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ommaren iir snart slut och hasten i antiigande. A lla
har vi sett, hiuat, bytt, kopt, salt eller gett bart nagra
intressanta mineralstuffer.

Mineralsam lande ts inr iktn ing gar i trappsteg alit eftersom var kunskap ,
medvetande oeh kiinsla fo r m ineral oka r. Det iir viktigt att liira av
varandra oeh varje person vi motet tillfor oss lite m er insi kt i livet.
De fies ta kontakter bland m ineralsamlare iir omsesidigt givande oeh
iigarbyten ske r m ed ett oppe t sinne oeh hjiirta .
I nagra fa undantagsfall triiff ar m an nagon diir kanske personkemin
inte helt stammer, diir den ena iir enbart tagare oeh aldriglsiillan delar
m ed sig vare sig av entusiasm, kunskap eller ann at. Ibland iir det
besservissermentalitet , tillf iilliga omstiindigheterna, akademiska
stallning som go r att en person iir svar att na oeh utbyta inform ation
m ed .
Vid nagra fa tillfiillen triiffar man nagon som vill byta till sig en
superstuff m ot nagot vanligt m ineral av da lig kvalitet . Oftast beror det
pa okuns kap oeh dalig k valitetsm edvetenhet men ibland [orsoker
ndgon helt enk elt lura s.
Hiir k ommer ett par dk ta exe mpe l som kanske kan leda till efte rtanke
oeh debatt.
Pd en miissa pa 70-talet k om en okiind oeh ville kopa en superstuffso m
var prissatt m yeket fo rmanligt. H err X bonade oeh bad att han sk ulle
fa den iinnu billigare for att ha den i sin sam ling. Efter utriiknande av
vad bensinen sk ulle kosta att ta sig hem igen fi ek han till slut kopa den
iinnu billigare.
5 minute r senare giek han om k ring oeh skrot hur myeket han sk ulle
tjiina pa att siilja den . pa sam m a m iissa ville Mr. Y k opa en annan stuff
En del av kopeskillingen sk ulle vara i byte m ed nagra av han s m ineral .
Pengarna overliimnades oeh vi giek till hans bil for attse om han hade
nagot att byta m ed.
Inget speciellt i bagaget m en by tte tva stuffer. Den ena tag inlindad i
tidningspapper oeh var en 15 x 15 em sto r platta m ed granater f ran
Grua. Viii hemkommen pa ekade jag upp stuffen oeh gissa om jag blev
[o rvanad niir jag viinde pa den . Den bes tod av en 2 em tjoek cem ent
platta vari hade satts et 10 tal f ragment med granater. (Biterna horde
doek ihop).
M r. Z k ommer fram pa en m iissa och vill kopa en f in stuff So m
delbetalning vill han anviinda en gnejs bit m ed en em stor ful bit av ett
av vdra van/igaste mineral . Na turligtvis uppfattade jag denn a okiinde
som nyborjare oeh fo r att upp m untra han s fynd fie k han 50 kr rabatt.
Senare visade det sig att han sam lat i fle ra ar oeh till oeh m ed satsade
stort pa mineral . Da blir man forbanna d.
V id ytterligare en miissa ville en sam lare byta till sig en fin stuffav mig
m ot en nordisk stuff Efter undersokningar m ed hiinsyn till kristallform ,
lyster, f iirg, inneslutningar mm kan jag inte fi nna anna t an att stuffen
iir fran Nigeria. Den uppgavs vara sjiilvp loe kad i Drammensgran iten .
Ibland fa s f elaktig information om fy ndo rt, m en [o rso k fii exak t riitt.
Var i gruvan hittades stuffen, niir, av vem, forsaldes, byttes, don erades
till osv. Inf ormation so m kan visa sig viirdfull i fra mtiden .
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Det iirfantastiskt att det finns sa mango med vetna samlare i vara nordiska trakt er och
att interesset of ta ar pa en hog och serios niva. Andra framstaende lander iir friimst
Tyskland, Holland, Osterrik e, Schweiz, Italien , Frankrike, USA och Canada. Vi
maste vara medvetna att intresset och sam landet iir en [raga om p ersonlig sm ak och
inte[ordoma andra rik tningar ino m mineralogin/geologin. En del iir mer sam lartype r
och bara skall ha en bit av varje mineral eller fran en viss fyndighet, en del iir kanske
mest interesserade av fosfater och en del kanske [riim st dr interesserade av att fa se
stuffer, fy ndorter, sam lingar, bilder m m fo r att lara sig. Samlandet dr da snarare ett
komplem ent till interesset. I t ex USA iir det helt vanligt att sam lare enda st samlar en
viss storlek och det iir 0 K, om man hellre vantar nagra ar fo r att f a en fi n baryt fr an
Hartsell, Colorado , som gar ner i en 2,5 x 2,5 em ask. Men det iir synd att «trim ma»
en museistuff fo r iindamalet. A llt krii ver k unskap och erfarenhet. Vanta hellre ett tag
innan ni ger er pa att trimma eller dela en stuff i smabitar om ni iir osiik ra.
A ven ndr man iir siiker far man ibland angra sig. En god van hade en fin stuff med
lang, smala, decimeterlanga rokkvartskristaller. Dessa slog han isdr till enkeltkristaller,
sagade sedan dessa bitar och trumlade demo Pa kort tid totalforstordes en fin bit , som
aidrig gar att fa igen. Tank pa att det alltid [in ns mojlighet att i f ram tiden trimma, syra
ut m m , men inte det omviinda.
Tank efter fo re!

Vi har ett stort antal aktiva [ore ningar i bade Sverige och Norge. Man ga av dessa
f ungerar utmiirkt med exk ursioner, ku rser, by testriffar, [oredrag. [yndortsundersok 
ningar m m.
Vad iir malet med [o reningen? Kanske att triiffas en gang i m iinaden eller? Nagra
fo reningar har giut Iiingre och bildat underavdelningar m ed t ex mineralgrupp som
trtiffa s en gang i veckan m ed riktigt aktiva deltagare.
Nag ra av alla frago r man kan stiilla sig f or att kanske satsa lite m er.
Finns det nagonlnagra bra geologiska utsiillningar i viir niirhet? A r de bra? Vem iir
utstiillningen inriktad pa ? Ar den kdnd av allmiinheten? Kan var [orening hjalpa till
m ed nagot? Har vi hjalpt till m ed information/stuffer? Viktigt iir for varje utstiillning
att ha en ansvarig som iir kunnig och som arbetar aktivt, kanske m ed temautstiillningar
som sk iftar regelbundet. Hur far man tag pa rdtta personer att hjalpa till? Kan vi stodja
museet ekonomisk t? De fi esta museer har allt f or lite pengar avsatta f or att kunna kopa
in nyfynd. Donation er av stuffer,bade referens och av utstdlln ingskvalitet borjar bli en
ovanlighet , vi/ke t inte var fallet [o rr.
Gor vi nagon rek lam for var forening? Kan vi [orbiittra den? Kanner andra mineral
intresserade till den? Hur fic k de reda pa den? Geno m slumpen? Har vi nagra som
aktivt informerar och sp rider interesse och information ? Kanske skall alla m edlemmar
sta vars ett par helger om dret och ha stenlotteri och inf ormationsspridnin g i Centrum
eller vid ndgon stormarknad?
For att ge andra en liten inb lick i geologi kanske man kan ordna joredrag och exk ursio 
ner fo r allm iinh eten . Det svara iir att fa tag pa ruigon som har bra kunskaper och som
kan lara ut. Finns det ruigon m ed specialistk unskape r i var forening, vid ruigot fo retag,
museum eller uni versitet som vi borde ha starkare kontakter m ed? Har vi tagit reda pa
alla gam la gruvor 0 skii rp i var niirhet? Ar de ordentligt undersokta? Har vi meddelat
SGUINGU etc om interessanta fy nd? Har vi lyckats sp rida k unskap till nagra yngre?
Finns det ndgon ungdomsbarnverksamhet i var[o rening? A lla barn sam lar pa k varts
bitar m en fa utvecklar intresset.
Peter
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