
W. C. BROGGER OCH STOCKHOLMS
HOGSKOLAS MINERALSAMLING

av Jorgen Langhof,
Sekt. for mineralogi vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, Sverige

Den 11:e juni 1881 kallades Waldemar Under de nio flr han tillbringade i Stock-

Christopher Brcigger till den nyinrrittade holm lyckades han trots de mtnga problem

professuren i geologi och mineralogi vid som fanns att inte bara skaffa instrument,

Stockholms hogskola, med tilltriide den 1:a bcicker, stuffsamlingar och locka elever till
december samma flr. Tillsammans med sina ftireliisningar, utan att dven utfdra

Gcista Mittag-Leffler
(matematik) var dom
de fcirsta tvl heltids-
anstdllda professorer-
na vid det nyligen
(1878) etablerade
Stockholms hcigskola.
Arslcinen var 7000 kr
och 1000 kr hcigre iin
vid universiteten i
Lund och Uppsala.
Andra fcirdelar var att
de kunde iigna mycket
tid At sin egen forsk-
ning, de behdvde
endast undervisa 2

timmar/veckan (Tho-
masson, 1969). Brdg-
ger innehade profes-
suren mellan 1881 och
1890 de han tilltriidde
som professor vid uni-
versitetet i Oslo. Den-

egen forskning och
de framfcirallt sitt
opus magnum, Die
Mineralien der Sye-
nitpegmatite giinge
der Siidnorwegischen
Augit- und Nephelin-
syenite (Brdgger,
1890a), vilket han
arbetade pfl under
storre delen av sin tid
i Stockholm. Trots de
ringa penningmedlen
som Brcigger hade att
tillgfl lyckades han att
bygga upp en mycket
bra mineralsamling,
vilken delvis kom att
ligga till grund fdr
mflnga av de under-
s6kningar som utfcir-
des pfl institutet. Niir
Brdgger liimnade

na nioflriga period dr Waldemar Christopher Brdgger (185 1- Stockholm 1890

ett av de vetenskapligt 1940), fotografi fi'dn tidpunkten fdr hans fanns ca 7700 stuffer

mest kreativa irtion- Stockhilmsiistelse. t mineralsamlingen

den inom mineralogi och bergartsamlingen

och geologi i Norden, rentav ett gyllene bestod av ca 4200 stuffer. Denna grund-

lrtionde d6 Stockholms hdgskolas minera- stomme i hcigskolans samling bestod iinda

logiska institut blev ett intemationellt fram till 1988, di Stockholms Universitet

aniett centrum f<ir utbildning och forsk- (fram till 1960 Stockholms hogskola)
ning. Elever kom frln Sverige, Finland, donerade huvuddelen av mineralsamlingen
Danmark och Norge och resultaten av till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
Brciggers och hans elevers forskningar (NRM). Samlingen har under de senaste

kom att liisas och ge effekter lAngt utanfdr 6ren packats upp, genomgltts, gallrats, ren-

de nordiska llindemas griinser. Brdgger gjorts, katalogiserats och inordnats i NRMs
b6rjade i princip med tomma hdnder. systematiska mineralsamling. Samlingens
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studera kristallografi och mineralogi frir
professor Paul von Groth och petrologi fcir
professor Harry Rosenbusch i Strasbourg
(Schetelig, 1925). Denna vistelse kom att
betyda mycket f6r Brdggers karridr och
fortsatta inriktning vilket inte minst mrirks
under hans Stockholmstid, hans kanske
mest produktiva och lyckliga tid, Jeg ten-
ker tilbake til mine Stockholmsdr som mine
lykkeligste rir (Quensel, 1940). Brcigger var
fdrst tveksam till att ta erbjudandet att
betriida professorsstolen i Stockholm, men
efter inridan av n[gra vdnner och med
hiinsyn till att hans sm6 mrijligheter att fe
en liknande position i Norge, tackade han
ja och brirjade frfln och med den 1:a
december l88l an arbeta vid Stockholms

Stookh. inet

originaletiketter till darolitstuff ur Axel Hcigskola (Schetelig' 1925)'

Esiarks samling, dels hdgsiilans i,ect :A.tt starta ett mineralogisk'geologisk

Broggers handstit, a* ,tiiii iia no,i*t institut

ellei Esntarks handstil Brcigger bOrjade dock redan de fdrberedan-

viirde bestar i aff den inte endast baserats ftri1'ffiffiJ:*"r1.:ffifr":H ffl-y*"J
pfl estetiska stuffer, utan att den i hdg grad anskaffades till det nya institutet, ingenting
[ven varit en samling frir forskning, vilket fanns fcirutom lokalema pfl Klara Strandl
ger den ett mycket intressanr vetenskaps- gatan I I i Stockholm. Iiriigger som var
historiskt viirde. Bl.a. innehaller den nastan ilycket energisk hade inte bara konservati-alla Brciggers originalprover till hans va geologer att kampa mot, de ekonomiska
monografi om Langesundsfiordens mineral medlen var smfl o"h 81699". flck lita pA
och bergarter. Om inte annat uppgivits dr sin fcirmaga att locka prluutu medel tilt
citaten och uppgiftema hiimtade ur Stock- institutet, uitten han hade en stor talang
holms hcigskolas arkiv, numera fcirvarat pA f6r. Mellan &ren lggl och lg90 liir Brcigl
Riksarkivet i Stockholm_. ^ ger ha f6tt civer 40 000 kronor i priv-at
Brtlggers bakgrund och_ldrdomsflr iponsring (euensel, lg41). Detta var
Brcigger fciddes i Oslo 1851 och brirjade .naurtn1,i.ytigt med den enastflende, smit_
1870 studera zoologi pi universitetet i tande entuiiism som han hade fcir geolo_
oslo, men lockades till geologin av profes-- gin. Fcir att kunna bedriva minerJogisk
sor Theodor Kjerulfs -fdr:iry"irg,- 9:! Iorskning behcivde Brcigger skaffa en iys_
exkursioner (Goldschmidt. 1940.). Ar 1875 tematisk- mineralsamlin'g ocir med sina
blev Br0gger tillsamman_s_med sin ya".I. goda kontakter i hemlancl=et lyckades han.
Reusch assistent vid NGU och glorde till- -Forelobig 

er cler af flere heisyn vaesintlig
sammans med Reusch en resa genom bgt an [a "y 

grr"a, en stdrre systematisk
Europa ned till Italien, varvid kontakter *inrroiro^iiig. For dette [diemed] ind_
med minga av ditidens..mineraloger och kjdbtes pd sirdeles gunstige betiigelser
geologer kndts. H0sten 1876 blev Brcigger ied bestyreren 2 betyidlige norske p"rivate
utniimnd till amanuens vid universitetets mineraliamlinger, nemlig:
mineralkabinett, men kunde vintem 1877- I , en stdrre samling, c. 4000 stykker,
78 tack vare ett stipendium_vistasen ldngre oprindelig inclsamletT IO_SO drene'af hr.
tid utomlands fcir studier. Han valde dA att Holm, sinere kjobt af hr. godseiir A.
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hade han drvt av sin far. som hade en st6rre
omfattande mineralsamling vilken efter
hans dod skdnktes till Tromsci museum
(Schetelig, 1926). Axel sjiilv liir enligt
Brciggers anteckningar ovan ha kcipt en
stcirre samling av Holm, som samlat mate-
rialet under 1840- och 50-talet. Huvudde-
len av samlingen som redan gallrades av
Brcigger innan den inordnades efter Groths
systematik, bestir allts6 till stor del av
Holms mineral. Merparten dr norska mine-
ral, huvudsakligen frfln de dfl redan klassis-
ka gruvorna runt Arendal, men 6ven stuffer
fr6n kzinda lokaler i England, Tyskland och
Sverige finns fciretrritt. Brdgger betalade
1000 kronor till Esmarks iinka fcir samling-
en, men erhcill sfl vitt ar kiint aldrig katalo-
gen till densamma. Brrigger ldt trycka spe-
ciella etiketter av kartong fcir bida denna
samling, Smiths och nigra andra mindre
samlingar som infdrlivades i Hdgskolans
mineralsamling.

Rcikning ur Ht)gskolans arkiy som yisar I slutet av augusti 1881 reste Brcigger till
Broggers utgifter for vistelsen i Norge, Norge f<ir att bl.a. kcipa mineral i Lange-

hostetn t88t 
lH*if':1"J,;f ';f"#il1;ffi:''Tl

Esmark i Langesund, ved [hans] ddd den Smiths samling hade han hjiilp av stud.

erhyervedes for hr)gskolan. Den er efter min' H. Knutsen, som dven samlade mine-

den tids mdl hvori den samledes, [anlagt] i ral it Brcigger p6 1880-talet, bl.a. i pegma-

lidet format, men omfattede en stor del titbrotten kring Moss. Brtigger stannade till
udmarkede krystaller, navnlig af Arendals- i november och lyckades kdpa en miingd

mineraler.2, en samling af c. 3000 sekker mineral, huvudsakligen frtn pegmatiterna i
kjdbt af hr. kommenddr Smith. Langesundsfjorden. Mflnga av dessa kom

Af begge dise samlinger lagges blot de att ligga till grund fcir Brciggers huvudsak-

beclre stykker ind i den store mineralsam- liga forskning under 1880-talet. Bland per-

ling, der ordnes systematisk efter prof. P. soner i trakten av Langesundsfjorden som

Groth's,Tabellarische iibersicht der Mine- Br6gger sjiilv trliffade och hade kontakter

ralien,2de udg. 1882, de mindre gode med fanns Paul Andersen Arci, Anders

stykker vil afgive rigeligt materiale til ovel- Andersen och Severin Johannesen Stok-

sesamlinger. Desuclen er underhdnden ind- sund, och hans kanske bdste leverantcir av

kjdbt en del mindre suiter af mineraler fra Langesundsmineral, Nikolai Nilsen Arci.

forskjellige hotd. Frir att samla mineral vid fyndorlema i
Axel Throne Esmark (1836-1881) var son Langesundsfjorden, blev han t.o.m. avlci-

ti|| priisten och mineralogen Hans Morlen nad mellan 11:e april till 11:e maj 1882.

Throne Esmark (1801-1881), som bl.a. Bland samlare i Mosstrakten som Brcigger

beskrev mineralen iigirin, thorit och erd- etablerade kontakt med kan niimnas Aslak
mannit. Axel Esmark var trdvarugrossist i Hansen, Stiren Bergersen, Ole Scirensen i
Brevik och under en korrare tid delzigare i Arvoldbrflten och Henrik Hansen i Holer.
Bamle apatitgruvor. Sitt mineralintresse Ifr8n Arendalstrakten skickade Halvor

111

f*,r*E



Originaletiketten till den dd enda l<dnda
c app e I e nit s tuffe n ( B rd g g er s handstil ), s amt
Brr)ggers idealiserade kristallteckning av
densamma ( Brogger, I 890a)

Skjold i Naeskilen under minga 6r mine-
ral. Vidare fick Brcigger givetvis en mzingd
givor frfl.n forskarkollegor, fciretag och pri-
vatpersoner, Af gaver har institutets sam-
linger efter [? ] henvendelse fra bestyreren
modtaget:
l, en samling af c. 500 srykker norske
mineraler, foraret af Kristiania uniyersi-
tets mineralkabinet ved dettes direktdr pro-
fessor dr. Th. Kjerulf. Denne gave indehol-
der flere overordentlig vardifulde stykker
(navnlig store enstatitkrystaller fra Bamle)
og (?) i det hele en representation af nor-
ske mineraforekomster, der ikke pd andet
sat skulle yarit at erholde. Som supplement
til denne gaye er senere ogsd modtaget en
stdrre samling af norske bergarter.
2, fra Kongsberg sdlvvaerks direktion ved
hr. direktdr C. F. Andresen en af hr. cand.
min. Th. Miinster udtaget samling af
Kongsberger mineraler, i alt 38 stykker,
hvortil senere er [? ] en supplementgave af
12 stykker. Samlingen indeholder en hel
del rene pragtstykker (navnlig kalkspat,

flusspat) fra denne beromte forekomst.
Bland <ivriga donationer fanns; 150 stuffer
fr6n Kcipenhamns universitets mineralkabi-
nett (mineral frin Gr6nland, Island, Fiirci-
arna m. fl.), 200 utvalda dubbletter frfln
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
genom Adolf Erik Nordenskicild, kristaller

av leukophan, katapleit, cappelenit, elaeolit
mm frfln D. Cappelen i Langesund m. fl.
(Stockholms H0gskola, 1885). Den ova-
ndmnda cappelenitkristallen, vilken 1890
var den enda ktinda stuffen av mineralet.
bestod av en lcis ca2 cm 16ng kristall som
D. Cappelen skiinkt Brrigger redan 1879.
Brcigger offrade halva kristallen frir sin och
Cleves undersdkning av mineralet och gav
mineralet namnet cappelenit efter uppttic-
karen. Den iterstflende halvan flnns beva-
rad i NRMs samling av originalstuffer.
Samlingen och s8ledes dven forskningen
vid Stockholms hcigskola kom naturligt att
inriktas pA norska problemstrillningar, vil-
ka Br<igger redan bcirjat arbeta med innan
erbjudandet frfln Stockholm kom.

Eleverna, undervisningen och forskning-
en
... genom Edert inflytande pd de syenska
geologerna. Ni kom till dem direkt frdn
studie- och vandringsdren pd kontinenten,
brinnande af lust att meddela dem allt det
nya, som rdrde sig drirute. " (Minnesskrift,
1910). Med brinnande iver drog Brcigger i
ging verksamheten och den fdrsta termi-
nen med undervisning (v6ren 1882) b<irja-
de med fciredraget "Inledning. Krystallo-
grafiens betydning for den moderne petro-
grafi og derigjenom for geologien.- " (Dag-
bog, 1882). Titeln visar Brriggers modema
tankegflngar och visioner, vilka i m6nga
fall stod i tydlig kontrasr till id6ema hos
minga av de iildre svenska geologema.
Fram till 10:e maj h6ll Brrigger 24 forelas-
ningar mellan kl. 14 och 15 pi onsdagar
och kirdagar. I genomsnitt fanns 8-10 flhci-
rare, de flesta geologer anstiillda vid geolo-
giska byrin (SGU) och eftersom de bcirja-
de fziltsdsongen i mitten av maj, avslutades
terminen den 10:e maj. Under hdsttermi-
nen 1882 (4:e okt. till 9:e dec.) hcills 15
fcireliisningar, vilka innehcill en fortslittning
pi kristallografin. Efterhand fick Brcigger
en trogen och hzingiven skara av liirjungar
som smittades av den forskarlust och flit
som Br6gger utstrilade frin en tillsynes
outtdmlig kiilla (frir ndrmare detaljer om
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Brciggers studenter se Wickman, 1986). ganophyllit (Hamberg) [fet stil .= giltiga
Allt eftersom studentema ldrde kiinna sin mineral enligt Fleischer, l99ll Annu vida
liirofader, kom de underfund med hans per- mera omfattande har institutets tetenskap-

sonliga komplexitet, hans skarpa intelli- liga verksamhet varit rorande fdrut kcinda

gens och pedagogiska talanger, och han mineralgrupper; ingen enda stdrre mine-

blev framfrirallt en inspirationskiilla fijr ralgrupp finnes, till hvars utredning icke

studentemas egna vetenskapliga arbeten. vigtiga bidrag lemnats frdn institutet
Tillsammans med Brcigger befann de sig genom der ufdrda undersokningar. Afven

vid forskningsfronten, speciellt inom den ett stort antal konstgjorda foreningar haf-

unga vetenskapsgrenen petrologi, och det va derstcides blifitit kristallografiskt under-

visste dom, vilket ytterligare gav dem for- sokta. Man kan utan ofi,erdrift vdga pdstd,

skarlust och framtidstro. Med tiden blev att Stockholms Hog,skolas mineralogiska
Brcigger inte bara en ledargestalt utan iiven institut under de gdngna 9 dren af sin verk-

en slags fadersfigur frir studentema. 8169- samhet dt sig forvdtfitat ett aktadt rum
ger var beredd att ingripa i alla typer av inom mineralogiens historia, och det finnes
svirigheter och hans thrjungar i sin tur all anledning att tro det den krets af kris-
mflnade om Brciggers hiilsa, som vid tallografer, mineraloger, petrografer och

minga tillfiillen vacklade di han civer- geologer, hvilka der till storre eller mindre
arbetade sig. Mycket p& grund av hans sto- del fdtt sin utbildning, tifven i framtiden
ra arbete om Langesundsfjorden, men trots skall ldta hdra af sig." (Brdgger, 1890b).

allt levde Brcigger ldngre iin alla sina stu- Han blev sannspidd. Totalt publicerades

denter, med undantag frir Sven Hedin som cirka 75 vetenskapliga artiklar under perio-

avled 1952 (Wickman, 1986). Efter nio flrs den 1881-1890 av Brcigger och hans elever

verksamhet kunde Brdgger, inte helt utan (De Geer, 1898).

att kiinna stolthet och delaktighet, konstate-
ra: "Det c)r i synnerhet inom kristallografi- Nya lokaler och fortsatt arbete
ens och mineralogiens omrdde, som den I september 1885 kunde Brtigger och hans
yetenskapliga yerksamheten vid Stock- mineralogiska institut flytta in i det

holms Hogskolas mineralogiska institut nybyggda huset i korsningen Kungsgatan -

har haft sin storsta betydelse; som exempel Vasagatan. Huset var byggt av byggmiista-
pd, hvilken omfattning densamma inom re C. O. Lundberg och kallades allmiint
dessa omrdden haft, kan anfbras, att icke Lundbergska huset. Ett ir tidigare hade

mindre cin 27 nya mineralspecies ft)rst hogskolan blivit uppsagd frfln sina gamla

beskrifyits i frdn institutet utgdngna publi- lokaler strax intill p.g.a. gatubreddning och

kationer, ntimligen: pyrofanit (Hamberg), tillkomsten av Vasagatan. H6gskolan flck
weibyeit (Brogger), dahllit (Brdgger & hyra de tre $versta vflningarna och efter-
Bdckstrom flinkit (Hamberg), ochrolit som huset ej var helt fiirdigbyggt niir hcig-

(Flink), ldngbanit (Flink) nordenskiiildin skolan flyttade in, kunde deras behov av

(Brdgger), hambergit (Brogger), mangan- speciella lokaler tillgodoses helt p6 bygg-
magnetit (Flink), pinakiolith (Flink), mestarens bekostnad (Bedoire & Thull-
manganvesuvian (Flink), harstigit (Flink), berg, 1978). Mineralogisk-geologiska
polylithionit (Lorenzen), folidolith (G. institutet flck tillsammans med kemiska
Nordenskidld), cappelenit (Brogger), institutet dela p& 2:a v6ningen, och hiir
melanocerit (Brdgger & Cleve), karlocerit motsvarades behoven biittre med nastan

(Brogger), johnstrupit (Brogger), trimerit dubbelt si stora utrymmen mot tidigare.
(Flink), ldvenit (Brt)gger), hiortilahlit Som tidigare ndmnts hade Brdgger en ena-

(Brogger), rosenbuschit (Brogger), barke- stflende fdrm6ga att fa privatpersoner
vikit (Brbgger), karyopilit (Hamberg), cal- intresserade av sin forskning och villiga att

ciothorit (Brdgger), eudidymit (BrdSSer),rrbidra med ekonomiska medel. En av Brcig-
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Brdgger och hans elever. Tavlan dverkimnades som avskedsgdva till Brdgger i januari
l89l (Wickman,1986)

gers viktigaste meccenater var statsredet H.
R. Astrup, som redan i juni 1883 hade
donerat 5.000 kronor till Brdggers institut.
Dessa pengar anvdndes huvudsakligen till

inkcip av bcicker, bl.a. Poggendorffs Anna-
len (band 1-171) frir 2.250 mark. Astrup
skiinkte i slutet av 1886 ytterligare 7.000
kronor till institutet. "Af professor G. Mit-
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tag-Lffier har iag fra hr. statsrdd H. R.

Astr"up modtaget 7000 - syv tusend - kr.,
htilken som af hr. statsrdd Astrup er skia-

enket til Stockholms hbgskolas min. institut
med rettighed for undertegnede til at dis-

ponera sumene for institutes regning frit
og uden redevisnings slqldighed. W. C.

Brt)gger l8d oktober 1886, Stockholm. "
Brdgger hade 1886 blivit erbjuden profes-

suren i mineralogi och geologi vid Uppsala
universitet efter L. E. Walmstedt, men tac-

kade nej dels med tanke p6 den mer fria
strillningen vid Stockholms htigskola, samt

Astrups gener6sa donation. Pengarna

anviinde Brdgger till att skaffa ytterligare
instrument och till att inkopa en miingd
mineral med. Han kdpte friimst mineral av

sin elev Gustaf Flink, samt tyska mineral-
handlare som t.ex. B. Stiirtz, Bonn, Theo-
dor Schuchardt, Gtirlitz, Dr. F. Ktantz,
Bonn och C. F. Pech, Berlin. PA ntistan

varje etikett noterade Brcigger av vem och

till vilket pris han kdpt stuffen, detta var
viktigt eftersom Brtigger hade redovis-
ningsskyldighet infcir htigskolestyrelsen.

Brcigger besdkte Norge minst en gflng var-
je flr, fdretriidesvis pt sommarhalv&ret, di
han samlade och kcipte mineral i framfo-
rallt trakterna av Langesundsfjorden.

Redan efter n6gra terminer bcirjade Brog-
ger leda ltingre exkursioner till Norge med

sina elever, framfrirallt till Langesundsfjor-
den. Man samlade mineral och studerade

berggrunden i fiilt, Brciggers teorier om

differentieringen av magmatiska bergarter

diskuterades och tog allt mer fast form. I
slutet av maj 1884 reste Brdgger tillsam-
mans med sina elever Carl Morton och

Gustaf Flink, tv& utprliglade samlarbegflv-

ningar och fdltmiinniskor, till Langesunds-

fjorden for mineralletning och ink6p av

minera. Gustaf Flink stannade ytterligare
tre veckor i Norge och fortsatte bl.a. vidare
till Arendal och Hitter6, diir han samlade

och kcipte ytterligare stuffer fcir institutets
reikning. Allt som ofta brukade Brcigger

hiilsa pi i sitt fdriildrarhem i Oslo och gjor-
de di iiven bescik hos Ludvig Schmelck

och OIaf Hiorth fdr att av dom kcipa en del

mineral (fig. 10). Lorentz Schmelck (1857-

1916) var kemist och hade startat norges

fdrsta privata laboratorium (1881) f<ir ana-

lyser av mineral, livsmedel, metaller mm
(Bruff, 1954). Han sfllde iiven mineral via
sitt laboratorium i Oslo. Olaf Hiorth var
ingenjor och salufdrde mineral under flr-
man Ingenior Olaf Hiorth, Mineralien-
comptoir, Norwg & schwed. Mineralien,
vilken befanns sig p6 Toldbodgaden 4 i
Oslo.

Avslutning
1888 avled Brciggers liirare i Oslo, profes-

sor Theodor Kjerulf, och i slutet av 1890

iterviinde han till Oslo fdr att efterffAda

Kierulf. Trots ett utmdrkt forskarklimat vid
Stockholms hdgskola, de minga skickliga
elevema och bra utrustning, liingtade Brog-
ger tillbaka till Norge. De tvi huvudsakliga
sktilen var den allmdnna situationen, fram-
frirallt ekonomin, vid Stockholms hdgskola
och hans svenska geologkollegor. Brcigger

anvdnde helt nya koncept och gick sin

egen vtig inom forskningen, vilket inte var
den giingse metoden bland hans svenska

kollegor. De flesta studentema kiinde till
Brciggers ltingtan tillbaka och niir Kjerulf
avled spekulerades det i vem som skulle
eftertriida honom. Bland studentema var
finnen Wilhelm Ramsay klar favorit' men

Brcigger som till en bdrjan stcidde honom
helhjiirtat gav sin helt uppriktiga syn pfl
problemet att vara en "inkriiktande utlzin-
ning" i de svenska kollegornas tigon och

uppmanade honom att noga tiinka efter.

Ramsay avstod och blev sedermera profes-
sor i Helsingfors. Brciggers forskarliv i
Oslo blev dock inte alltid en dans pfl rosor
och pA iildre dagar mindes han tillbaka till
sina Stockholmsir, diir han trots allt gjorde
sina stora arbeten, och fcirutom V. M.
Goldschmidt, hade sina mest keinda studen-

ter (Wickman, 1986). I tacktalet vid
utniimningen av Brdgger till hedersdoktor
vid Stockholms hcigskola, 1909, stiger han:
"Der var mange vanskeligheder at kjaempe
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imod, men ogsa store mil at kjaempe for.
Og gik det end ikke altid efter cinske, gik
det dog stadig fremover. Da jeg derfor for
temmelig ntiie 19 6r siden forlod Hcigsko-
lan hadde jeg den tilfredsstillelse at efterla-
de et institut, hvor der var udrettet adskil-
ligt godt arbeide af en raekke dygtige ele-
ver fra alle de nordiske lande, deri ogs6
indbefattet Finland. " (Minnesskrifr, 1910).
NB ! Fcirfattaren till ovanstiende text skulle
tacksamt ta emot uppgifter om framfcirallt
de norska lokala mineralsamlare som
Br6gger hade kontakt med och triiffade p6
sina exkursioner, t.ex. Paul Andersen p6
.416, Anders Andersen och Severin Johaa-
nesen i Stoksund, Nikolai Nilsen pfl A16,
Aslak Han^sen, Sciren Bergersen, Ole
Scirensen i Arvoldbriten, Heniik Hansen i
Holer och Halvor Skjold i Naeskilen m. fl.
Dessutom behciver jag ytterligare uppgifter
om Olaf Hiorth, Ludvig Schmeclk, Holm,
Miinster och kommenddr Smith. Mina pla-
ner er att skriva en mer omfattande mono-
grafi om Stockholms hOgskolas mineral-
samling. Skriv gdrna till: Jrirgen Langhof,
Sektionen fcir mineralogi, Naturhistoriska
riksmuseet, Box 50 007, 5-104 05 Stock-
holm

Originaletikett till en ay mineralhandlare
P e c hs stuffer ( ortoklaskri staller frdn S trie -
gau, Schlesien - nuvarande Polen). Obe-
seryera Brd ggers pdskrift
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