
Stockholm och Mo i Rana
av Runa Patel

Under 1994 har Sverige och Norge fatt var sitt tillskott av nya massor:
Stockholm och Mo i Rana.

Massan i Stockholm agde rum 11.- 12. juni
och arrangerades av INTRO Scandinavia
AB i samarbete med Stockholms Geologis
ka Sallskap. Massari var valarrange rad och
en nyhet som introducerades var den s k
"amatorhyllan", dvs en sarsk ild plats for
amatorerna med lagre bordshyra. Atmins
tone under lordagens formiddag var nog
kommersen pa amatorhyllan den livligaste
pa massan. Antalet besokare var kanske
inte sa stort som man kunde ha vantat sig i
en storstad, men det var sommarens forsta
riktigt varma helg, ett feno men som ocksa
drabbat andra massor tidigare .
Massan i Mo i Rana agde rum 9.-10. juli
och arrangerades av den relativt nybildade
Rana Geologiforening. Foreningen ar inte
stor men med samlade krafter och med
hjalp av inkallade makar, barn, vanner och
bekanta blev det ocksa ett val genornfort
arrangemang som kannetecknades av det
gemyt som utmarker mindre orter. (Se
vidare separat artikel pa annan plats).
Genom att bada dessa masso r lag i anslut
ning till redan etablerade massor blev bag
ge internatione lla redan denna forsta gang.
Stockholm infoII veckan fore Kopparberg
och flertalet av de utlandska utstallarna,

som brukar komma till Kopparberg, kom
alltsa en vecka tidigare och stallde ut aven
i Stockholm. Arrangorerna i Stock holm
hade dessutom aktivt forsokt fa en interna
tionell pragel pa massan och bl a Iyckats fa
nagra nya ryska utstallare som sedan fort
satte till Kopparberg. Mo i Rana infoll hel
gen efter massorna i Strornsbruk och Ylla
maa, vilket gjorde att utstallare fran t ex
Tyskland och Polen akte vidare fran dessa
massor till massan i Mo i Rana. Med andra
ord, pa samma satt som utstallam a forut
tog sig tid att aka till Bardu nar den massan
lag helgen efter Stromsbruk och Yllamaa,
Formodligen har Stockholms och Mo i
Ranas arrangorer insett att om en massa en
bit upp i respektive land ska dra till sig
annat an utstallare fran det egna landet
eller narmaste grannland maste massan
planeras i anslutning till nago n redan eta
blerad internationell massa. Det ar formatet
att tro att utstallare med langa resvagar,
kanske pa ett par, tre dagar och ibland
dessutom dyra farjekostnader, kommer
langt upp till norr for en enda helg. Sa, Iyc
ka till med komm ande massor Stockholm
och Mo i Rana!
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