
Tucson messen '94

En af Yerdens jin este Aqu amariner, over 40 em stor, ubeskadiget med jin farve og pa en
pude af Muskovit krystaller. Stykket hat ikke vceret mishandlet med fiuss-syre. sa sell'
Muskoviten er velbevaret.

Tucson i Arizona den ultimative stenmesse - byen belejres af stenfolk i
tre uger! I ar var der omkring 25 udstillings-steder med ialt 3-4000
udstillere og ca. 30,000 besegende pa "Main Show". Man overser
uvregerligt en masse!

Mineraler
Der var stor forhandsinteresse om en sam
ling fra Tsumeb og Komb at, som havde til
hert John Innes, minern es ehef-geolog
1974- 1986, I sin levetid havde han solgt
mange fine stykker - folk talte stadig om en
20 em lang Sehultenit krystal! I parentes
bemrerket : Sehultenit er sjreldent, ligner
Gip s og Tsumeb-samlere er glade for et lil
Ie stykke af med millimeter-store krystal
ler! Selvom der altsa var "pillet" en del i
samlingen, var der pragtstykker: Pladefor-

mede enkelt-krystaller af Angles it op til 15
em, et par 12 og 25 em store "skeletter" af
Cerussit-tvill inger , en 25 em "de rstopper"
med Diopt as xx - ege ntlig ikke smuk, men
den sters te krys tal var da omkring 4 em ! 
og et kors af to Iysegule, 6-7 em sammen
voksede Mim etit xx. Stykke t er limet, men
er en af Verdens bedste Mimetit er - i din
bog om Tsumeb er det stykke afbildet! Af
sjeldenheder noterede jeg Ludloek it
(orange-brune har i hu lrum), Segn itit xx
(3 mm brune bipyramide r), Seh aurteit (hv i-
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En afde meget sj celdne palmer medfiskfra Green River Shale i Wyoming .

de radirere nale i matrix), Brunogeierit og
Stott it (meget sjreldne og srna, man rna sto
le pa, de er der l), Lammerit (lysebla skorpe
med Chalcantit) og Wol framit (sort, bladet
og kedelig). Wolframit ? Ja, men hvem har
det fra Tsumeb ? Aile har Azur it, Wulfenit
o.s.v., men Wolframit? Materialet fra
Kombat var mest interessant, da der ikke
har vreret sa meget pa markedet - en 22 em
eyklisk trilling af Ceru ssit var enestaende,
omend beskadiget, sj reldne Kombatit xx til
4 mm og 8 em blade af Defernit i matrix
ogsa interessante .
Der var ogsa syd- og sydves t-afrikanske

mineraler fra andre kilde r - Tuperssuatsiait
(5-7 mm neg af brune har, bedre end mate
riale fra Grenl and), Ephesit (lyserede krys
taller i hulrum ), skinnende blanke Hrernatit
xx til 20 em fra Wessels Mine , Hausmannit
oktaedere op til et par em og meget fin Shi-

gait fra N'Chwaning.
Materiale fra klassiske lokal iteter omfatte

de en smuk Anti monit fra Ichinokawa (dis
se plejer at vrere imponerende, men ikke
srerligt smukke) med en 35 em hpj enkelt
krystal, en 20 em do. skrat over kors og
enkelte mindre - netop den ville jeg godt
have haft. Et smukt gammelt stykke, som
nogen har lueget om og som pa grund af
sin udformning er enestaende, siger mig
mere end disse kulert e stykker med store
plader af Guld , rode Turmaliner, bla Aqua
mariner o.s.v. - det er som at sammenligne
Den hellige Gra l med et fastelavnsrisl

Andre overse iske herligheder fra den
gang, Verden var en anden, omfattede en
dejl ig 15 em Chalcoeit med matte bla xx til
I em fra Bristol i Connecticut, Rutil fra
Graves Mountain i Georg ia (en Ips dob
beltermineret krystal pa 15 em og en tvil-
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ling-krystal i samme storrelse pa matrix)
og smukke stykker fra Franklin: 3 em mer
kerede Rhodonit xx og 6 em lysered e do.
pa 6-8 em matrix, et 16 em stykke Frankli
nit, bestaende af tre skarp-kantede, sam
menvoksede xx og en 10 em stor "hyste
risk rosa" Hodgekin sonit.
Det Dye
Som systematisk samler havde jeg ferne
jel se af Szenie sit, et nyt mineral fra Tierra
Amarilla i Chile. Nye mineraler er ofte gra,
kedelige og massive, men plud selig fandt
en gut - Terry Szenies - en masse store
merkegrenn e krystaller i Chile; op til 3-4
em store plader pa matr ix til 25 em! Han
troede , der var tale om Broehant it, men
ana lysen viste, at det var et nyt mineral ,
kobber-hydroxy-molybdat, en analog til
Lindgrenit, som ogsa fandtes i nrerheden.
Kvarts med Galena Iyder ikke fantastisk,
men ptene, rene Kvarts krystaller fra
Arkansas - op til over 20 em - med inde
slutninger af dendritisk, se lvskinnende
Galena er aldrig set fer. Der var ogsa
enkelte stykker, hvor Galenaen var oples t
og havde efterladt hulrum - meget speeielt.
Jalgoan i Maharashtra pa Deccan Plateauet
i Indien (det er ikke "Poonah" altsammen)
er en ny kilde til rosa Stilbit enkeltkrystal
ler pa tynde "grene" af Kvarts, farvet sort
gren af indesluttede ler-mineraler ; store
(op til 6-8 em) Apophyllit xx med ftad ter
minering og farvezonering (lys gren og
gralig) ; sprendende Calcit krystaller og
mege t ftotte Stilbit neg.

Agirin kommer normalt som strenglede
krystaller i matrix eller sma nale i hulrum. ,
sa nar man pludselig ser et neg-formet
aggregat af spej l-blanke, sorte, veltermine
rede krystaller - 35-40 em lange ! - fra Mt.
Malo sa i Malawi, er man ude over "refe
rence-st ykkerne". De folk har abenbart et
sted, der minder om Narssarssuk i Gren
land , bortset fra at mineraleme er pzene!
Ikke bare Agirin, men vi har da ogsa set
ParisitiSynehysit, Epididymit og andet
interessant .
Rocket Claim ved Lake George i Colora

do er en forholdsvis ny lokalitet for Ama-

zonit xx (op til 6 em) med Regkvarts. For
det meste er farven ikke fantastisk, men
enkelte stykker har tyrkis-farvet Amazonit
og grabrun Regkvarts. Det er en ny mine
(abnet 1993), sa der er hab om mere tint
materiale derfra.
Diamanter pa matrix kender vi til hudles

hed - russisk Diamant pa sydafrikansk sten
med hollandsk lim - men pa messen sas
faktisk naturlige stykker - russisk Diamant
pa russisk sten uden lim! De stammer fra
Oudaehnay Minen, Yakut sk i Ural og "red
des" af vakse arbejdere, der tager dem fra
pa transp ort-b ander. Nar malmen knuses,
overlever enkelte stykker kimberlit og da
Diamanteme udskilles automatisk med UV
lys, udskilles ogsa enkelte stykker kimber
lit med en Diamant i overfaden. Endelig et
eksempel, hvor den automatiserede mine
drift ferer til at vi FAR gode stykker, ikke
MISTER demo
Et par miner er genabnet for at udvinde

mineraler til samlere. Forventningeme var
sterst til San Franci sco Mine i Mexico,
som tidli gere gay store, klare, merke
orange Wulfenit xx med kugler af tet sam
menvoksede orange-brune Mim etit xx. Det
nye materiale star desvrerre ikke mal med
det klassiske - kun fa stykker i rimelig kva
litet og meget lidt Mirnetit. Bunker Hill i
Kellogg, Idaho var faldet bedre ud - der
var masser af Pyromorphit allevegne!
Brun , gulbrun og skrigende gre n, belreg
ninger, kugler til I em og parallelt-voksede
krystal-aggrega ter. Isrer kabinet-stykker
bestaende af udelukkende velformede,
parallell e sekskantede lysegronne xx var
abso lut betagende. At minedr iften sa har
vreret sa kostbar og antallet af gode stykker
sa lille, at de er udenfor de ftestes nekke
vidde, er beklageligt, men det er rart at
have SET dern! I en mere afslappet pris
klasse var Ceru ssit fra Flux Mine i Arizona
- aggregater af tret sammentiltrede hvide ,
tenformede xx pa brun til sort Limonit 
ikke superstykker, men ganske nydelige.

Der var et "nyt fund" af sherry-farv ede
Topas xx fra Thoma s Ranges i Utah - xx til
ca. 5 em i rhyolit - som var interessant der-
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Den australske handler Blai r Gartrell med
en 22 em eyklisk trilling af Cerussit f ra
Kombat Mine i Namibia.

ved, at der sad fine Bixbyit xx (til 2-3 mm)
sammen med Topasen.
Nar talen falder pa Epidot , nzevner euro 

pseere altid Knappenwand og amerikanere
Prince of Wale s Island i Alaska (vi burde
aIle skreve til Tormiq i Afghanistan og
Landi Khotal i Khyber Pass, men det er en
anden historie!) - denne gang ferer ameri 
kanern e! Begge steder har leveret meget
fine - og meget forskellige - stykker, men
Prince of Wales Island er stadig produkti v.
Bedst var et 25 cm stykke med Kvarts xx,
hvorpa der sad et halvt dusin op til 5 cm
store merkegrenn e Epidoter; krystalform
som et oktaeder, hvor to mod staende spid
ser er skaret vrek,
Fossiler
USA er dinosauernes hjeml and og man
kommer ikke til Tucson uden at se bade
dem og andre dede dyr. En dramat isk
opstiIIing af skeletterne af en 3.5 meter

lang Xiphactinu s (rovfisk) med en angri
bende Platecarpus (mosasaur) prydede
recepti onen i et motel. Begge er fra Kridtti
den og fundet i Kansas og selvom der lidt
"Hollywood" over opstillingen, er der Iidt
fornuft bag - man finder faktisk Xiphacti
nus knogler med tandm rerker fra mosas au
rer!
Fordelt pa messen var der 3 reg fra ele

fantfugl en, Aepyorni s maximu s, fra Mad a
gascar - over 30 cm store ! Disse ret nye
fossil er - fa tusinde ar gamle, fuglen udde
de i historisk tid - er Iimet af mange sma
stykker og ofte rekonstrueret af skaller fra
fiere reg, men er ikke desto mindre impo
nerende.
Nok sa interes sante var placodermer, pri

mitive fisk fra Devon (altsa rundt regnet
400 millioner ar gamle), fra Canad a og car
poider (udded gruppe pighude) fra Whee
ler Shale i Utah (mellem Kambrium, ca.
550 millioner ar gamle).

Hvis man bryder sig om vulgrer
fossi ler,byder den fantastiske eocrene (ca.
35 millioner ar gamle) Green River Shale
fra Wyomin g pa utallige muligheder: En
tre meter hoj plade med et enormt palme
blad og fisk op til 40 em - de fieste stykker
med bade palme og fisk er kompositer,
men dette stykke var fakt isk originaIt!
Eller maske en halvanden meter lang skild
padde ?
Forfalskninger
Tucson er sa stor, at der ogsa er mang e
plattenslagere. Mange handler i uvidenhed,
andre givetvis ikke og da messen er "ucen
sureret", srelges noget materiale under fal
ske forud stetninger. l eg sa et stort parti
"Staurolit" 90 grader tvillin ger - lose og
som smykker - som er en finkornet glim
mer, savet i passende facon og farvet eller
olie-behandlet.
Der var ogsa store "Zincit" krystalIer fra

Polen (krystaller af zink oxyd fra en ovn)
og en enkelt handlers skilt om, at de opstod
ved et uheld og derfor er "naturlige" fore 
komm er patetisk.
Nresten aile gode fossiler er repareret eller

delvist rekonstrueret - det lregges der ikke
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skjul pa! - og det er svrerere at pege fingre
ad nogen , men jeg bed mrerke i 30-60 em
plader med 10-40 store trilob iter (Phacops)
fra Marokko. Trilobiterne er gode nok,
men pladen ..... Disse herl ige dyr, som vi
har set sa mange af pa messerne findes
nresren altid enkeltvis, meget sjreldent to
ad gangen, men 20 ? 30 ?!? 40!!!! Trilobi
ter af gennemsnitlig kvalitet monteres i en
plade, bestaende polyester med sten-pulver
(se pa matrix, der ofte rummer sma luft
blrerer mellem trilobiterne og det lugter af
nylavet speedbad).
Meteoriter
Sten bliver sjreldent bedre af at falde ned,
men meteoriter er undtagelsen - pludselig
er en dum basalt en formue vrerd! Der var
flere nyheder: Store (stykker pa 3-400 kg)
af den kinesiske Nantan meteorit (jern-nik
kel), et pant kvantum fra Sikhote-Alin i
Kazakhstan (jern-nikkel ; ste rrelse for det
meste valned til knyttet barnehovede) og
stadig en del af den fine Gibeon, Namibia
(ogsa jern-nikkel). Nok sa interessant var
mange ganske store (til 20-25 ern) stykker
"Libyan Desert Glass", lyse gragrenne
impaktiter fra erkenomradet nrer den libys
ke-egypti ske grtense. I den sophistikerede
afdeling sas et lille kvantum af M'Bale
meteoriten (sten) fra Ugand a.
Smykker o.s.v,
Vi mineral -samlere er ikke glade for mis
handlede (slebne) sten, men nar man er ude
i journalistisk rerinde, rna man hellere tage
et par noter. Allura er et nyt australsk sli
bemateriale - skrigende lysegron Gaspeit
og andre nikkel -mineraler. Det er dyrt
(srelges per carat l), men meget anderl edes.
Tilsynelad ende er alt materiale oparbejdet
til cabochoner pa sliberier i Asien.
En forhandl er af antikke smykker havde to

smykker med "hvide" Opa ler - 22x35 mm
caboc hon og 20x45 mm drabe - med sa
megen farve, at de ogsa funklede i halv
merk e ! Sadan er en RIGTIG Opal. Min
personl ige favo rit var en stor Rubin - 9 ct
er stort for Rubin i god farve - diskret
monteret i redguld med brillianter. Et sta
teligt smykke. der ventede pa en dame med

format.
Pa det mere jordnzere plan var iriscerenn

de Andradit fra Hermo sillo , Sonora i
Mexico - grumset olivenbrun med farve s
pil som "Manesten '' i blat og grenli gt, efter
sigende pa grund af tvilling-dannelse i
krystallerne.
Srerudstillinger, solv
Aret s tema for sserudstillingeme pa "Main
Show " var S01v og se lvholdige mineraler.
Man ser frem til szerudstillingen: ca. halv
anden hundrede montrer der er en stor
oplevel se. Man kan altid beklage det, der
ikke var der (S01v fra Kebenha vn, Proustit
fra Santiago de Chile o.s.v.), men je g
vover pastanden, at intet museum i Verden
har nogensinde kunn et prresentere en S01v
udstilling i den kvalitet.
Jeg kan kun give et meget overfladisk ind

tryk, men jeg sa bl.a. fra Kongsberg et 7
ern stykke S01v med Spinel-tvillinger til 2
em , et 4 cm stykke med 8- 10 mm ternin g
formed e xx, som IKK E var renset til uken
delighed (mange lider af den misforstaelse,
at S01 v skal v::ere blankt l) og et uoverskue
ligt antal stykker Tradsel v - man bliver
helt blasert ! Det interessante ste var et stort
antal sj reldne mineraler i exceptionelt gode
stykker, aile disse gra se lv-minera ler, vi
norm alt kun ser som srna, massive inde
slutninger, stod pludselig der med store
krystaller! 1-3 cm askegra Hessit xx fra
Botes (Zlatna, Rumamien) pa hand stykker ;
5-10 mm velformede Aguilarit xx i 5 cm
stykke fra San Jose Mine (Guanjuato,
Mexico); 1-1.5 ern Dyscrasit xx fra St.
Andreasberg (Harz , Tyskland); Sternbergit
xx til 1.5 em fra Hiendel encina (Spanien)
og flotte Freieslebenit xx fra samme sted;
sort og skinnende Stephanit xx til I em fra
Pribram (Bohmen) og op til 2-3 ern fra St.
Andreasberg; 5-10 mm velformede Argy
rodit xx pa 5 cm matrix fra Colquecha la
(Potos i, Bolivia) og talrige Pyrargyrit xx
fra mange steder (St. Andreas berg, Tysk
land ; Fresnillo, Mexico; Colquechala,
Bolivia; Uchucchacua, Peru) - og selvom
der ikke var det store udvalg i farver , var
hvert eneste stykke smukt!
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Humboldt Universi tet (Berlin) medbragte
et meget smukt 18 em stykke Tradsel v fra
Freiberg (de er sjseldnere end stykker fra
Kongsberg), et 15 em Kongsberg stykke
med xx (terninger) til I em og et meget
speendende 10 em stykke Pyrargyrit, besta
ende af to sammenvoksede plade-formede
xx fra Aue-Alberoda i Erzgebirge.

Den store mexieanske samler, Miguel
Romero, havde ogsa faet en montre i
"museums-ste rrelse " og viste en 15 em
Aehantit (med hopper-xx til 2 em) fra
Mina Pedrazzini (Arizpe, Sonora); en 7 em
Pyrargyrit (xx til 5 em) fra Fresnillo og en
utrolig 4 em Jalpait med xx til 3 em fra
typelok aliteten Jalpa (Queretaro).

Staatliehes Museum fur Geologie und
Mineralogie, Dresden , viste nogle histori s
ke stykker, deriblandt en 7 em Pyrargyrit
(xx til 5 em) fra Romi scher Adler i Johann
georgenstadt, som var samlet fer 1763. Var
det en hilsen til de historie-hungrende arne
rikanere ?

Musee Nationale d'Histoire Naturelle
(Paris) fulgte stilen med krystallografen
Hauy's typer til arbejdet pa Pyrarg yrit og
Proustit og en nydelig 22 em krell et Trad
se lv fra Kongsberg, som Christian d. VII
gay til Louis XV i 1770.

Man skulle ikke tro, at to 2-3 em store
stykker kunne "fylde" en montre, men det
kan de! Nar museet fra Sorbonne (Paris)
udstiller sin Cumengeit - en ca. 2 em
enkeltkrystal og en trilling pa ca. 3 em fra
Boleo, Baja California i Mexico - er mon
tren "fuld" og der er masser af mennesker
foran den ! Disse to stykker med deres
starke merkebla farve er i srerklasse, gan
ske uvirkelige.

Norsk Bergverksmuseum (Kongsberg)
hestede fortje nt anerkendelse, isrer for
deres 40 em Tradsolv . Selv foretnekker je g
det lidt mere bastante 12 em stykke med xx
til 2 em og den lille, graciese 8 em trad
med een Calcit x pa tvrers - det er et frrekt
stykke!
0vrige seerudstillinger
I sserudstillingerne uden for temaet vises
udvalgte stykker fra private og offentlige

samlinge r. Mange indgar i konkurreneer
om "bedste stykke", "bedste miniature",
"bedste begynder" O. S.v. - der uddele s et
urnadeligt antal diplomer, priser 0.1.

Der var en 7 em Sellait fra Brumado
(Bahia, Brasilien) med xx til 5 em - der var
aldrig mange af disse preegtige stykker og
gode Sellait krystaller er ikke fundet andre
steder; en 14 em Iysende bla Caledonit
med xx til 3 mm fra Mamm oth Mine i
Tiger, Arizo na og en 7 em Whewellit med
xx til 4 em fra Burgk (ved Dresden, Tysk
land) imponerede pa grund af den heje
kvalitet af disse ualmindelige mineraler og
en 7 em Chrysoberyl trilling fra Itaguassu
(Espirito Santo, Brasilien) var ganske utro
lig.
To montrer med turmaliner, udvalgte fra

forskellige samlinger var betagende , store
stykker med fantastiske, rode krystaller fra
Californien (Pala Chief, Himalaya og
Tourm aline Queen Mine) - ikke et af disse
var "refere nee-kvalitet", hvert eneste af de
ca. 30 stykker var et pragtstykke, flere af
dem velkendte fra fotos i mineralbeger.
Men det stykke, der virkeligt blev talt om
var fra et nyt fund i Paprok, Afghani stan:
En stor, kulsort , skinnende Regkvarts krys
tal med en 3-4 em tyk, veltermineret, red
violet Turmalin. Pa grund af farve og kva
litet, givet den bedste Turm alin , der er
komm et fra Afghan istan .

Klubben Mineralogical Association of
Dallas havde lavet en frellesmontre - sadan
kan man ogsa lave udstillin ger, det behe
ver ikke vrere een mand, een montre - med
gode stykker fra medlemmernes samlinger
og jeg faldt for en 12x 12 em F1uorit fra
Mont Blanc i Chamonix, Frankrig med sto
re rode oktaederiske krystaller. Disse alpi
ne Fluoriter har altid vreret meget efter
spurgte, men det er sjreldent at se et egent 
ligt smukt stykke.

Montrer med mineraler fra en bestemt
lokalitet, har altid min interes se - der kan
man som regel leere noget. Wi lliam Pinch
viste en smuk mont re med Tsumeb minera
ler: En 3 em Stottit med xx til I em, styk
ker af de sjreldne Warik ahnit , Sohngeit ,
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Reinerit og Kegellit - aile store nok til
tyde ligt at se, hvad der var tale om! Et par
4-5 cm stykker Sc hnei de rhohni t med I ern
krysta lle r var en smuk afrunding af det
tema .

Evan Jon es, som er specialiseret Bisbee
samler, viste en mo ntre med prregt ige styk
ker fra denne kobbermine i Arizo na : En
16- 17 ern dybt bla, sk innende Azurit
"blomst" , skarpka ntede Azurit xx pa Iyse
gren Malak it - et stykke med glimrende
ko ntras t - og et stort stykke af den langh a
rede Cuprit var. Chalcotrichit.
Der var meget fa sserudstillinger med fos

siler og kun ee n var virke ligt sprende nde:
En foss il svornme fug l ud en Yinger, Hespe
rornis graci lis, (evre kr idt, Niobrara Ch alk ,
ca. 83 million er ar ga mme l) fra Logan Co.
i Kan sas.
Der var ogsa en del slebne sten og kunst

hand v.erk. Jeg vii karakterisere den 15 ern
lange rumfterge , slebet af ee t sty kke

Kvarts, med ialt 1100 ftader og en veegt pa
1000 ct som udprreget "Americana"! Isrer i
USA findes et betragtel igt antal sten-slibe
re, som isrer laver figurer, intarsia eller
andre mere komplek se tin g - der findes
ande t end ca boc ho ner og br ill iant-slib.
Rygter
Under en messe dukker altid gode ryg te r
op. Blandt de beklagelige er, at minerne i
Daln egorsk lukker (Ilv ait, Datolit, far vele s
og lyseg ron Fluo rit, Danburit og Pyrrhotit)
og vi mister ogsa den elskede kla ssiker
Tsumeb ; den min e, der har produceret det
sterste anta l spe krakultere mi neraler : Ald
rig mere decimeter store Az uri t xx, blain
de nde Dioptas, Ceru ssit i uendel ig variati
on , den sids te Schneiderhohnit krystal og
de sids te Ludlockit nale er funde t ... Sneft :
Det er kun en ringe trest, at nreste ars tema
for sreru ds tillinge me i "Main Show" er
Topas, selvo m der nok skal dukke et sto rt
anta l fantas tiske stykker op !

Infer rnassorna hosten 1994 • ••
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