R0d Thrkis, guld, kvindekamp og
sydstatsskriget - Thcson 2007

Beryl var. AqllQl1Iarill Ira 'Pakis/(/ll', vel Verdens j70lfeste stykke, lIc!stiller pii TGMS //lessen. Ex coli.
Roz & Gene Meieran.

leg bes¢gte ikke stenmessen i Tucson 2006 og glcedede mig de/for til at
komme tilbage og vcere del af den store multikulturelle begivenhed i or og
fik selvsagt mere, end jeg regnede meel! Tucson messen er et konglomerateller moske i h¢jere grad en breccie? - af mange messer med forskellig
fokus. lor talte jeg 51 messer/arrangell1enter/steder og bes¢gte 27 af dem.,
hvor jeg behcendigt undgik indianer- og krimskramsmesser.
Jeg har gjon en interessanl belragtning over
k\!lnnenes forskellighed - nej, I1lI bliver del
ikke uanigl! Jeg har sel del f\!lr, men del slog
mig igen i iiI'. Messer med hovedv"'gl af smykker bes\!lges forlrinsvis af kvinder - vel 75% af
de bes\!lgende og i l1Ven fald af k\!lberne er af
hunk\!ln, selvom de one har en mand eller lignende, der l\!lffer rundl bag dem for at sl"'be
indk\!lbene. Delle er seri\!lse, professionelle indk\!lbere, ikke bare koner, der lige skal have
endnu en dims Iii al slikke i \!lrel. Egenllige
mineral messer beS\!lges derimod af lang f",rre
kvinder - skal vi sige 25% af deltagerne er af

hunk\!ln og de fJesle er bioI deltagende ",glef",lIeI'. Og ved fossilmesser ... kvinder? Del er el
renlmunke-forelagende! Del er bioI en belragtning over k\!lnnenes forskellige inleresser ogsa i forrctningsmtessig sal11l11cnhreng - og
del er interessant, at del er sa abenlyst.

Det var sprendende at se sa mange nye millcraler pii messen - udbudel af nye ling var bedre
end jeg erindrer Tucson i mange ar. Del' val'
mange nyfund fra von v",rtsland og del mesl
sprenclende varvel Ferro-axinit fra
ew
Melones Dam (Calaveras Co., California).
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Realgar krystallerfra '}I/Ical/;' eller 'Paloma
Mine, Htw1lcavelica' i Pert I. Jiirgen Troll stykke.

Rhodo,,;/ krystallerfra Milia Sail Marti" (Clll/reli t
Huanzala, HlltlIlUCO, Peru). Jiirgen Troll stykke.

Dette er en gammel kending og som en aktiv (Trona, San Bernardino Co., California). Det er
fellsamler sagde: "Jeg har gaet over n~jagtig ikke specielt overraskende, da de samles
den plet mindst et dusin gange." Det er ikke hvert ar ved en srerlig begivenhed, men udbdet
nok at gal If~lge historien kom en samler var dog st~rre og f10ttere end normalt. Gem
gaende, tabte en skruetnekker i en sprrekke 2. Mine i San Benito Co. (California) producerejanuar 2007. Der sad et par krystaller i sprrek- de en handfuld Jonesit stykker i 2006, som
ken, som abnede sig til et stort druserum, som dukkede op pa messen. Efter sigende er Gem
vel har givet iall 250 slykker. Kryslallerne er Mine nu aben for indsamling mod gebyr - jeg
ikke de st~rste fra lokaliteten - de gar vel til 5- mener at have h~rt, det koster USD 100 at
6 cm - og er one helet, men har h~j glans og samle en spandfuld materiale. Det Iyder af
flot
kanel-farve
med
violet
tone. meget, men er ikke galt, hvis man ved, hvad
Ledsagemineralerne omfatter ret ligegyldig man leder efter.
Epidot og ditto Aktinolit var. Byssolit. Mange
af krystallerne la oprindeligt i Palygorskit og Jeg havde tidligere h~rt rygter om r~d Turkis,
nogle fa stykker var bevaret med Ferro-axinit men har altid afvist tanken som absurd.
kryslaller i et matrix af beige til Iysebrun payl- Hydrerede mineraler med Cu(lI) ioner har en
gorskit, som giver f10t kontrast. Det mest inter- sjrelden evne til konsekvent at vrere gr~nne
essante ledsagemineral er Kvarts i halvmatte, eller bla og tanken om noget som heist i nrerherimeligt klare krystaller op tillS cm. Det er den af r~d farve er et blalys. Pludseligt la de
exceptionell for lokaliteten. Det var i~vrigt en der - et hell bord med r~d Turkis ramte mig
mand, der tabte skruetrrekkeren og fandt Ferro- midt i fjreset pa en af de store smykkemesser.
axiniten. Karpathit i krystaller til 6-7 cm, over- Omgivet af power-shopperkakofonien var jeg
vokset af mikroskopiske Kvarts (?) krystaller konfronteret med en lille kubikmeter r~d
fra Los Picachos i San Benito Co. var en anden Turkis - ikke rosa, brunlig eller maske-encalifornisk godbid. Dette var meget bedre end smule-r~dlig-hvis-vi-er-venlige, men rigtig
enhver Karpathit, jeg har set til dato. Mange brandbilsfarvet Turkis! Hundreder af halskrehandlere havde flotte, store - 8-12 cm der med kugler, tromlepolerede stykker og
enkellkrystaller af Hanksit fra Searles Lake chips og stabler af cabochoner og vedhrengt -
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E1Ioml1 stykke med 25-30 cm grp1lne Elbait krystaller fra Pedemeira Mille, Sao Jose da Safiara.
Minas Gerais, Brasiliell. Fille Minerals stykke.

Guld krystallet;fimdet i efierdret 2006,ji"a Mockiugbiltl Mille (Mariposa Co., Calijol'llia, USA).

aile flolle, rs;de, med sorte streger. Jeg rna vrere
rerlig og sige, srelgeren havde et stort skilt,
hvorpa der stod: red stabilised Magnesite
Turquoise. Det er allsa en anden version af den
bla Turqenit og hvide Howlit O.S.v.: Hvid
Magnesit med sorte streger fra Zimbabwe, farvet og stabiliseret efter behov. Det siger sig
selv, at udtrykket 'Magnesit' i red stabilised
Magnesite Turquoise naede ikke meget lrengere end sliberens prisliste, ligesom det ogsa
forsvandt fra 'Howlite-like Magnesite' og
'Tuquoise-dyed Magnesite'. Der er ingen
grund til at forvirre kunderne med oplysninger!

blot nogenlunde Rosakvartskrystaller. Jeg sa
materiale fra yderligere to interessante fund af
Kvarts. Det ene var bare et enkell stykke 'gem
silica' - en finkornet, translucent sammenvoksning af Kvarts og Chrysokol - fra Globe-Miami
District (Gila Co., Arizona, USA) hos Jimmy
& Joyce Vacek/4ger Minerals. Stykket er vel
15 cm i sts;rste udstrrekning og 01' mod 5 em
tykt og har fantastisk farve. Farven er Turkis altsa Turkis Turkis, ikke rs;d Turkis! - i reflekteret Iys og mrettet grs;n, ikke ulig Chrysopras,
i gennemfaldende Iys. Det andet nyfund var et
parti Kvarts med tvillinger efter Japan-Ioven
fra Washington Camp (nrer Duquesne, Santa
Cruz Co., Arizona, USA). Jeg husker ikke,
hvem der samlede dem, men det var ogsa en
mand, men krystallerne var skarpe, ubeskadigede, for det meste 4-5 cm - nogle fa var til 78 cm - og usredvanlige derved, at mange sad pa
matrix af Kvarts krystaller uden tvillinger.
Mens vi roder med Kvarts, skal jeg lige nrevne
Kvarts krystaller med Kvarts perimorph efter
Calcit fra Cliffhanger Pocket (Amphitheater,
Ouray Co., Colorado, USA), som blev udbudt
af Colorado Minerals. De er
mineralogisk sprendende og kommer som
attraktive, hvide stykker pa 4-15 cm, men jeg
tvivler pa, mange blev solgl. Det til trods for, at

A':gte rs;dt - i hvert fald en tillalende, mrellet
rosa - kom fra Newry (Maine, USA). Det er en
klassisk lokalitet for farvede turmaliner, som
ogsa har produceret aktivt de seneste par ar ogsa rs;de og rosa, men det er lige meget! Det
var sprendende at se Rosakvartskrystaller velformede, skarpe til ca. 2 cm pa Rs;gkvarts,
sommetider i selskab med grs;n Elbail. Det er
rigtigt, at farvet turmalin er meget sjreldnere
end Rosakvarts, men gode Rosakvartskrystaller
er meget sjreldnere end gode, farvede turrnalinkrystaller. Der findes flere lokaliteter i USA,
som producerer fantastiske, farvede turmaliner,
end der findes lokaliteter i hele verden med

Collectors Edge st)'kke, 11/1 i Keith Proctors samlillllg.
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,
Kvarts med tvUlil/ger efter Japall-Iovell fra
Washingtoll Camp (n(rr Duquesne, Santa Cruz Co.,
AriZOl/a, USA). Den st¢rste k,ystal er ca. 8 C1l1

Beryl var. S1I1aragdjra 'Pallshgir Province' i
Afghanistan. Cobill Mineraux stykke.

handlere i Tucson fonnaede at srelge hundreder
af stykker Spirit Quartz. Jeg synes, Kvarts perimorph efter Calc it er mere sprendende og fuldt
sa smuk, men materialet er selvsagt svrert at
srelge. Spirit Quartz er sadan et godt navn, som
nar en breder kundekreds - hvem vii dog k\'lbe
Kvarts krystaller med Kvarts perimorph efter
Calcit, man kan darligt stave det! Det er ikke
ulig red stabilised Magnesit Turquoise som forvitrer til r\'ld TUllis, som formerer sig lidt ved
knopskydning. Hvis Kvarts krystaller med
Kvarts perimorph efter Calc it nu havde heddet
Engle Krystaller, sa var de fl\'ljet over disken!

ste gang i 1991 - og det var det ar, flere nye
messer kom ti I! - og finder arets 5 I-ellernoget-deromkring messer er topmalet af narcissisme. Det synes at virke lidt efter modellen,
hvis den idiot har sin egen messe, skal jeg ogsa
have en! De fleste arrang\'lrer synes at nregte at
samarbejde og glemmer, at Tucson begivenheden lever af og pa, at folk kommer langvejs fra,
er i stand til at komme nmdt, parkere bilen,
spise ordentligt o.s.v. Enhver kan srette et telt
op og fylde det med sten, men der skal mere til
for at lave stenmesse. Byen Tucson, oftest
reprresenteret
af Metropolitan Tucson
Convention & Visitors Bureau, yder en indsats
ved at tilbyde gratis busforbindelser mellem
messerne - og $5 parkering! - men basale ting

Flyve over disken er ogsa et relativt begreb,
men de relat;vt fa, nye stykker med gylden til
orange Wulfenit xx med Mimetit fra
Harrington-Hinkley Mine (Milford, Beaver
Co., Utah, USA) fandt hurtigt nye hjem. De
st\'lrste, tavleformede Wulfenit krystaller var
imponerende 10-15 mm, hvilket er uh\'lrt fra
lokaliteten - stykkerne var ikke ulig materiale
fra San Francisco Mine (ClIcurpe, Sonora,

Mexico).

sam annoncering er mermest ikke-eksistercncle.

leg erindrer klln en arrang0r, del' annoncerer i
et par mineral tidsskrifter og to smykkemessearrang0rer, del' annoncerer i smykketidsskrifter. De fleste lader andre g\'lre arbejdet og
bystyret som sadan undlader egentlig markedsf\'lring. Det er ikke noget under, den gennemsnitlige bes\'lgendes alder stiger - den eneste
made at vide, messen finder sted, er at have

Tucson begivenheden er vokset enorm!. Jeg
husker 15-20 messer/steder, da jeg beS\'lgte f\'lr-

vreret der f\'lr ... medmindre har lrest en messerapport i sit yndlingsblad! Det er muligt, det er
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Karpalhil i kryslaller, overvOksel af mikroskopiske Kvarts (?) klyslaller fra Los Picachos (San Benito
Co., California, USA). Rick Kennedy slykke.

meget multi-kulti, men mindre narcissisme
ville vrere klredeligt, samarbejde nyttigt og
annoncering formentlig I~nsomt.
Guld val' blandt messens h~jdepunkter med
nyfund fra tre forskellige steder. Stykkerne fra
Mockingbird Mine (Mariposa Co., California,
USA) val' kilde til den st~rste opmrerksomhed
med deres forvredne, afrundede krystaller i
mrelket Kvarts. I hvert fald nogle af stykkerne
val' dan net i hulrum og var ikke prrepareret ud
af Kvarts. Guld krystallerne er 1-2 cm, oftest
med skelet-form, h~j glans og en tiltalende,
lys, gylden Farve. Overvreldet af indtrykket fik
jeg ikke malt efter, men synes at erindre adskillige 5-7 cm stykker og nogle fa til 12-16 cm.
Personligt val' jeg mere tiltalt af stykkerne fra
Round Mountain (Nevada, USA). Guld krystallerne er ikke sa store - jeg sa stykker med
krystaller til maske 5-6 mm og maske at par
langstrakte, forvredne krystaller til I cm - men
krystallerne er for det meste ganske skarpe,
parallelt voksende skelet-krystaller. De er ikke
sa skinnende som krystallerne fra Mockingbird
Mine, men farven er mere r¢dlig, maske
grund af et h~jere kobberindhold og det finder
jeg tiltalende. Materialet fra Round Mountain
synes mere forskelligartet; jeg sa stykker med

pa

skarpe krystaller, men ogsa nogle med forvredne krystaller, 'fjer' og enkeltkrystaller, del' val'
nreste vredet til trade.Nogle fa stykker Guld fra
Santa Elena (La Gran Sabana, Estado Bolivar,
Venezuela) val' virkeligt trade til 6-7 cm. De er
selvsagt ogsa enkeltkrystaller, selvom fonnen
er mrerkvrerdig. Krystallografi er en mrerkelig
videnskab'
Del' val' to flotte nyfund fra Peru. Det ene val' af
mrettede, Iyser~de Rhodonit krystaller fra
Mina San Martin (ChllrclI, HlIanzala,
Huanuco) med tynde, Iistefonnede krystaller
op til 5 em i halvkugler pa matrix til 15 cm - sa
godt hal' jeg ikke moret mig med Rhodonit i
arevis! Jeg sa materialet flere steder, men alrdig mange stykker, sa det kan vrere et enkelt,
lille fund, men jeg haber, del' er mange flere.
For mange ar siden kom del' flotte Auripigment
krystaller fra Quiruvilca i Peru, men jeg hal'
aId rig f~r set Realgar. I Tucson sa jeg et antal
3-5 em stykker med flotte Realgar krystaller op
til lidt mindre end I cm pa et matrix af st~vet
Auripigment, Sphalerit og Galena, etiketteret
'llllcani' af nogle og 'Paloma Mine,
Huancavelica' af andre. leg er
sikker pa, stykkerne kommer fra samme sted,
men hal' ikke filet checket om del' er to beteg-
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Flllorit pa COIestil/fra Clay Cel/ter (Ohio, USA). Stykke i privatsalllfil/g.

nelser for samme lokalitet. Realgaren hal' fedtet glans og en mrettet brandbilsrl'ld Farve.
Krystallerne er ikke sa skarpe som de kinesiske, men dog meget karakteristiske. AI Realgar
er Iysfl'llsom og nedbrydes let, sa stykkerne
skal opbevares ml'lrkt og kun tages frem for et
hurtigt kig af folk, del' forstar at vrerdsrette
demo
For at fa et kig pa andet guld - smykker - stod
jeg i kl'l for at blive registreret som indkl'lber pa
en smykkemesse. leg hal' aldrig rigtig forstaet
messeregistreringsritualet; i Il'lbet af tiden hal'
jeg ladet mig registrere tret pa hundrede gange
til forskellige messer i Tucson, staet i kl'l tret pa
hundrede gange, udfyldt formularer tret pa
hundrede gange O.S.V. Til dato er jeg ikke blevet kontaktet af en eneste srelger, som hal' tilbudt mig varer! Det eneste handgribelige resultat hal' vreret breve og e-mails - ofte begge og
f1ere af samme slags fra samme arrangl'lr - med
opfordring til at lade mig registrere tidligt ' Mit
eneste udbytle synes at vrere, jeg far fem
minutter til at studere kataloget og menneskene
omkring mig, mens jeg star i kl'l. I ar blev min
kataloglresning brutalt afbrudt af sydstatsskri-

get. To hunkl'lns power-shoppere med hl'ljtsatte,
plat in blonde lokker stod lige bag mig og
underholdt hinanden og enhver indenfor 100
meter radius med deres skingre 132 dB
udveksling af lyde om Billy Bob, smykker,
mint julep, sten, bomuld, ... Normalt Iytler jeg
ikke til folks samtale, men i dette tilfrelde
havde jeg intet valg. Med damernes jakkesret,
faconsyet efter en E-skal, del' syntes som val'
den ved at sprrenges, opsatte harpragt og tilstrrekkeligt med smykker til at abne en sidegadebutik, val' dette bare sa multi-kulti.
let forsl'lg pa at undslippe pinen, prl'lvede jeg at
meditere, rense min hjerne for all de ml'lrke
skygger og koncentrere om de smukke, brasilianske mineraler. I smykkestensenden kom jeg
pa den rene, rl'lde Rhodonit fra Conselheiro
Lafayette (Minas Gerais). Det er slibemateriaIe med god spaltelighed, ofte sammen med et
creme-farvet mineral - Calcit, feldspat, eller
noget andet; jeg sa ikke efter - eller et eller
andel ml'lrkebrunt med spalteflader, formentlig
let omdannet Rhodonit. Materialet syntes hyppigt, sa vent at se det pa en slibesten i nabolaget. Apatit krystallerne fra Comercinho do
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Bruno District (Medina City, Minas Gerais),
del' blev solgt som 'Carbonat Apatit' ved
Mineralientage Meinchen i 2005, fandtes ogsa i
Tucson. Krystallerne val' ofte veludviklede,
uden prisme og med en skarp, seks-sidet bipyramide .. Farven val' ofte mindre bemrerkelsesvrerdig end i det f\!lrste materiaIe - nrennest
gr\!lnlig gra .men del' val' enkelte, prene, reblegr\!lnne stykker. Jeg havde aldrig set Mikroklin
var. Amazonit med sort turmalin, men materialet fra Miracai (Bahia) syntes udbredt og blev
solgt som almindeligt slibemateriale af mange
handlere - ikke billigt, men dog stadig som
ramateriale. Amazoniten hal' en attraktiv gr\!ln
farve med turkis tone og rimelig mretning og
hvide pietteI'; de yderste fem 0101 af krystallerne er lIVid til gralige og ydersiden drekket af en
3-5 mm matte af sorte turmalin krystaller, darligt en mm tykke og sjreldent flere end fa mm
lange. Materialet vii kun fremsta pa sin bedste
vis og adskille sig fra anden Amazonit, hvis det
bruges til udskreringer. Ved k~ens forende
fandt mine tanker hvile i erindringen om kulsorte, skinnende tunnalin krystaller fra Minas
Gerais op til 15 cm med skarpe, Iysebrune
'Herderit' (jeg antagel' det er Hydroxylherderit)
krystaller, indvokset i de yderste mm af turmalinkrystallen. Krystallerne er enkle rhomboedere (sadan cirka), en sImIle ru, men skarpe og
prene, op til ca. 15 0101. Tak, mine brasilianske
venner, for at bringe mig lindring ved denne
registrering. Da jeg endelig naede registrantricen, val' hun tilsyneladende mall\!ls, da jeg
spurgte om de uddelte h~revrell1! Maske val'
hun bare lammet ...
TGMS messen - det sakaldte Main Show i
Tucson Convention Centre er altid et bes~g
vrerd. Delle er en traditione! US klub-messe i
stor stil og en glrede for udmattede messebes~
gende - nogle af os hal' vreret i byen 2-3 uger
pa det tidspunkt. Messens srerudstilling viser
fantastiske stykker fra offentlige og private
samlinger. Det vii vrere forkert at sige, srerudstillingen aldrig skuffer - 2007 val' ikke blandt
de bedste ar - men forventningel11e er ogsa
meget h~je. Arets tema val' Australien med

vregt pa klassiske, australske mineraler.
Bevares, del' val' masser af fantastiske stykker
og mange samlere viste fantastiske stykker af
sjreldenheder - Australien hal' isrer givet os
mange velkrystalliserede, sjreldne mineraler men det forekom mig, at mange flotte stykker
val' blevet hjemme. Del' val' selvsagt mange
fine Crocoit stykker udstillet, men jeg havde
set bedre udbudt ti I salg de foregaende to uger.
Det samme gjaldt for Opal- mange flotte stykker, men ingen man ville vende sig om og pifte
efter pa gaden. Misforsta mig ret, jeg morede
mig glimrende og val' passende imponeret over
(igen) at se de 6 Col Ferro-columbit xx pa 16
cm gra Kvarts, sam let af Ben Nicholson
6/ I0/2003 ved Giles Prospect (Spargoville,
Western Australia, Australia). Den mrerkvrerdige Dyscrasit fra Brown's Shaft (Broken Hill,
New South Wales, Australia) - enten darligt
udviklede, tavleformede krystaller eller lamelIeI' fra en resorberet masse - fra George
Staceys samling val' sprendende.Natural
History Museum (London) viste, hvad jeg
synes val' messens flotteste montre, med blanclt
andet et d~rstopper stykke med Stolzit xx,
hvoraf nogle val' over I cm, med mindre Raspit
xx fra Broken Hill (New South Wales,
Australien) og en fantastisk, stor (5 cm?)
Atacamit krystal fra Wallaroo (South
Australia). De beskrev selv farven som 'dybt
gr\!ln' pa etiketten ... den syntes dyb nok til at
vrere nrermest sort, men jeg vii altid vrere villig
til at tage det med hjem!
Australien hal' meget Guld og har produceret
nogle af Verdens st~rste nuggets, men kun lidt
Guld var udstillet pa messen. Ian
Bruce/Krystal Classics og Wayne & Dona
LeichtlKristalle havde en frelles montre med
seks fantastiske stykker krystalliseret og bladformet Guld fra forskellige, australske miner
og Rob Sielecki viste et flot stykke med bladformet Guld i Limonit fra Mongalatta (South
Australia), men bortset fra dem manglede det
australske Guld.Det er maske symptomatisk, at
de to stykker pa TGMS messen aile talte om,
val' ikke australske. Vi hal' efterhanden set
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mange fantastiske stykker med gr0n tUrlnalin
fra Lavra cia Pederneira (Sao Jose cia Safiara,
Minas Gerais, Brasilien), men det 50 em (?)
store stykke, Fine Minerals viste pa messen var
enestaende: To store, let r0gfarvede Kvarts
krystaller i midten med flere end et dusin m0rkegr0nne, klare Elbait krystaller, hvoraf de
st0rste er over 30 em lange og maske 2 em
tykke. Ja, som aile andre af disse var stykket
repareret efter aile kunstens regier, fordi det
havde v<eret knust af tektoniske bev<egelser,
men det er altsa sadan dette materiale forekommer - ville du foretr<ekke en karton med sma
stumper? Det andet stykke, folk talte om, var
Gene Meierans fantastiske Beryl var.
Aquamarine fra Pakistan: Et 'pindsvin' af tyve
til femogtyve 15-20 em, skinnende, himmelbla, klare krystaller pa matrix. Det er et af de
uS<edvanlige stykker, man uv<egerligt l<egger
m<erke ti I pa 20 meters afstand - Farve og faeon
er sa lIsredvanlig, at man bare ma over for at se
efter. Efter at have staet et stykke tid, vender
man sig og gar v<ek ... alligevel er man tilbage
kort tid senere for at v<ere sikker pa, man ikke
dr0mte. Det gjorde man ikke!
Kinasyndromet virkede ogsa i Tucson: En stor
del af mineralerne og fossilerne, is<er materiale
i mellemprisklassen, kommer fra Kina og stadigt flere smykker er produceret i Kina.
Kvinderne har vundet kampen og enhver Bruce
og Sheila kan tage noget kinesisk med hjem.
Jeg har allerede n<evnt den r0de Turkis til
Sheilaerne og Brueerne ville finde forn0jelse i
den kugleformede Fluorit, jeg sa f0rste gang
ved Mineralientage MUnchen 2005. I MUnehen
fik jeg materialet pr<esenteret med lokaliteten
"Dongjiang i Indre Mongoliet" og sa ogsa et
stykke dateret "Hunan Province" - begge selvsagt garanteret til at vrere korrekte! I Tucson
jeg identisk materiale dateret "Lanyang, Hunan
Province" og en tysk yen viste mig et stykke
med lokaliteten "Chao Hu Mine, Anhui
Province," som han havde k0bt af en kineser.
Jeg kan ikke udelukke at visuelt identisk materiale med en uS<edvanlig fremtoning forekommer pa tre forskellige steder, men jeg tvivler.

sa
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Lad mig lige skitsere: Anhui er en provins ikke
langt fra Shanghai ude ved kysten. Det Indre
Mongoliet er nogenlunde sa langt fra havet,
som man kan komme i Kina og Hunan er et
sted mellem demo Geologien er relativt forskellig og det er en rigtigt darlig baggrund for at fii
ensartede mineraler.
Ortodokse mineralsamlere gl<edede sig over
Beryl var. Aquamarin fra Xuebaoding Mine
(Ping Wu, Sichuan, Kina). Efter sigende har de
v<eret pa markedet et stykke tid, men jeg har
aldrig lagt m<erke til dem, men jeg lagde helt
sikkert m<erke til et stykke, Zheng Jian-Rong
havde med: Det var i det v<esentligste en ea. 40
em lang enkeltkrystal, 25 em i diameter, som i
den ene ende bestod af et antal mindre, parallelt voksede, kortprismatiske krystaller. Farven

er sadan nogenlunde for Aquamarin - nrermest
blagralig, langt fra hvad man ser i de bech·e
pakistanske stykker - hvad der er en rigtig god
indikation af, at farven er naturlig! Det eneste
ledsagemineral er en Iys glimmer, formentlig
Muskovit.
Jeg har sagt det f0r, men gentager gerne, at
smukke kinesiske mineraler til rimelige priser
- og nogle gange til afgjort ikke sa rimelige
priser' - ma ikke tages for givet. Kinesiske
handlere er nu en integreret del af den multikulturelle Tucson messe og aile andre stenmesser, men for 20 ar siden fandtes de ikke. Jeg fik
mit f0rste kinesiske stykke i 1981, men det var
fra en gammel samling og nogle ra flere kom
dryssende, f0r jeg fik mit f0rste 'nye' kinesiske
stykke i 1985. Jeg sa ikke min f0rste fuldblods,
indf0dte kinesiske mineralhandler pa en vestlig
messe f0r omkring 1995. Dette er - tror jeg - i
vidt omfang et resultat af det politiske og 0konomiske pres ud0vet og eksempel sat af den
vestlige verden. Deng Xiaping sagde et eller
andet vist og meget kinesisk om, at kattens
Farve er ligegyldig, sa l<enge den fanger mus.
Uden hensyn til politisk overbevisning ma man
erkende, at millioller af kinesere nu star bedre
soeialt og politisk bedre end for 20 ar siden ganske som mennesker andre steder i Verden -

Opaliseret tree - opaliseret med IEdelopal.' - fra
Lightening Ridge (Neill South Wales, Australien).
DOIVIl to Earth Opals stykke,

IEdelopal 'pilleapple' - Opal psel/doJ1lorph efter
Ikait, White Cliffs (New South Wales, AI/stralien).
Robert Noble stykke.

og vor adgang til kinesiske mineraler er et
eksempel pa det.! del perspektiv er det synd,
basale rettigheder hurtigt forvitres i det visse
ynder at kalde 'den frie verden' - ikke blot i
USA, men ogsa i Europa. Som udl<ending pa
rejse til messen i Tucson, f¢ler jeg mig ofte
behandlet med mistro og afstandtagen, samlidig med at jeg fraskriver mig aile reltigheder
ved indrejse i USA. En yen brugte sin brerbare
computer i USA og fik adgang til sit firmas server gennem en sikker forbindelse - hvorefter
serveren blev bombarderet med fors¢g pa indbrud i f1ere uger. Jeg mener, det under Tucson
messen at den bayriske ministerprresident
Edmund Stoiber foreslog, at myndighederne
sku lie have ubegrrenset adgang til aile computere forbundet til Jnternettet - af sikkerhedsgrunde, naturligvis! Var det derfor vi lokkede
de kinesiske mineralhandlere og minearbejdere
til at opgive det latterlige Mao-kluns?

kunne vrere enten Phosphuranylit eller Soddyit
- jeg er ikke sa skarp til massive, sekundrere
mineraler. Gobin br¢drene havde ogsa en fantastisk Beryl var. Smaragd fra 'Panshgir
Province' i Afghanistan. Den st¢rste og ubeskadigede krystal var vel omkring 10 cm lang,
havde en mellem-mrettet, gr¢n farve og sad flot
pa matrix, som heldigvis ikke var brutalt renset
og som havde 3-4 mindre kryslaller.
Krystallerne har h¢j glans, enkel seks-sidet
prisme, flad terminering, lette riller pa prismefladerne og zoneret farve med band pa tvrers af
krystallernes lrengdeakse.

Fine ting sas overalt pa messen. Brice &
Christophe Gobin havde flere flotte stykker
Cuprosklodowskit, som var samlet for nyligt i
Musonoi (Shaba, Congo). Efter sigende kom
de aile fra en blok, fundet pa affaldsbunken,
som gav 5-6 flotte stykker med Iysende, gr¢nne 3-4 cm nale, som dannede et tykt lag pa
indersiden af hulrum. Jeg mener, matrix bestod
af blandt andet brun Curit og gult snask, som
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Alt i alt var Tucson 2007 en herlig oplevelse.
Det var godl at vrere tilbage og se vennerne
igen - bade de kendte og de ukendte - og selvsagI nyde maden og ¢lIet (ia, man far glimrende I'll i Tucson - send mig en mail, hvis du
har behov for at vide mere'). Jeg kommer helt
sikkert igennreste ar, hvor TGMS' tema er 'de
bedste mineraler fra USA de seneste 50 ar' med
individuelle montrer for hver af de 50 lokaliteter i USA, der har producerel de flotteste mineraler de seneste 50 i\r. Perspektivet er heldigvis
bredt nok til at komme rundt om andre end blot
de sredvanlige - tro mig, det bliver spektakulrert og der skal mere end et brrekket ben ti I for
at holde mig vrek'
Claus Hedegaard

