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Succemassa i nya lokaler
A v RunaPatel

Viisterdsmiissans andra decennium startade i nya lokaler och med
vackert viider stOn-e delen av helgen. Istiillet jOr strommande regn sci
strommade besokarna tilloch Viisterdsmiissan hadefler besokare an
vid nagon tidigare miissa.
Forsta helgen i oktober agde Vasterasmass an rum fOr 11:e gangen, Detta andra
decennium inleddes i nya lokaler. Vasteras
Amatorgeologiska Sallskap (VAGS), som
arrangerar massan, bar funnit en ny lokal,
Vasterashallen, som har manga fordelar
jamfort med den tidigare lokalen. For
arrangorernas del innebar den nya hallen att
antalet meter bord per utstallare inte behover
begransas och att man har utrymrne for fier
utstallare, For utstallarnas del innebar det en
storre och luftigare utstallningshall belagen i
markplanet, dvs inga trappor att bara sten
upp- och nedfor. For besokarnas del innebar
den nya hallen, forutom fier utstallare och
fler meter bord att beskada an tidigare,
dessutom battre parkeringsmojligheter. Moo
andra ord, ett helt igenom Iyckat byte.
De 87 utstallarna tillgodosag pA 320 lopmeter bord de fiesta mojliga intressen nar det
gallermineralerochsten, alit frfutnybOrjama
till de meravanceradesarnlama Likasa fanns
ett rikhaltigt utbud av smycken och presentartiklar av sten. Givetvis deltog Sveriges
Geologiska Undersokning (SGU) moo geologiska kartor, booker och annan information. Som pA de flestamassorna iSkandinavien
under det senaste Aret marktes det att intresset
fOrstenamas helande verkan har okat genom
utstallarnas okade utbud av olika typer av
"healing-kristaller' och okat utbud av litteratur inom omradet.

Som vanligt hade VAGS ocksa ordnat andra aktiviteter under massan. Arets filmforevisning var hamtad ur Utbildningsradions
program Elementa och handlade om platttektonik (laran omjordplattomas rorelse),
Besoksmassigt blev massan en succe. Om
nagon hade haft farhagor om besokarantalet
i och moo att massan hade flyttat till nya
lokaler sA kom dessa farhagor verkligen pA
skarn. Fler besokare an nagonsin tidigare,
uppskattningsvis ca 5 000, strommade till
under helgen. Att man inte vet antaJet begora en uppskattning fOr
sokare, utan
flertalet av de svenska massorna, bar att gora
moo att man inte tar nagot intrade, En princip
som manfran VAGS'ssidamenararviktigsA
attavenhelafarniljerkanbesokamassanutan
att det blir ekonomiskt betungande genom
annat an det man handlar for pA massan - och
handla gjorde besokarna, Att lAta massan
vara gratis for besokarna kommer VAGS att
fortsatta med sA lange som det ar ekonomiskt
mojligt.
PA fragan om man frfut VAGS's sida hade
gjort nagot speciellt i Ar fOratt marknadsfOra
massan menar Karl-Ivar Grusell att det ar de
foregaende Arens besokare som ar de frarnsta
marknadsfOrama. Genom att dessa berattar
fOr vanner och bekanta okar intresset for
mineral och sten och kannedomen sprids om
massan, For ovrigt har VAGS gjort det man
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Almandingranat; ca 1 1/2 gangers forstoring. Fyndplats: Angso, Viisteras.
Foto : Kenneth Sundh; Fagersta.
brukargora: annons i lokalpressenoch direktbrev till medlemmarna i geografiskt narbelagna foreningar. Dessutom forsoker man
hitta nagonting som kan vara av intresse for
lokalpressen att skriva om . I M blev det en
artikel pA f6rsta sidan i lordagens tidning om

de just nu sAaktuella dinosauriema vars agg
och ben kunde beskadas pA massan,
Vasterasmassans andradecennium haralltsa
borjat utmarkt och vi kan bara onska V AGS
lycka till och hoppas au resten av decenniet
blir lika framgangsrikt.
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