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Naturhistoriska riksmuseets mineralsamling

Jorgen Langhof

Inledning
Samlingen av mineral, maimer och bergarter vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm,
Sverige har en limg historia och avspeglar mer an 300 ars samlande. Denna samling
harstammar fran Kungliga Vetenskapsakademiens mineralkabinett. Sektionen (tidigare
avdelningen) for mineralogi fyllde 1991 150 ar. 1965 gick Naturhistoriska riksmuseet och
Kungliga Vetenskaps akademien (KVA) skilda vagar. Idag bestar samlingen av ca 150000
katalogiserade prover fordelade pa ett antal kategorier, varav 51 % kommer fran svenska
fyndigheter. Detta gor samlingen till en av de storsta enskilda museisamlingarna av mineral i
Europa och varlden (petersen 1994).

Vetenskapsakademiens samling
En rad gavor av mineral inflot till KVA under de forsta artiondena efter akademiens
grundande 1739 och dessa finns numera inforda i accessionskatalogen som "gamla
samlingen" under ar 1761. Det innebar att dessa provers egentliga ursprung ar svart eller
omojligt att harleda, men de har ingatt i KVAs ursprungliga naturaliekabinett. Redan 1748
hade enligt Akademiens protokoll ett "Maim Cabinet" samlat av baron Lowen, president i
Bergskollegium, tillfallit Akademien. Ytterligare ett "Maim Cabinet" skanktes 1751 av greve A.
J. von Hopken. Detta hade samlats av hans yngre bror friherre Gustaf Wilhelm von Hopken
(Lonnberg 1916). Nagon y1terligare information om dessa tva samlingar fanns inte att tillga
och dartor vet vi inte om nagra stuffer overlevt i museets mineralsamling till dags datum. Ar
1761 skankte bergsradet Nils Psilanderhielm (1706-1768) sin mineralsamling till Akademien
och delar av denna samling kan sparas i dagens mineralsamling pa museet och utgor
saledes de aldsta daterbara stufferna av KVAs ursprungliga samling. Hur stor
Psilanderhielms samling var nar den skanktes ar okant, men idag finns 176 poster med ca
200 stuffer bevarade, huvuddelen fran tyska gruvor och bergverk, men inga fran nagra
skandinaviska fyndigheter. Mineralsamlingen fortsatte vaxa med prover inskickade av bl a
ledamoten i St. Petersburg, professor Erik Laxman och 1769 inkoptes 3000 papplador jamte
tre hammare att "stuffa" proverna med (Sorlin 1989).

1798 hade entomologen Conrad Quensel blivit utsedd till Akademiens samlingsansvarige
med tillsyn aven fOr mineralsamlingen. Samlingen var enligt anteckningar fran 1800 upplagd
efter Axel Fredrik Cronstedts mineralsystem, vilket ansags nagot foraldrat av Quensel
(Lonnberg 1916). Fran borjan av 1800-talet finns nagra ogonvittnesskildringar publicerade av
tyska naturtorskare i reseskildringar. De tva botanisterna Fr. Weber och D. M. H. Mohr
besokte sommaren 1803 bl a Stockholm dar de traffade Quensel som visade dem
Akademiens naturalikabinett. " Die Conchylien und Mineralien sind nicht betrachtlich; doch
aile durch Herrn Doctor Quensels Bemuhungen sehr gut geordnet." (Weber & Mohr 1804).
Efter Quensels franfalle 1806 fick myntvarden Petter Jakob Hjelm ansvar for
mineralsamlingen hos KVA. Vintern 1806-1807 tillbringade den senare sa valkande
mineralogen Johan Friedrich Ludwig Hausmann i Stockholm. Har umgicks han med bl a
naturvetenskapsman och ledamoter i KVA, samt tillbringade tid med att studera olika
naturaliesamlingar. I hans senare publicerade reseskildring sager han om Akademiens
samlingar; "Der zoologische Theil derselben ist vorzuglicher als der mineralogische. Diesen
fand ich gar nicht geordnet. Den Herrn Munzwardein Hjelm war die Arbeit des Ordnens
vorbehalten, welcher aber seinen vielen, anderweitigen Geschaften schwerlich hinreichende
Musse dazu abgewinnen durtte." (Hausmann 1814).

Under tiden fram till att kemisten Jacob Berzelius blev utnamnd till KVAs sekreterare 1818,
erholl samlingen fa nytillskott och skottes daligt eller stundtals inte ails (Lonnberg 1916),
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Berzelius gjorde emellertid Akademien uppmarksam pa behovet av en ordentlig
mineralsamling i och med det egentliga grundandet av ell Naturhistoriskt Riksmuseum 1819.
Man visste da inte var Akademiens aldre mineralsamling tagit vagen, anda tills det
upptacktes ell antal skap innehallande mineralprov, i ell igensalt fonster i biblioteket dolda
bakom en bokhylla. Under Berzelius ledning genomgicks dessa 1822 och 1823 och en
forteckning upprallades, viiken visade all samlingen bestod av drygt 700 stutter, varav en
stor del var sibiriska malmprover, kvarts och kalcit, samt 33 stutter skankta av Laxman.
Denna samling blev utgangsmaterialet for det egentliga Riksmuseets mineralogiska samling,
som kan sagas grundades genom brukspatron Wilhelm Hisingers donation av en storre
samling mineral 2 januari 1823. Hans ursprungliga donationen skall ha innehallit ca 2000
prover och av dessa finns 481 poster accessionsfOrda. Samlingen med tilihOrande 4 skap
placerades i Akademiens sessionssal i deras hus pa Stora Nygatan 101 i Gamla Stan
(Lonnberg 1916).

Perioden 1830·1860
Sedan Akademien 1828 inkopt det s k Westmanska huset vid Adolf Fredriks kyrka i centrala
Stockholm, inreddes nagra rum enkom for de mineralogiska och geologiska samlingarna.
KVA:s sekreterare Berzelius hade nu fortsall svart all hinna med samlingsbestyren och
Akademien antog en av hans narmaste larjungar Carl Gustaf Mosander till amanuens.
Samlingen och Mosander f1yttade in i Akademiens nya hus 1829 och nar sedan Akademien
1841 beslutade all Naturhistoriska riksmuseet skulle utvidgas med en mineralogisk
avdelning, blev Mosander utnamnd till intendent. Samlingen inneholl vid denna tidpunkt,
enligt en katalog baserad pa Berzelius kemiska mineralsystem fran 1814, 2670 stutter.

Strax efler flytten fick museet 1829 ytterligare en stor gava av Wilhelm Hisinger, da han
skankte sin skandinaviska samling av bergarter och fossil. Dessa utgjorde i manga fall
originalstutterna till hans talrika publikationer over Sveriges och Norges geologi, samt till
hans geognostiska karta. Till den senare finns en tryckt katalog som utgavs i Stockholm
1841. Enligt denna skulle samlingen besta av 822 bergartsstutter och 325 "petrifikater" i 3
485 exemplar. Dessutom tillkom drygt 1000 stutter av utlandsk harkomst. Samlingen
mangdubblades i ell slag och Wilhelm Hisinger framstar genom sin generositet som nagot av
grundlaggaren av Riksmuseets mineralogiska och paleontologiska samlingar. Redan 1831
erholl Mosander en annan storslagen donation da slakten Geijer, agare IiII Rorstrands
porslinsfabrik i Stockholm, testamenterade overdirektor Bengt Reinhold Geijers (1758-1815)
mineralsamling. Stora delar av samlingen IiIIkom under andra halvan av 1700-talet da Geijer
var aktiv i det svenska bergsbruket. Av den ursprungliga samlingen finns knappt 1100 stutter
bevarade, manga med intressanta fyndortsuppgifler.

Redan i slutet av 1835 hade samlingen vuxit till ca 12 000 stutter och della endast genom
gavor och donationer av enskilda personer. Nagra extra anslag for insamling av prover under
egna resor hade Mosander annu inte tillgang till. Han var dock alit for intresserad avail
samlingens skulle utokas med nya species och ballre stutter. Han forsokte via
Bergskollegium fa statens tjansteman inom gruvnaringen all insanda prover fran sina
respektive distrikt, men della Iyckades daligt och endast tre samlingar inkom pa total! ca 200
prover. Han maste prova andra vagar fOr fa in stutter, framforallt bra dubblell material for
byte med utlandska samlare, museer och mineralhandlare. Numera klassiska lokaler som
Yllerby och Uto gruvor, bada i Stockholms narhet, hade han besokt flera ganger pa egen
bekostnad, men 1841 erhOll han en summa pengar for en langre mineralogisk resa. Denna
resa, som blev av mycket stor betydelse fOr avdelningens utveckling, varade i tva och en
halv manad, och Mosander besokte bl a fyndorter som Skrikerum, Adelfors, Langban,
Nordmark, Taberg, Malsjo, samt Fredriksvarn, Brevikstrakten, Tvedestrand, Arendal och
Hillero i Norge. Resan gav rikligt med utbyte, men manga av lokalerna var redan hart
brandskattade pa sina mineralogiska skaller, och Mosander beklagade sig att inte
svenskarna tagit baltre reda pa sina mineral. Nu kunde han i alia fall inleda en aktiv
byteshandel med sill svenska och norska material. Trots all han ocksa f 0 m 1841 fick ell
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arligt anslag for inkop av mineral, utvecklade Mosander en Iivlig bytestrafik med museer,
samlare och handlare runt om i Europa.

Efter Jacob Berzelius dod 1848 tillfoll hans privata mineralsamling, med talrika originalprov
till hans manga mineralanalyser, Riksmuseets mineralogiska avdelning. Enligt Mosanders
anteckningar utgjordes samlingen av 2 373 mineralstuffer och 184 bergarter, och idag
aterfinns i samlingen 2 185 nummer. Manga av proverna ar gavor eller byten med manga av
hans kollegor och vanner i Sverige och utomlands; Nils Nordenskiold, Johan Gottlieb Gahn,
Erik T. Svedenstierna, Friedrich Wohler, Rene Just Hauy, Christian Gmelin, James Tennant,
Gustav Rose och manga andra.

Ar 1850 sammanfattade Mosander samlingarnas tillstand i sin "Summariska Catalog" och
den ger vid handen att museisamlingen av mineral inneholl 13 006 stuffer och
dubblettsamlingen 11 554 stuffer. Till detta kom en geognostisk samling med 5 365 stuffer,
inklusive dubbletter och fossil. Samlingarnas tillvaxt fran 1850 fram till Mosanders dod i
oktober 1858, utgors dels av byten och gavor, bl a Berzeliuseleven och overdirektor Nils
Wilhelm Almroths efterlamnade mineralsamling, men huvudsakligen av Mosanders egna
insamlingar. 1853 reste han till bl a Bastnas, Kararvet, Langban, Nordmark, Skrikerum,
Hittero, Brevikstrakten och Arendal, och Iyckades insamla nara 4 000 stuffer! Hans sista ar
reste han ytterligare en gang till Norge i borjan av september, och dar hade han dol bl a
inkopt 274 stuffer av mineralhandlaren Wiborg i Brevik.

Nordenskiolds intendentstid
Efter Mosanders dod blev Adolf Erik Nordenskiold utsedd av Akademien till hans eftertradare
som intendent vid mineralogiska avdelningen och han tilltradde tjansten redan i slutet av
1858. Han hade redan ett par ar tidigare arbetat periodvis pol Mosanders laboratorium pol
Riksmuseet och var utbildad mineralog fran Helsingfors, Finland. I samband med hans
tilltradde hade Riksmuseets ombyggnad redan paborjats, men det kom att droja enda till den
25 juni 1866, under den dol pagaende industriutstallningen i Stockholm, innan museet ater
igen kunde oppnas for allmanheten i delvis nya, men aven renoverade lokaler. Nordenskiold
tog sig an arbetet med att inreda lokalerna och stalla i ordning samlingarna, men forst 1865
kunde samlingarna stallas upp i deras nya loka!.

Redan i borjan av 1860-talet hade Nordenskiold anstallt ett stadigvarande bitrade pol
avdelningen och detta blev borjan till den senare skapade assistenttjansten, som kom att
innehas av den skicklige mineralanalytikern och Nordenskiolds hogra hand under dennes
senare manga langvariga arktiska forskningsresor, Gustaf Lindstrom. Denne kom att arbeta
pol museet i nastan 45 ar och for att skilja honom at fran hans namne, Gustaf Lindstrom,
intendent pol Paleozologiska avdelningen, kallades assistent Lindstrom for "kristallen" och
intendent Lindstrom for "korallen".

Nordenskiold fiirsta ar pol museet innebar ett fortsatt samlingsresande a'ia Mosander.
Sommaren 1859 reste han till Jamtland, Halsingland och Dalarna, varvid bl a de forsta
svenska anatasfynden gjordes i Kjoland, samt upptackten av det nya mineralet, det forsta
sulfat-silikatet, thaumasit gjordes pol Areskutan. Under hemvagen upptackte han den
mineralrika granitpegmatiten Nya Kararvet utanfor Falun. Nordenskiold kunde inte ha fatt en
battre start. Han skickade aven ut andra personer pol insamlingsuppdrag for museets
rakning; Gustaf Nauckhoff, Hjalmar Wi/ander, Fredrik Svenonius, Carl Morton, Gustaf
Lofstrand. Den sistnamnde reste bl a till Tangens kvartsbrott vid Kragero, for insamling av
fenakit, nar detta sensationella fynd hade gjorts. Det betydligaste tillskottet av svenska och
norska stuffer utgjordes dock av de fasta forbindelser som Nordenskiold och Lindstrom
etablerade med personer vid de viktigaste mineralfyndorterna. Dessa personer som
utgjordes av gruvforvaltare och disponenter, men oftare av arbetsforman sasom skjutare,
skradare, forman, insande mer eller mindre anmarkningsvarda mineralprov till Riksmuseet.
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Nordenskiolds mer an fyrtioariga tid som intendent pa Riksmuseet, sammanfoll med en
period av delvis mycket rika mineralfynd vid manga svenska och norska fyndorter, som ar
utan motstycke i mineralogins historia. Framforallt galler delta de varmlandska jarn
manganforekomsterna av Langbans-typ, som under huvudsakligen 1870- och 1880-talet
utmarkte for sina rika mineralfynd. Detta till foljd av en ny efterfragan pa manganmalm, viiken
borjade brytas i Harstigen, Jakobsberg, Nordmark, Sjogruvan och Langban i stor skala under
denna period. Arbetsmomenten i samband med gruvdriften var uteslulande manuella, vilkel
forstas okade chanserna till att mineralfynd kunde goras i samband med gruvbrytningen.
Fynden i Norge som till slor del var forknippade med granitpegmatiler, sammanfaller med
den explosionsartade utvecklingen i faltspalindustrin och faltspatexporten under 1870-talet.
Aven en stor efterfragan pa thorium och thoriumhaltiga mineral foranledde nya mineralfynd.
Under 1894 och 1895 brots manga granitpegmatiter i sodra Norge enbart pa toriummineralen
thorit, orangit och aeschynit, och det antas att det exporterades thoriummineral fran Norge
1895 till ett yarde av mer an 1 miljon kronor.

Dessa rika fynd gay museet ett stort forrad av bra dubblelt material for byten. Nordenskiold
byt1e inledningsvis flitigt med ullandet; Union College (USA), , Maskelyne (Brilish Museum),
C. U. Shephard (USA), G. Seligman (Tyskland), m fl. Han kopte och bytte aven f1itigt med de
etablerade mineralhandlarna i Sverige och Europa; Carl Wilhelm Anderberg (Sverige),
Gustaf Flink (Sverige), Lars Johan Igelstrom (Sverige), Wiborg (Norge), Weibye (Norge),
Krantz (Tyskland), J. Bohm (Osterrike), Pisani (Frankrike) Foote (USA), G. English (USA), m
fl.

Bland de samlingar och gavor som inkom under Nordenskiolds tid som ansvarig pa
mineralogiska avdelningen kan namnas; Johan August Arfvedsons mineralsamling - en av
Berzelius lidigaste och narmaste larjungar (upptackaren av lilium i petalit fran Uto gruvor), J.
O. Carlbergs samling (med bl a kondrodilkristaller fran Kavellorp, Kopparberg). Men den
storsta gavan fram till da var anda Bergskollegiums enorma samling av huvudsakligen
maimer och mineral.

Bergskollegiums mineralsamling
loch med utgangen av 1857 upplostes det gamla ambetsverket Bergskollegium och
verksamheten overtogs av Kommerskollegium, men del drojde en bit in pa 1859 innan
Bergskollegiums mineralsamling overfordes till Riksmuseet, dar den nyligen utnamnde
intendenten Adolf Erik Nordenskiold tog emol den. Dessvarre uppgjordes ingen, ens
summarisk, forteckning over den stora samlingen och det bestamdes att vissa delar skulle
anvandas som dubbletter for utdelning av samlingar till skolor mm. (Zenzen 1920).

Den svenska statens forsok att reglera landets jarntillverkning alit sedan medeltiden
resulterade i grundandet av Generalbergsamtet 1637, ett ambetsverk benamnt
Bergskollegium f 0 m 1649. De aldre administrativa foregangarna, med rotter i medeltiden,
slogs nu slutligen samman till en central myndighet, ett bergsdepartement (Hildebrand 1957).
Forsok att lagga upp en officiell mineralsamling inom kollegiet gjordes redan 1654 av
davarande presidenten, riksradet Erik Fleming, men det var forst pa 1680-lalet som den da
anstallde kemisten Urban Hjarne fick i uppdrag att paborja en insamling av prover for
Bergskollegiums rakning (Zenzen 1932). Med andra ord sa kan delar av den ursprungliga
Bergskollegiums mineralsamling eventuellt sparas tillbaks till 1680-talet. Nagra sadana fynd
har dock inte gjorts hittills (Zenzen 1920 & 1932). I februari 1740 och fram till i maj samma ar
holl Carl von Linne ett antal valbesokta forelasningar i mineralogi med stutter ur
Bergskollegiums samling som askadningsmaterial (Zenzen 1932).

Nordenskiold anvande stora delar av Bergskollegiums samling for att komplettera
Riksmuseets samlingar och samlingen blev pa sa satt uppsplittrad, och det ovriga (tusentals
prover) anvande han som dubblettmaterial for skolsamlingar. Denna kanske nagot
pietetslosa hallningen till en sadan historiskt vardefull samling, forandrades under
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eftertriidaren till Nordenskiold, Hjalmar Sjogrens intendentstid. Den da nyligen anstiillde
assistenten Nils Zenzen fick i uppdrag all 1916, d v s da Riksmuseet nya stora lokaler i
Frescati togs i bruk, sa langt som mojligt aterst13lla den gamla Bergskollegiums
mineralsamling. Den forvaras numera i separata skap i anslutning till systematiska
huvudsamlingen. Nils Zenzen besparade ingen moda all l13sa och tolka etikeller, kataloger
och brev mm, samt all losa provers provenienser och hans "forsok" till en historik over
Bergskollegium mineralsamling som publicerades 1920 13r en veritabel skallkammare i
svensk mineralogisk historia.

Bortsell fran en rad lokalsamlingar som Ingar i Bergskollegiums samling, sa har foljande
sviter och privata samlingar sparats av Nils Zenzen (1920);

Burmanska samlingen (171 stuffer aterfunna av ell ok13nt antal ursprungligen)
Funckska samlingen (291 av 1743 stuffer aterfunna)
Gillet de Laumont's s13ndning 1819 (59 av 80 stuffer aterfunna)
Hermelinska samlingen (1483 av minst 2246 stuffer aterfunna)
Lofvenskiolds gava (5 av 8 stuffer aterfunna)
S. A. W. von Herders bytess13ndning (10 av 21 stuffer aterfunna)
P. N. Seven's gava 1827 (1 av 25 stuffer aterfunna)
Spanska samlingen (50 av 131 stuffer aterfunna)
Wienska samlingen (58 av 100 stuffer aterfunna)

I dagsl13get finns n13stan 9 600 nummer infiirda under 1857 i accessionskatalogen, vilka alia
har ingatt i Bergskollegiums samling. Antalet 13r betydligt storre och Zenzen (1920) n13mner
all han sparat 10 200 stuffer av ursprungligen minst 17 000.

Hjalmar Sjogren som intendent 1901·1922
Under storre delen av Nordenskiold tid som intendent hade Riksmuseets lokaler inne i
Stockholm varit alit for tranga. Nordenskiold argumenterade st13ndigt for all museet skulie fa
nya lokaler, men det blev hans eftertr13dare Hjalmar Sjogren forunnat all flytta in de spatiosa
nyproducerade museilokalerna ute i Frescati - n13stan landsbygden vid denna tidpunkt 
1916. Redan i samband med Sjogrens tilltriide i november 1901 hade mineralsamlingen fall
ell fantastiskt tillskoll i och med all Sjogren donerade sin magnifika privata samling av
mineral, n13stan 6 800 stuffer, d13r bl a hans och pappan Anton Sjogrens manga originalprov
finns. Samlingen som till stor del tillkommit genom den formogne Hjalmar Sjogrens kopiver,
tiIIkom under en tioarsperiod mellan 1891 och 1900, da han spenderade ca 130 000 kronor
bland mineralhandlare v13rlden over (Flink, Krantz, Pech, Bohm, Eger, Foote, English mil).
En professor pa Stockholms Hogskola hade under denna tid en arslon pa ca 8 000 kronor.
Samlingen 13r idag en ov13rderlig skall for museet och kan r13knas som en av de v13rdefullaste
separat hallna mineralsamlingarna i v13rlden.

Mellan aren 1906 och 1916 hade avdelningen formanen all ha mineralogen och tidigare
mineralhandlaren Gustaf Flink anst13lld som assistent. Han eftertr13dde Gustaf Lindstrom och
eftertr13ddes sj13lv av Nils Zenzen. Under denna dryga tioarsperiod kunde Flink oms13lla
mycket av det 13ldre ackumulerade dubblellmaterialet i goda byten och manga nya species,
samt intressanta nyfynd erholls. Samtidigt paborjade Flink sin stora sytematiska bearbetning
av museets hitlills obeskrivna material fran svenska fyndorter, samt 13ven Uppsala
universitetssamling och Axel Hambergs privata samling, vilket kom all ligga till grund for
hans stora verk - Bidrag till Sveriges mineralogi - viiken utkom i fyra delar 1908-1917.

Sjogrens huvudsakliga arbetsuppgift kom hell all ligga pa det organisatoriska planet da det
g13llde planeringen for lIytten och inflyllningen i de helt nya lokalerna i Frescati, samt sedan
uppst13llningen av den stora nya utst13llningen d13r.
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Perioden 1923-1947 - Langbanforskning under Aminoffs ledning
Efter Sjogrens plotsliga dod i mars 1922 anstiilldes Gregori Aminoff som intendent for
Riksmuseets mineralogiska avdelning, efter 1926 beniimnd professor. En ny period med
pionjiirbetonad forskning pa kristallografins omrade och beskrivning av en rad nya mineral
fran Langbanforekomsten inleddes. Fornyade rika fynd av mineral hade gjorts diir sedan
mitten av 1910-talet och den pensionerade Gustaf Flink hade i "samarbete" med den lokale
mineralsamlaren och Langbanexperten Karl Johan Finneman, skriidarbas i Langban, borjat
samla ihop en lang rad okiinda eller daligt undersokta mineral fran gruvan. Listan som
publicerades i GFF, viixte under 1920-talet och slutade senare forst en bit over 600.

Nyaccessionen var tidvis mycket stor under 1920- och 1930-talet, en rad donationer och
gavor kom museet tillgodo. 1925 inkoptes en storre svit Langbanstuffer (3 776 st.) av Gustaf
Flink och samma ar overfordes 2 315 norska mineral fran Stockholms Hogskola
Mineralogiska Institut, vilka delvis legat till grund for Waldemar Christopher Braggers stora
arbete om Langesundsfjordens mineralogi. 1931 hade resterande delar av bergskemisten
Johan Fredrik Lundbergs mineralsamling (niistan 900 stuffer) skiinkts till museet och efter
Gustaf Flinks dod 1932 inkoptes av dadsboet y1terligare en stor svit Langbanprover, drygt
4300 stuffer. Samma ar skiinkte anhariga till kristallografen och geografen Axel Hamberg,
hans vackra och utsokta mineralsamling pa niistan 4 400 prover till museet. Manga iir
originalprov till hans under 1880-talet gjorda arbeten pa Stockholms Hagskola Mineralogiska
Institut, under professor Braggers ledning.

Frans Erik Wickman pa Riksmuseet 1947-1967
Under Wickmans tid som chef fOr avdelningen viixte samlingen mindre iin under tidigare
perioder med rika mineralfynd. Gruwerksamheten i Sverige sjank radikalt efter Andra
Viirldskriget och antalet aktiva mineraloger Iikasa. Forskningen pa avdelningen var
diversifierad och bestod I alit fran strukturbestiimningar av sulfosalter, undersakning av
variationer i sammansiittning av stabila isotoper, radioaktiva isotopbestiimningar som kom
att ligga till grunden for den isotopgeologiska forskningen och aldersdateringen av bergarter i
Sverige, till studiet av meteoriter och de farsta tolkningarna av astroblem i Sverige (Holtstam
1992).

Stockholms Hagskola gjorde en deposition av bl a en rad originalstuffer till undersakningar
gjorda av Bragger och hans elever under 1880-talet och y1terligare drygt 2 000 stuffer
averfardes saledes till museet. 1967 inkaptes en privatsamling tillharig en viss ingenjor John
Olsson, som nyligen avlidit. Samlingen pa drygt 1 000 prover innehaller framfarallt en mycket
bra svit Langbanprover, med ett flertal unika och mycket bra prover, inskaffade av Olsson
under 1910-talet (Holtstam & Langhof 1999).

1970-talet och fram till idag
Under denna period utakades samlingarna ganska lite. Enstaka insamlingsresor gjordes och
en del by1en, samt gavor inkom. De tre enskilt starsta donatlonerna under perioden var
Gustav VI Adolfs mineralsamling som enligt testamente skiinkts till Riksmuseet 1974, aret
efter att kungen avlidit, samt den resterande och mycket omfattande Stockholms Hagskolas
samling, som enligt rektors donationsbrev skiinktes till Sektionen for mineralogi 1988, och
metallurgen, mineralogen mm Carl Benedicks mineralsamling, som skiinktes 1989 fran
Institutet for metallforskning i Stockholm.

Gustav VI Adolf mineralsamling innehaller drygt 1 600 prover och ihopsamlades av kungen
under huvudsakligen hans kronprinstid, d v s fran ca 1900-20, men samlingen viixte med
enstaka donationer och inkap enda fram till pa 1950-talet. Samlingen innehaller siillsynta
Langbanmineral, och stera sagade agatskivor fran Idar Oberstein, Tyskland. Han handlade
flltigt hos bl a britliska mineralhandlare pa 1910- och 1920-talet, och manga av de vackraste
proven finns idag utstiillda bland den nya utstiillningen av mineral pa Naturhistoriska
riksmuseet.
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Donationen av den tredje och storsta delen av Stockholms Hogskolas ursprungliga
mineralsamling, innebar ett f1erarigt arbete med uppackning, genomgang, sortering,
tvattning, etikettering och katalogisering, som avslutades forst i mitten av 1990-talet. Ifran
den slutliga donationen har 4493 nummer accessionsfOrts. Samlingen avspeglar den
forskning som under de senaste 100 aren bedrivits vid Stockholms universitets (tidigare
Hogskola) geologiska Institution, och perioden 1881-1890 da Brogger var chef och ledde
forskningen, vager mycket tungt som del av samlingen. Atskilliga tusentals prover bar
fortfarande hans originaletikettering och manga noteringar om ursprung, fyndorter,
matresultat mm pa etiketterna, gor samlingen till en mycket viktig vetenskapshistorisk kalia
(Langhof 1994). Aren med Brogger som professor, larare och vetenskaplig profil vid
Stockholms hogskola ar mycket av en guldalder inom nordisk kristallografi, mineralogi,
petrologi och geologi (Wickman 1986).

Carl Benedicks var en av Sveriges ledande metaliografer under 50 ar och en pionjar inom
den moderna metallografin. I sin ungdom hade han studerat mineralogi mm pa Uppsala
universitet och handlade som student flitigt hos mineralhandlaren Gustaf Flink. Hans
tidigaste vetenskapliga arbeten ar rent mineralogiska och geologiska, och han beskrev bl a
det da nya mineralet thalenit fran Osterby kvartsbrott i Dalarna. Delar av samlingen inneholi
kemiska preparat, metall-, slagg- och hy1tprodukter, men drygt 500 prover infOrlivades i
museet systematiska huvudsamling.

Under 1990-talet aktiverades det mineralogiska samlingsarbetet radikalt under professor Ulf
Halenius ledning (tilitradde 1991). Det under manga 8rtionden eftersatta samlingsarbetet
hade resulterat i manga overfylida skap i huvudsamlingen och en plan for en ny systematisk
ordning med ett drygt 10-tal tomma skap i inberakningen uppgjordes. En datalaggning av
katalogerna hade pabOrjats i slutet av 1980-talet och drygt 10 ar senare kunde hela
katalogen bearbetas i en dator. Forskningsmaterial, nya species, vackra prover for
utstaliningar mm Ingar naturligtvis i avdelningens insamlingspolitik, men museets
ansvarsomrade gor att avdelningen prioriterar det nationelia stuffmaterialet forst och framst,
och med goda kontakter med svenska samlare, mineraloger, geologer och gruvtoretag sa
har ett standigt inflode av nytt material kunnat ske under 1990-talet och borjan av 2000-talet.
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