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Stromsbruk - Sveriges mittersta massa
Text : Runa Patel Foto: Krzysztof Przyhylscy

Nagra utstdllare kopp lar (J\ ' i solnedgdngen utanfiir Striimshall pa lorda gskvdllen .

Massan i Strornsbruk kan faktiskt kallas Sveriges mittersta massa,
Tidsmassigt Iigger den kring manadsskiftet juni/juli, dvs efter massor
na i Goteborg och Kopparberg och fore Langban och Vasteras. Geo
grafiskt Iigger Stromsbruk i stort sett mitt i Sverige, narrnare bestarnt
vid kusten i Halsingland nagra mil norr om HudiksvalI. Halsingland
ar dessutom ett intressant landskap ur en stenletares synvinkel, inte
bara for landskapsstenen dellenit utan aven for den i Sverige relativt
nyupptackta kornerupinen.

Sista helgen i juni 1992 gick massan i utan anv ande massan som ett lampligt
Strorn sbruk av stapeln for tredje gangen. utflyktsmal i det harli ga vadret , Massloka-
Till skillnad fran foregaende ar nar reg net len Strornshall ar vackert belagen med
vrakte ner var vadrets makter pa massar- utrnark ta parkeringsmojl igheter och harliga
rangorernas sida och bidrog med stralande gronornraden strax intil!.
solsken. Besokarna lat inte van ta pa sig Som vanligt tillgodosag utstallarna beso-
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karnas olika intre ssen , alit fran min cralcr
for samlaren, utrustni ngar oc h tillbehor fiir
s liparen till smyc ken oc h prydn adsforem al
som kanske mest lockade den "oinvigdc"
besokaren, En nyhet for i ar var mojl ighe
ten all prova pa guldvaskni ng. Tva vaskkar
- med guld i - hade gjorts iordning
utomhus. Manga besokare tog ocksa chan
sen all forsoka vaska fram lite guld. Nagra
Iyckades oc h gic k nojd a hem med sill
ege nhiind igt vas kade guld.
Pa lordagskvallen hade rnassarrangorern a
ordnat med en sammankomst for utstallar
na med det kan ske mest sve nska man kan
tanka sig: art soppa och varm puns ch. Det
ar inte utan all de polska utstallare som for
fors ta gangen kon fronterade s med ratten
sag nagot konfunderade ut. Efte r div erse
fork laringar om traditionell svcnsk mat Hit
de sig viii smaka, vilket aven vi ov riga
gjorde. Det var inte forran vi atit klart som

vi berattade for de polska utstall arn a histo
rien om Karl XII som dog cfte r all ha atit
artsoppa.
Eldsja larna bakom massan, Sixten Hall 
grc n oc h isse Willing. till sammans med
alia sina medarbetare , Iyckades ave n i ,lr
med ett perfekt arrange mang. Som utstalla
re ser vi fram mot den tj arde rnassan som
age r rum 3-4 juli 1993 - fOrhoppningsvis
aven i ar mcd artsoppa oc h pun sch!

P.S . En onskan infor kommande ar ar all
ma ssarrangorern a kan samordna sig sa all
ma ssorna "s arordnas" , dvs inte intraffar
under en och samma helg vilket i skrivan
de stund verkar vara fallet med massorna i
Bardu, Strornsbru k och Yl lamaa. Sam tliga .
dvs arrangorer , utstiillare och besokare,
tarde vinna pa att ma ssorna ager rum skil
da helger.

Nu er det dags igjen!!
Valkomna till den tredje internationella

Mineral - och
smyckestensmassan
i GOteborg 8 - 9 maj 1993

FrOiandaborgs Ishall
Nytt for i ar:

Ternautstallning Hogsbos
Pegmatittbrott.

Fri parkering 300 meter norr om
masshallen

Oppet: Lerdag 10 . 18 Sondag 10 . 17
Entre: Vuxna 25,. Bam 7 . 15 ar 5,·

Arranger: Geologiska
foreningen i Goteborg

Nfumareupplysningar: Erik MOfjell, Hammarkulletorget40, S-42437 Angered, 031/302014
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