
Tucson 1998 Halvneqen pa jagt efter en skjorte

Av Claus Hedegaard

For mineral samlere og andet godtfolk er
ftenomenet «Tucson» andet end en by i Arizonas
erken, Lidt uprrecist kan man karakt erisere det
som verdens storste stenmesse - i virkeligheden
er der over 20 stenmesser i byen i lebet af to til
tre uger. Det er svart at afge re, hvor mange
udstillere der er ialt. De mindste messer kan med
besvrer skrabe et dusin handlere sammen, meden s
de ste rste har flere hundrede. Nogle handlere
taler med rredsel om over 6000 udstillere (og det
er naturligvis altid de andre , der underbyder,
snyder og ikke yder deres bidrag til den frelles
markedsfering) , men det har mere karakter af
paranoia end fakta. Der er mange udstillere, men
ikke over 2000 (Claus ' private gzet) og mange af
dem er «gentagelser». Mange handlere udstiller
faktiske to eller tre forskelli ge steder - det ge r
selvsagt messen ste rre, men ikke udvalget.

Der er mange gode grunde til at tage til sten
messe. l eg kommer for at se hvad der er «nyt» 
nye mineraler, nye fund, materiale fra nye lokali
teter - og selvsag t ogsa aile de stykker, jeg ikke
har rad til at kebe. Det er mere et museums beseg
end en indkebstur ; jeg seger viden og den
exceptionelle oplevelse i hojere grad end stykker.
De sociale aspekter er ogsa vigtige - pa en sten
messe meder jeg ligesindede og i srerdeleshed
ligesindede, jeg ikke trreffer til hverdag. Det er
bade stimulerende og udfordrende.

Nar man render rundt pa messen, bliver man let
lidt blasert og far en fornemmelse af, der ikke er
ret meget nyt. Der er selvsagt mange gentagelser
- uendeligt mange - men notesbogen afslerer
alligevel flere nyheder helt oppe i «wow» katego
rien. Deribl andt var Iysende gren Pyromorphit fra
«Realces», Mina San Andras, Villaviciosa de
Curdoba, Curdoba i Spani en. l eg sa ikke de
bedste stykker - de var solgt, da jeg kom - men
det , jeg sa, var godt. Det var da ogsa et af
messens store samtale-emner og der var en lang
ko, da salget blev abnet. De ste rste stykker var
over 15 ern, helt drekket af krystaller op til ca. I
em. Farven er omtrent som lyse «Granny Smith»
rebler og glansen helt i top. Den spanske handler,

Jordi Fabre, som bragte materialet til Tucson,
skal have ros for den nejagtige
lokalitetsangivelse. Det er sjreldent , man far sa
nejagtige data pa mineraler i det hele taget og da
slet ikke pa et nyt materiale.

En af de ovrige nyheder under streger netop
dette. En italiensk handler havde et paint parti
Mimetit fra «Hat Yai Province , Thailand» og det
var sa meget information , man kunne fa. Efter at
have tilbragt lang tid i Thailand, fandt jeg mate
rialet srerligt interessant , men er ogsa overrasket
over lokaliteten . Hat Yai ligger i det sydlige
Thailand lige nord for Malaysia og det var ikke
der, jeg ville lede efter Mimetit. Omradet har en
del tin og niobium/tanta l miner - for det meste
fra alluvial e forekom ster, men der findes
Cassiterit og Columbit/Tantalit i fast fjeld - men
jeg har aldrig hert om hydrothermale forekom 
ster , som kunne nenkes at give Mimetit. Man
lrerer hele tiden. Krystallerne er for det meste
omkring 5-8 mm lange og ganske tykke , sekskan
tede, med glasglans og en varm, merkegul farve
pa matrix af brun Limonit. Det kunne vrere, man
skulle tage til Hat Yai ved lejlighed ... altsa ikke
sa meget pa grund af Mimetiten, men der er
masser af barer, natklubber og andet som
appelerer til Malayerne.

Den store nyhed i den heje prisklasse var
afgjort Guld krystaller fra Venezuela. Aile var fra
alluviale aflejringer og de fleste var enkelte
oktaederiske hopper-krystaller med kantl rengder
pa 5-15 mm, men der var ogsa store krystaller!
En ternin g med kantl rengde omkring et par tom
mer havde flere «sma» parasit-krystaller omkring
en centimeter. Lad os se, en ternin g med
kantl rengde pa 5 cm fylder 125 kubik centim eter
og gulds massefylde er omkring 19, sa den dims
vejer mellem to og to et halvt kg. Pa aile mader
en der stopper! Lillebroren var et ikosaeder, der
var godt 3 cm i diameter - vi taler stadig om
noget pa den tunge side af et kvart kg. Pa sin vis
et sprendende stykke, da krystallen var meget fin,
ubeskadiget og blank og ikosaedere er ikke
srerligt hyppige.
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Mange lovord om materialet, men ogsa megen
forsigtighed . Vi husker stadig de stebte Guld
krystaller fra «Venezuela» for 3-4 ar siden.
Ejerne var opmrerksomme pa problemet og
sendte derfor ikosaederet til analyse pa universi
tetet under messen (jeg kender ikke resultatet).
Det er al rere vrerd, specielt da det ikke var helt
billigt materiale. Man rna sige, ejerne af partiet
forstod at udnytte pris potentialet fuldt ud. Jeg
ville gerne have haft en krystal til samlingen,
men det billigste, acceptable oktaeder kostede 4
5.000 (prene kostede ti gange sa meget),
ikosaederet ca. en kvart million og den store
terning en hel. Dollar forstas. Det er vanskeligt at
afgere om «de er det vrerd» , Selv med ti gange sa
mange penge kan man ikke kebe et andet, tilsva
rende stykke, men selv med halvt sa mange
penge kan man kebe en stor, meget fin samling
skandinaviske mineraler.

Datolit fra Mina Aurora i Charcas, San Luis
Potosi, Mexico var langt lettere at have med at
gere, men mindst lige sa overraskende. Minen er
kendt for at producere prene krystaller af
Danburit (dem var der ogsa mange af) og ikke sa
forfrerdeligt meget andet. Danburit og Datolit
brydes som massiv maim, men kun Danburit
dukker op som krystaller. Det vii sige indtil for et
par ar siden . Da var der et enkelt druserum med
Danburit krystaller, overvoksede med 1-3 ern,
gra , flade , rhomboeder krystaller. De, der fandt
dem , bestemte dem straks som «Datolit», for det
var jo ihvertfald ikke Danburit, Kvarts eller
Calcit! Problemet er, de ligner ikke Datolit. De
ligner Baryt. Mange mennesker, udsendte inklu
sive, tog dem for fejlbestemt Baryt - enkelte
opferte sig tilmed ret selvbevidst i den
sammenhreng.

Baryt har tydelige spalte-retninger, men gen
tagne forseg pa at kvase nogle krystaller viste
ingen spalte-retninger og de var ogsa for harde.
Krystallerne var ganske vist «typisk» Baryt, flade
og rhombeformede, men sa lidt irregulrere ud.
leg proppede en halv krystal og to 01 i lommen
og besogte et par russiske mineraloger pa deres
hotel. Forst testede vi hardheden - det vindue var
alligevel ridset - og fandt den til ca . 6-6 1/2. Det
passede jo meget godt med Datolit. Efter at have
slebet en krystalflade pa balkonens cementgulv
og finpoleret pa bagsiden af en Agat skive, kun
den ene bestemme brydningsindekset og den
anden kiggede i en tabel. Man kender russiske

mineraloger pa, der er altid to, den ene har et
refraktometer og andre praktiske ting, den anden
en stabel boger og tabeller. Det passede ogsa med
Datolit. Ham med tabellen havde faktisk set
Datolit med den krystalform tidligere - eet stykke
fra Dalnegorsk, men uden Danburit. Fandens
ogsa! Nteste morgen trissede jeg ned og kobte de
to preneste stykker. Prisen passede fint med Baryt
- endda med ikke srerlig god Baryt!

Apropos, sa var der ogsa lidt nyt fra Rusland.
Der var sikkert en del, jeg ikke sa, men jeg
heeftede mig ved et lille parti Sodalit var.
Hackmanit - det er den, der mister farve i sol-Iys,
men genvinder den ved bestraling med UV Iys.
Men farven var ikke den grumsede red-brune fra
Canada eller den grumsede bleg-violette fra
Gronland, den var som merk Amethyst. Store
partier - op til 10 em - omsluttet af hvid til gra
feldspat. En sand fryd for os, der samler lidt
usredvanlige mineraler - endelig noget, der ikke
var grat, sort, eller brunt og neesten usynligt! Mit
stykke er naturligvis pakket ind i Iysteet alumini
umsfolie og opbevares i en ::eske inde i et morkt
skab og for at bevare den naturlige farve , vii jeg
aldrig tage det ud i Iyset igen ...

Den anden russiske nyhed var pa randen af
patetisk - undskyld, men det synes jeg altsa . Det
er «Dianaite» - gret selv hvem det er opkaldt efter
- ogsa solgt som «Blue Jade» (bla jade). Det er et
ganske nydeligt slibe-materiale fundet mer Baikal
Seen, Farven er dybt merkebla - nrermest «cobolt
bla» - og det fremstar meget finkomet, let fibrest ,
Det bestar efter sigende af amphibol, nrermere
betegnet Kalium-Richterit.

Marokko var pa banen med et par gode
nyheder. Der var Azurit og Malakit fra Bou Beker
- Azurit krystaller OK, men ikke fantastiske,
Malakit som grenne nale og flager. Men farven!
Wow! Azuriten er fantastisk rent bla og
Malakiten rent gron - ikke noget sort eller grum
set og de sterste stykker var over 20-30 ern. Den
anden «nyhed» var en gammel kending - der har
vreret et nyt fund af fremragende Skutterudit
krystaller i Bou Azzer - selvskinnende krystaller
op til 2-3 cm med svagt krumme flader og styk 
ker op til 20 ern. Hvis man skal have Skutterudit
er det ligesom derfra og ikke andre steder og nu
er de her igen - ihvertfald kortvarigt.

Jeg sa flere «nyheder» fra Brasilien - nogle var
allerede fremme pa messen i Mfnchen 1997,
men jeg var desvrerre optaget andetsteds og
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havde ikke set dem fer, Der var nogle morsomme
stykker Azurit - 1-2 em kugle-formede rosetter af
krystaller, liberalt spredt pa et merkt matrix med
en smule Malakit. Flot og meget anderledes end
anden Azurit. Material et kommer med ruesten
lige sa mange forskellige lokaliteter, som der er
handlere. En af dem var «Seabra, Bahia.»

Aquamarin fra Pedra Azul , Minas Gerais har en
flot merk farve, intenst bla med en smule
gre nligt. Det er sptendende stykker, som sas bade
pa mineral-messem e og som slibe materiale og
slebne sten pa smykke messerne. Krystallem e er
kraftigt oples te og fremstar som forvre dne klum
per med dybe gruber og fremspring uden
krystalflader.

Stokesit fra Corrego do Urucum , GalilAia,
Minas Gerais er meget sptendende. Stokesit blev
oprindeligt fundet som sma krystaller i Cornwall
- nrermere bestemt midt pa siden af Roscommon
Cliff ved St. Just. Materi alet fra Urucum bestar af
1-3 em kugler, med krystaller pa overfladen.
Stokesit er gralig, men stykkerne synes brunlige
pa grund af Lepidolit flager mellem krystallem e.
Der er ogsa en smule hvid Albit.

Der var ogsa synlige krystaller af Wardit fra
Pirineus Mine, Itinga, Minas Gerais. Prene,
skarpe , beige, op til 5-7 mm pa stykker af store
Kvarts krystaller med gren Turmalin, lidt feldspat
og glimmer. Det er muligt, de har varet der i
mange ar, men jeg har ikke set demoEn anden
phosphat, Goyazit, kom som psene krystaller
sammen med Brasilianit fra Linopolis, Minas
Gerais. Beige til hvide , henholdsvis gulgronne,
pa Kvarts og feldspat. Man skal altid se, hvad
folk har staende under bordet!

I den mere farverige afdeling var der en masse
fine stykker fra Elmwood Mine i Carthage ,
Tennessee. Det vii sige store, gyldne Calcit
skalenoedere, tzet sammenvoksede aggregater af
skinnende, sorte Sphalerit krystaller med kedelig
Baryt. Minen er stadig i drift og vi kan forvente
en rimelig mamgde material e i den narmeste
fremtid, men husk der er mange stykker, men kun
fa fine stykker! Der var ogsa masser af nyfundet
Calcit med store gra til brune skalenoedere fra
Brushy Creek og 29 Mine, Washington Co. ,
Misso uri.

Virkeligt flot farve sa vi i rod Grossular fra
Sierra de las Cruces, Sierra Mojada, Coahuila,

Mexico. Hindbrer-farvede krystaller op til 1.5
ern, eetset ud af Calcit, siddende pa gra Kvarts.
Der var et nyt fund af meget fint materiale.
Lysende bla Chrysokol stalaktiter fra Ray Mine,
Pinal Co., Arizona var virkeligt speendende. For
det meste omkring en em i tykkelsen og nogle fa
em lange, evt. siddende i hulrum i massiv
Chrysokol med eller uden sukker-agtig
belregning af Kvarts. Det er en af de ting, der kan
ses tvrers gennem et stort lokale. Man kan sige
det samme om Croco it fra Adelaide Mine i Tas
manien. Flere handlere havde store, farverige
stykker med bade lange og tykke krystaller.
Materialet afspejler ofte en darlig indsamlings og
pneparations-teknik , sa man stetter virkeligt pris
pa de fa gode stykker, der dukker op.

Der er ofte meget nyt fra Kina . Det var der
ogsa i ar. Mest pafaldende var masser af store
Scheelit og Cassiterit krystaller, limet pa matrix,
eller lose, hvor aile skader og pahreftninger var
drekket af glimmer blandet med lim. Handvrerket
var ikke srerligt godt, men man skal stadig se
efter. Man skal vrere varsom med at veere
forudindtaget, men det er efterhanden mere
sandsynligt at et kinesisk matrix-stykke er limet
end naturligt. Man kan sikkert vrenne sig til, 10
kroners stykker koster over 1000 kroner, limen
kan man vel betragte som en «2. ordens formate
ring» og I rna synes om mig, hvad I vii, men jeg
bryder mig altsa ikke om at blive behandlet som
idiot.

Et samlet indtryk ? Bagefter synes det afgjo rt
meget bedre og mere sprendende end under
messen, men «Tucson» er afgjort ved at rendre
karakter. Tidligere var det stedet, hvor handlere
tog hen for at kebe engros og «seriese » samlere
for at finde det exceptionelle. Det er det stadig,
men begge aspekter er ved at falme - hurtigt! Der
er mere loppemarked over det end tidligere 
masser af handlere, som szelger ting udenfor
stenbranchen og andre, som har flyttet deres
forretning til Tucson, men effektivt set bare
srelger standardvarer detail. Mange udstillere er
der bare og har egentlig ikke et udvalg, der synes
at berett ige 2-3 uger pa messe.

For mig er det ikke et problem at passere den
ene skal hjemmetromlede sten efter den anden,
men for udstilleme burde netop det vrere et
problem: jeg passerer. En stigende del af
udstillerne henvender sig i hojere grad til turister
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og fastboende , som skal sla en eftermiddag ihjel,
end til samlere og handlende. Det mindsker ikke
udbudet af gode ting, men det fortynder
indtrykket. «Loppernarkedet» ansporer naturlig
vis ogsa de evige klager over «for mange
udstillere », selvom det i det vsesentligste
appelerer til andre kunder end de egentlige sten
messer.

De egentlige messer pneges i stigende omfang
af overseiske handlende fra de «nye» lande, som
producerer mineraler: Kina, Pakistan og Rusland
iszer, men ogsa »steuropa og Asien generelt.
Mellemhandleme forsvinder. Det er bade godt og
skidt. Man kan ihvertfald forestille sig, der bliver
kortere mellem producent og forbruger,
producenten far relativt mere for sine yarer og
forbrugeren betaler relativt mindre - det er en
politisk betragtning; jeg er ikke sikker pa, den er
rigtig, men den er hyppig og populeer. Enhver
handler er sig selv nrermest og «min Tapas» er
selvsagt bedre/billigere/sjreldnere end de andres.
Problemet opstar, hvis «min Topas» kun kommer
fra et sted - f.ex. Mungo i Pakistan - og ikke bade
fra Pakistan , Brasilien, Namibia , Afghanistan og
Norge. En typisk «mellemhandler» har materiale
fra mange steder og kan derfor erkende og

vejlede med hensyn til forskelle. Det kan godt
vzere, den ene Topas fra Norge er 6 cm og Iyse
bla, den anden fra Brasilien 15 em og merkebla,
men den norske er stadig bedst; den er meget
vanskeligere at fa fat i. Det kan en «mellern
handler», der har begge dele, atgere.

Den stigende andel af regionelt specialiserede
handlere pa stenmesser modsvarer den triste
«shop-in-shop» udvikling af almindelige butik
ker. leg gar i byen for at kobe en skjorte, ikke for
at kebe en «Calvin Klein», men efterhanden har
kun fa storrnagasiner een afdeling, der har alle
skjorter. leg rna rundt til fire eller fern «brand
name stores» (nej, der tales ikke dansk i sadanne
specialbutikker!) i tejafdelingen for at se pa
skjorter. Ja, som forbruger er jeg «komrnet nrer
mere til producenten» og producenten kan «yde
bedre mrerkevare kontrol », men det er blevet
svrert at fa en ordentlig betjening. Hvis I
nogensinde ser en mand rende halvnegen rundt i
en tejbutik, er der en god chance , det er en dansk
mineral samler, som var i Tucson 1998.

STEINBUTIKK - "Tre Nisser Steinverksted"
Apent hele aret

Gaver og souvenirer
Stort lager av:
rastein
steinskiver
cabochoner
slipeemner

Produksjon,
engros,
firmagaver.
GeoI0 giforeninger
pa gruppebesok har
rabatt i butikken

Et funn for steininteresserte

Norsk Stenprodukt a.s
N-4860 Treungen, Norway

Telefon 35 04 54 33 - Telfax 35 04 54 66
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