Dort oeh sett pit
ska n d in a v i sk a massor 1991
Av Peter Lyckberg

Missade tyvar r Ore bro, 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 pri vatp erson e r utstallnin gar inn an ma ssan med bitar fran si na
sam lingar bla pa Kulturhu s, Stad sbiblioteket samt Stora Teatem und er
ett par veckors tid.
A ntalet betalande be sok are va r dr ygt
3000 och besokarna gick i trans. De
flesta som kom till mi g had e gj ort slut
pa pen gama och had e inte tillrackligt
med. M ang a trodde att man enba rt fick
titt a pa mineral trot s att vi gatt ut med
information om byte , kop oc h forsalj nm g.
Nasta ars massa kommer att ga av stape ln i Frolunda borg vid Slottsk ogen.
A lit i ett pl an och dett a blir lord agen
de n 23 maj oc h so ndagen den 24 .
N u ate r till are ts massa oc h m inera len.
Det fina var att ett stort antal privatp erso ne r stallde ut ifran foreningen so m
m an norm alt ald rig se r. Det so m man
sa knar ar dock , som jag tro r rna nga
ha ile r med m ig om, att utsta llare oc h
den lok ala foreningen sta ller ut stuffer
so m ar funna i omrade t dar massan
ager rum . Bade for oss sa m lare oc h allm anh eten s int eresse.
am massorna ska ll utveckl as i Sk andi navien tror jag att varj e ma ssarrangor
skall fo rsoka ha ett anta l montrar for
lok ala sam la re men aven fo r 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 had e sa m ycket att sta i. all tiden

For de so m inte hade mojl igh et att
m ota so mma ren i Got eb org kan j ag
beratta att va r for sta rnassa hall s pa
Bu rgard en s G ymnasium allde les intill
Scandinavi um-Ullevi i ccntra la Gotebor g. Masslok alen had e tre vaningar
som e n del sjal vklart uppfattade som
jobbigt, men de so m va r e nsa mma och
hade mycke t sten fic k hjalp att bara
up p for trappom a.
G ivet vis va r det helt medvetet lagt har,
Varfor? Massari ar inte enba rt till for
oss som av naturen ar ga lna i m ineral
och gama aker 45 mil ut i skogen fo r
att hitta e n eventue ll stuff. Vart viktigaste mal va r att vac ka lite uppmarksamhet och locka m ann isk or som inte
visste nagot ail s om mi neral fo r att fa
c hansen att dela var g ladje.
For att na ut till va r oc h en had e vi flera annonser frams t i Goteborgs Posten
med tackning av 700 000 hu sh al l samt
vi satte upp ett anta l 6 meters ban dero ller i ce ntra la stade n ove r gagator,
30.000 skarpt gu la flygbl ad del ades ut
och 700 ex av var massp oster sa ttes
upp pa restau ranger, affarer, anslagstav lor mm i. hela stade n. Affisch ema
var va rt sto rsta probl em men anda en
hit som vi ka nsk e d rar ny tta 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
bo rt en fo r 25 kron or an all bli av med
1000 presumtiva besokare. Dessut om
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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 vardagsmat,
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 heliodorer, 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 Goteborgsfilialen skulIe stangas, Darernot hade
Naturhistoriska Museet ett par av sina
lokalfynd utstallda.

Kopparberg

vi kan locka ett antal av dessa bergslags-vasteras-stockholmare att aven
stalla ut sina rariteter i Goteborg till
varen. Valkomna'

Langban
Missade sedan Strornsbruk och YHimaa, Bardu, Sala, Outukumpu men
tack och loy inte Langban, som alltid
ar lika trevligt. Vilken plats mer lampad att ha mineralmassa an Langban.
Atmosfar, mineralIetning och harligt
bad i sjon. Fantastisk plats. Var under
lordagskvallen pa andra sidan Langbansjon 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 verkligen missa alIa mineral pa en rnassa? Vi
ses i Langban nasta ar.

Drammen
Drammensmassan holls sam ma 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 Myrseter 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 specielIt 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 forblev i Norge.
En annan utstallare (glomde han s

Kopparberg som vanligt massor av
folk, utstallare och ett paradis for sallsyntare mineral. En superbaryt forsvann snabbt och gick till Skara. Nagra
bra bergkristalIgrupper fran Madagaskar saldes till riktig hyggliga priser.
Harliga langa kristalIer fran Tambobolehibe, Fredrik Grensman hade nagra
riktigt fina svenska guldstuffer tilI
mycket resonabla priser. Carl-Gustav
Bjallerud hade ett par fina koboltglanskristalIer som forsvann innan man fick
chans att se demo
Av nagon underlig anledning verkar
det som om Kopparbergmassan alItid
erbjuder rikligaste utbudet av sallsyntare mineral. Ett absolut maste for
Skandinaviska samlare som ej annu
varit dar. Ak dit norska och danska
systematiker. Forhoppningsvis kanske
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namn 0 ad ress) hade sto r fin rokkvart s
frAn en jattedrus pA Huruml and et med
kri stalle r pA 20 em. Aye n ett sto rre
anta l sma topaskri staller va rav tre med
m yck et spec ie ll utbildning (me d Q z-o
m atr ix). Tyvarr ko stade dessa bitar
1000 nor sk a kronor till samman s som
var for m yck et for dessa sma lackerbit ar.
Naval tre-fyr a timmar i Drammen gay
i a lia fa ll ett par int eressan ta stuffe r
oc h flera tre vliga pratstunder oc h
m inera l att se pa, Vad jag sag va r det
tyvarr dali gt 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 naturintresserade?
Mi ssad e Ry som vanligt , men enligt
min bror sA var dar fullt med folk och
en verklig hojdarmassa. Danmark ar
so m sagt dejligt med go d mat oc h mer
m atkultur-m entalitet. Valdi gt mycket
slipma terial fanns i utbudet bland
anna t skivor av ol ika bergart er. Bland
mineralen kom Anders hem med sma
smaragder (bleka) fran Uralb ergen .
Moss
Moss massan ar lite speciel!. Arran ge rema ar va l varda en eloge fo r sitt
arrangemang och rekl am for m assan.
Tyvarr ar bords hy ran i mesta laget fo r
en yng re sam lare att sta lla ut. For de
so m inte varit pA Moss ma ssan annu
kan j ag tal a om att pri s del as ut for
massan s basta stuff, rnassans basta
face tts lipa de sten, massans basta cabochonslipade sten sam t massan s ba sta
stand (bar d). Hade sA my cket folk i
min monter att jag tyvarr mi ssade ett
par av pri stagama men ma ssans ba sta
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 valdigt latt att forkopa sig pA storre bit ar

kvartskristaller med mer dA de ve rka r
vara valdigt billiga. Kan ske bor ma ssarran gor er 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 kpri 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 Me xikansk ame tist slipa d av David Ol son .

Vasteras
Den 5-6 o kto be r fo r vi till Vasteras-

massan som var myck et 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 centrait 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 sy ntes ett flertal utstall are
med bra eget mat eri al fran fram st Sv erige. 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 rysk a
mineral sy ntes, ofta daligt ren gj ord 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 apophyllit 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 salj as und er
fal skt flagg pA nasta Ars Goteborgrnassa. Ex empelvis olika typer av syntetiskt fram stallda mineral maste markas
med stor och tydelig skylt dar det klart
framgar att det ej ar nagon naturlig
bildning. Detta galler tex vi smut, bladguld i vattenfyllda ror , slag g, kiselkarbid, ammoniter malade med guldfarg
sk "pyritise rade" ammoniter mm.
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sig lurade utan vc rkligen fa r gora sina
fynd . Ma ssarrangorerna i Norden bar
se till att dessa regler e fterlevs.
Naval, God lui oc h G ott Nytt Ar.

Denna typ av markering ska ll aven st:!
pa tex be stralad kvarts fran A rkans as ,
Pol en , brand ametist mtl. Vissa typ er
av bla facettmaterial kan vara m yck et
svart att identifiera fargning avo
Vi m aste se till att nov iser ej kanner

HALL OGONEN OPPNA
Uppma ninge n ovan ar naturli gvis onodig
for oss amatorgeologer. Jag forrnodar att vi
alia ar pa alerten nar vi passerar ett vagbygge eller nagon annan pla ts dar man
utfor t sprangning. For nagra ar sedan hade
jag sj alv turen att finn a en de l vack er berg kr ista ll vid ett vagbygge utanfor Drangedal
i Norge, Under arets seme ster uppmarksammade jag att man utfort sprag ngningar
vid ett mindre vagbygge i Kvam i Gudbrandsdalen. Nar jag undersokt e platsen
fann ja g en liten kvart spegmatit som till dro g sig mitt intres se . I kvart sen fann j ag
sma dru srum med vackra sex kantiga tavlor
av ilmenit och sma vattenklara bergkristaller. Nar jag sa smaningom kom hem och i
lugn oc h ro studerade stufferna i mikroskop, fann jag pa en av dem vackr a guldfargade nalar av ruti! och pa en anna n stuff
sma vattenklara alb itkri staller. Saledes ett
praktfynd i mini atyr.
Lenna rt Thorin

C ode 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 fa tilsendt var store gratiskatalog. Vi
sender over hele landet
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