja i Bisbee fcir att bestika Tomb- vir souvenir.
Fdrden gick norrut tillbaka mot Tombstostone pfl aterviigen.
ne och nu var det Vilda Viistem och inte
Bisbee,
mot
Sagt och gjort, kosan styrdes
ett namn som vi lite dunkelt tyckte att vi sten som g[llde. Hela Tombstone, "the
kiinde igen, men det kunde ju ha varit frin town too tough to die", iir som ett museum
nflgon av de g6nger vi tittat pE kartan och med alla byggnader kvar eller restaurerade
funderat pA var vi skulle "turista". Vi kom efter den sista stora branden. Bara bardissA smflningom till Bisbee som verkligen ken i the Crystal Palace var en upplevelse.
ligger vackert i en dal, halvt om halvt Nu "turistade" vi verkligen och bes<ikte
kliittrande pA bergsviiggama, ndstan som OK Corral diir den ber6mda fighten mellan brcidema Earp och Doc Holliday pi
en by i alperna.
Vi tog ois ner till torget och parkerade ena sidan och br<iderna Clanton och
husbilen efter viss mcida. Snett civer torget Mclowry pfl andra sidan dgde rum. Vi sig
169 Bisbee museum och vi bestdmde oss ocksl ett skickligt isc6nssatt Histodrama
for att brirja dbr. I och med att vi kom inn- 6ver Tombstones historia. Butikema var
anfcir ddrrarna sfl stirrade vi pfl ett antal fyllda med souvenirer av skilda slag, bl a
flats av "Native Copper" ... ja visst, nu olika sorter av trumlad sten, men vi avhdll
stod det med ens klart varfrir Bisbee fdre- oss - inte ens en souvenir i sten den htir
fijll bekant. Men eftersom vi i stort sett gingen.
bara sysslar med slipbar sten var det inte PA vtigen tillbaka till Tucson, mitt ute i
si konstigt att Bisbee inte hade nflgon ingenstans, lflg Youngbloods Turqouise
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Shop. Vi hade sett den pfl viig till Bisbee,
men stenaffdrema var som sagt avslutade.
Men pfl viigen tillbaka ... Ndr vi kom in i
butiken var vi praktiskt taget fdrflyttade till
bdrjan av 1900-talet: En iildre gentleman,

i liiderfrirkliide och med spottkopp
inom riickhflll, viilkomnade oss. Hans bola

kladd

i silver med fem stora turkoser var av absolut senaste design, fast femtio Ar gammal.
Ldngs ena viiggen stod ett skflp med en
samling Bisbee-mineraler fr&n sekelskiftet.

Vi fick berAttat frir oss att en frirsiiljning av
samlingen fdr 65 000 US Dollar just hade
g6tt i stdpet men att i samband med frirsiiljningen hade samlingen blivit vdrderad till
6ver 100 000 US Dollar. Sanning afi saga,
bara den slipbara biten malakit pA flera
kilo, hittad 1906, gjorde att vi suckade. Vi
liimnade Youngblood med en liten slipad
"Bisbee Blue" turkos som souvenir.
Lcirdagnatten tillbringade vi p6 "vflr" parkeringsplats i Tucson och Overv[gde allvarligt om vi skulle ta ett varv till pi de

mdssor som fortfarande var 6ppna pi stindagen, men piminde oss sjiilva att stenaffiirema var avslutade. Istiillet besttimde vi
oss fcir att bescika Colossal Cave, strax
sdder om Tucson, som dven om det var en
kalkstensgrotta ftirefcill riskfri frin stenaf-

fiirer. Grottan var imponerande, med

en

kiind strdckningp62,T miles (ca 4,5 km). I
butiken fanns fcirsiiljning av - ja, vad d6?
Jo, bl a sten och mineraler naturligtvis.
"Kusinen" dcik raskt p6 en korg med sten699, som dessutom var billigare ein wholesale pi Tucson Main Show. Och vem kun-

de stfl emot Celestin, Mexiko,

i

precis

folket efterfr6gar och
inte vi i alla fall.

till

hyfsat pris?

Ja,

Lyckliga (?) iigare till ytterligare sten, trots
avslutade stenaffiirer, lzimnade vi Tucson
bakom oss fcir aft eka norrut till Phoenix
diir vi skulle liimna igen husbilen. Nu var
det i alla fall definitivt slut med sten, ingen
mer sten att titta pi och vi skulle inte ens
prata om sten. Den sista natten hade vi
bestiimt att tillbringa pi ett motell fcir att fA
brittre utrymme frir att packa och kunna
stdda ur husbilen utan att nAgot fanns i
viigen. Strax utanfdr Phoenix hittade vi ett
litet motell och ndr vi frigade var vi kunde
parkera husbilen tittade agaren ofdrstAende
pi oss: Vad skulle vi rned motell till nrir vi
hade husbil? Niir vi fcirklarat situationen
med Tuscon och stenmdssoma blev motelliigaren eld och 169or. Han mflste absolut f[
visa sina stenar ... Ja, sfl var det allts6 dags
igen. Innan vi ens f6tt nyckeln till vflrt rum
befann vi oss mitt i en stenfcirevisning: en
bit jaspis, en bit obsidian, en bit agat etc
och, placerad under en buske i triidgirden,
en rejiil bit av en fcirstenad trastam. Avslut-

ningsvis f6revisades motelliigarens stolthet
som fcirvarades pfl kontoret: en "akva", tvl
knytniivar stor (ca 2-3 hg), med luftblisor
(!). Att den fcirstenade trdstammen var mer
viird iin hans "akva" ville motelliigaren inte
lyssna p6 - han hade trots allt betalat 40 US
Dollar fcir "akvan". Vi argumenterade inte
med honom utan tackade fcir visningen och
si skulle vi tintligen komma ifrin det diir
med sten. Men vad hiinde? Jo, trots avslutade stenafftirer fanns, av n6gon underlig
anledning, diverse sten att packa ...

liimplig storlek och kvalitet som healing-
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