
For de so m inte hade mojl igh et att
mota so mma ren i Goteborg kan jag
beratta att va r for sta rnassa hall s pa
Burgard en s Gymnasium allde les intill
Scandinavi um-Ullevi i ccntra la Gote
borg. Masslok alen hade tre vaningar
som en del sjal vklart uppfattade som
jobbigt, men de som var ensa mma och
hade mycke t sten fic k hjalp att bara
upp for trappom a.
G ivet vis va r det helt medvetet lagt har,
Varfor? Massari ar inte enbart till for
oss som av naturen ar ga lna i m ineral
och gama aker 45 mil ut i skogen for
att hitta en eventue ll stuff. Vart vikti
gaste mal va r att vac ka lite uppmark
samhet och locka mann iskor som inte
visste nagot ail s om mineral fo r att fa
chansen att dela var g ladje.
For att na ut till va r oc h en had e vi fle
ra annonser frams t i Goteborgs Posten
med tackning av 700 000 hushal l samt
vi satte upp ett anta l 6 meters ban de
ro ller i ce ntra la stade n ove r gagator,
30.000 skarpt gu la flygbl ad delades ut
och 700 ex av var massposter sa ttes
upp pa restau ranger, affarer, anslags
tav lor mm i. hela stade n. Affischema
var va rt sto rsta probl em men anda en
hit som vi kanske drar nytta av till i
var, De fles ta forsvann direkt och en
del var hyggli ga att komma fram och
fraga om de kunde fa en. Batt re att ge
bort en fo r 25 kron or an all bli av med
1000 presumtiva besokare. Dessut om

Dort oeh sett pit
ska n din a v iska massor 1991

Av Peter Lyckberg

Missade tyvar r Orebro, Esbjerg oeh Peraseinajoki sa arets forsta
Skandinaviska blev massan i Goteborg, Var sjalv med oeh arrangera 
de massan samt stallde ut sa jag hann ej se alit sa noga som kunde
vara onskva rt,

gjorde flera privatp ersoner utstallning
ar inn an ma ssan med bitar fran sina
samlingar bla pa Kulturhu s, Stad s
biblioteket samt Stora Teatem und er
ett par veckors tid.
Antalet betalande besok are va r drygt
3000 och besokarna gick i trans. De
flesta som kom till mi g had e gjort slut
pa pen gama och had e inte tillrackligt
med. Mang a trodde att man enbart fick
titt a pa mineral trots att vi gatt ut med
information om byte , kop oc h forsalj 
nm g.
Nasta ars massa kommer att ga av sta
pe ln i Frolunda borg vid Slottskogen.
A lit i ett plan och dett a blir lord agen
de n 23 maj oc h sondagen den 24 .
Nu ate r till are ts massa oc h minera len.
Det fina var att ett stort antal privatp er
sone r stallde ut ifran foreningen som
man normalt ald rig se r. Det som man
saknar ar dock , som jag tror rnanga
ha ile r med mig om, att utsta llare oc h
den lok ala foreningen sta ller ut stuffer
som ar funna i omrade t dar massan
ager rum . Bade for oss sam lare oc h all
manh eten s interesse.
am massorna ska ll utveckl as i Skandi 
navien tror jag att varj e ma ssarrangor
skall fo rsoka ha ett anta l montrar for
lok ala sam lare men aven for andra all
stalla ut sina privata stuffe r elle r fran
mu seer. Bitar som fa av oss ens viss te
ex isterade . Vi gjo rde ett lite for sok
men hade sa mycket att sta i. all tiden
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ej rackte till.
I Munchen har under de tva sista aren
samlare bjudits in for att sjalva valja
tema, kanske kvarts, egenfynd, mineral
fran "Stockholms Tunnelbanor" etc.
Verkligt trevligt och mycket larorikt.
Nu mineraldags, det mesta som sags
var for inbitna mineralsamlare var
dagsmat, men som noviser anda
beundrade. Ett stort antal polacker
stallde ut och hade nagra interessantare
stuffer. Frarnst sallsyntare ryska stuffer
fran Kola men aven hyfsade heliodo
rer, hyfsat slipmaterial (charoit mm).
Ett fint iniativ togs av Carl-Arvid
Agge fran Lerum som ar en mycket
duktig silversmed samt facettslipare.
Pa sitt bord visade han besokama
facettslipning samt ett antal stenar han
slipat. Sant behover vi . SGU stallde
tyvarr ej ut som planerat da det strax
fore massan meddelades att Goteborgs
filialen skulIe stangas, Darernot hade
Naturhistoriska Museet ett par av sina
lokalfynd utstallda.
Kopparberg
Kopparberg som vanligt massor av
folk, utstallare och ett paradis for sall
syntare mineral. En superbaryt fors
vann snabbt och gick till Skara. Nagra
bra bergkristalIgrupper fran Madagas
kar saldes till riktig hyggliga priser.
Harliga langa kristalIer fran Tambobo
lehibe, Fredrik Grensman hade nagra
riktigt fina svenska guldstuffer tilI
mycket resonabla priser. Carl-Gustav
Bjallerud hade ett par fina koboltglans
kristalIer som forsvann innan man fick
chans att se demo
Av nagon underlig anledning verkar
det som om Kopparbergmassan alItid
erbjuder rikligaste utbudet av sallsyn
tare mineral. Ett absolut maste for
Skandinaviska samlare som ej annu
varit dar. Ak dit norska och danska
systematiker. Forhoppningsvis kanske
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vi kan locka ett antal av dessa bergs
lags-vasteras-stockholmare att aven
stalla ut sina rariteter i Goteborg till
varen. Valkomna'
Langban
Missade sedan Strornsbruk och YHi
maa, Bardu, Sala, Outukumpu men
tack och loy inte Langban, som alltid
ar lika trevligt. Vilken plats mer lam
pad att ha mineralmassa an Langban.
Atmosfar, mineralIetning och harligt
bad i sjon. Fantastisk plats. Var under
lordagskvallen pa andra sidan Lang
bansjon och letade efter pegmatiter
(nar man har skamvarp) med gra topas,
berylI i gra kvarts. Aven lite apatit
(bla) rapporterad. Ogenomtranglig
urskog dolde det lilIa brottet vi letade
efter trots att jag hade med mig tva
sparhundar med bra mineralsnoker..
Pa Mineralfronten var det lite klenare
men vad gjorde del. Kan man verkli
gen missa alIa mineral pa en rnassa? Vi
ses i Langban nasta ar.
Drammen
Drammensmassan holls samma helg
som Guldvaskar VM och massa nr tva
i Kopparberg. Hade bara tid att vara i
Drammen fredag kvall till lordag lunch
men akte givetvis tilI valkanda Myrse
ter fredag kvall (vesuvian mm) strax
norr om Drammen.
Lordag morgon snabbt ner tilI massan.
Mest det vanliga men ett flertal lokala
samlare salde och stallde ut lokalt fun 
net mineral. Ett jattetack till Jan
Husum fran Drammen som bla stallde
ut fin anatas fran Valdres, mycket bra
mineral fran Drammengraniten speci
elIt Hurumlandet med fin rokkvarts,
akvamarin, topas samt en lang fin tract
Kongsberg silver. Dessutom hade han
ett par riktig bra norska kalkspater
varav en gick till Goteborg och en for
blev i Norge.
En annan utstallare (glomde han s



namn 0 adress) hade stor fin rokkvart s
frAn en jattedrus pA Hurumland et med
kri stalle r pA 20 em. Ayen ett sto rre
anta l sma topaskri staller va rav tre med
mycket spec iell utbildning (me d Qz-o
matr ix). Tyvarr ko stade dessa bitar
1000 norsk a kronor till samman s som
var for mycket for dessa sma lacker
bit ar.
Naval tre-fyra timmar i Drammen gay
i alia fa ll ett par interessan ta stuffe r
oc h flera tre vliga pratstunder oc h
m ineral att se pa, Vad jag sag va r det
tyvarr daligt med be sok are, Kanske
hittar fo lk inte dit eller sa vet de ej om
massan ? Inte kan det val vara sA ilia att
manniskorna i Drammen inte ar natur
intresserade?
Mi ssade Ry som vanligt , men enligt
min bror sA var dar fullt med folk och
en verklig hojdarmassa. Danmark ar
som sagt dejligt med god mat oc h mer
matkultur-m entalitet. Valdi gt mycket
slipma terial fanns i utbudet bland
anna t skivor av ol ika bergarter. Bland
mineralen kom Anders hem med sma
smaragder (bleka) fran Uralb ergen .
Moss
Moss massan ar lite speciel!. Arrange 
rema ar va l varda en eloge for sitt
arrangemang och reklam for massan.
Tyvarr ar bordshy ran i mesta laget fo r
en yng re sam lare att sta lla ut. For de
som inte varit pA Moss ma ssan annu
kan jag tal a om att pri s del as ut for
massan s basta stuff, rnassans basta
face tts lipade sten, massans basta cabo
chonslipade sten samt massan s basta
stand (bard). Hade sA my cket folk i
min monter att jag tyvarr missade ett
par av pristagama men ma ssans basta
stand g ick till ett danskt foretag som
hade 16 m bord med kvartskristaller,
am eti st, kalk spatbitar, slipmaterial och
alit i pri ser angivet i gram. Det ar val
digt latt att forkopa sig pA storre bit ar
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kvartskristaller med mer dA de verka r
vara valdigt billiga. Kan ske bor ma ss
arrangorer se till att nar storre bitar
saljs pA dett a satt sA kanske ett par
bitar ska ll rnarkas med sitt pri s sA att
man latt fAr en uppfattning om styc k
pri s. Nar det ga ller tex facettmaterial ar
det naturl igt att ange pri s i gram. Basta
facettsl ipade va r en fantas tis k Mexi
kansk ame tist slipad av David Ol son .
Vasteras
Den 5-6 okto ber fo r vi till Vasteras
massan som var mycket va lbesokt.
Arrangorerna ar varda e tt stort tack for
sin hjalpsamhet pA alia satt. Massari ar
mycket valarrangerad och folk hittar
dit trots ett lage som ej kanns sA cen
trait men det var for stas nionde aret i
rad som den holl s. Nasta Ar halls alltsa
den tionde rnassan och sedan kanske
det blir ett uppehall aret darpa,
PA massan syntes ett flertal utstall are
med bra eget mat eri al fran framst Sve
rige. En polack hade en fin klar oc h till
storre del en helt adel heliodor fran
Wolodarsk, Wolhynia, Ukraina pA 674
gram. Ayen en hel del andra ryska
mineral syntes, ofta dal igt rengjord a
och ej trimmade.
Georg Andersen va r nyss hemkommen
fran Indien oc h hade med sig en del
ratt fin a zeoliter, bla gy ro lit samt apo
phyllit oc h stilbit. Fran Kina had e han
fina tvillingar av cinnober pAdolomit.
Liksom pA alia tidigare massor fore 
kom ocksa vissa typer av produkter
som ej kommer att till atas saljas und er
fal skt flagg pAnasta Ars Goteborgrnas
sa. Exempelvis olika typer av synte
tiskt framstallda mineral maste markas
med stor och tydelig skylt dar det klart
framgar att det ej ar nagon naturlig
bildning. Detta galler tex vismut, blad
guld i vattenfyllda ror , slagg, kiselkar
bid, ammoniter malade med guldfarg
sk "pyritise rade" ammoniter mm.



Denna typ av markering ska ll aven st:!
pa tex bestralad kvarts fran Arkansas ,
Pol en , brand ametist mtl. Vissa typer
av bla facettmaterial kan vara myck et
svart att identifiera fargning avo
Vi maste se till att nov iser ej kanner

sig lurade utan vc rkligen far gora sina
fynd. Ma ssarrangorerna i Norden bar
se till att dessa regler efterlevs.
Naval, God lui oc h G ott Nytt Ar.

HALL OGONEN OPPNA
Uppmaninge n ovan ar naturli gvis onodig
for oss amatorgeologer. Jag forrnodar att vi
alia ar pa alerten nar vi passerar ett vag
bygge eller nagon annan pla ts dar man
utfor t sprangning. For nagra ar sedan hade
jag sjalv turen att finna en de l vacker berg 
kr ista ll vid ett vagbygge utanfor Drangedal
i Norge, Under arets seme ster uppmark
sammade jag att man utfort spragngningar
vid ett mindre vagbygge i Kvam i Gud
brandsdalen. Nar jag undersokte platsen
fann jag en liten kvart spegmatit som till 
dro g sig mitt intres se . I kvart sen fann jag
sma dru srum med vackra sexkantiga tavlor
av ilmenit och sma vattenklara bergkristal
ler. Nar jag sa smaningom kom hem och i
lugn och ro studerade stufferna i mikro
skop, fann jag pa en av dem vackr a guld
fargade nalar av ruti! och pa en annan stuff
sma vattenklara alb itkri staller. Saledes ett
praktfynd i mini atyr.
Lenna rt Thorin Code fu nn kan gjores fangs norske veler

Landets ledende steinsenter
Vi har det aller meste av det du trenger til din hobby, enten
du samler eller sliper. Besek ass i var butikk i Porsgrunn,
eller kontakt ass for a fa tilsendt var store gratiskatalog. Vi

sender over hele landet

Engros
Detalj III

Storgt. 211, 3900 Porsgrunn
Tlf. 03-55 04 72 - 51 02 01. Fax 03-51 30 10
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