
OVE
PERSSON
mineralsamlare

ett portratt
av Ove Torstensson og Bertil Otter

Det borjade med ont i magen
Ett star kt behov av att ordna och katalogi

sera ledd e till att Ove under manga ar byggde
upp en mycket fin frimarkssarnlin g med
tonvikt pa de skandinaviska landerna . Nar
sa Ove under sent 50-tal drabbades av
valdsa mma magsmartor och blev tvungen
att laggas in for en storre magop erat ion med
oviss utgang oroades han naturl igtvis for
sin och fam iljen s framtid men ocksa for sin
frimarkssamling . Vardet pa sam lingen hade
j u okat med aren och Ove var inte saker pa
att ovriga familjemedlemmar riktigt fors tod
detta, Han tog darfor att dra sti skt beslu t och
salde hela samlinge n fore operationen.

Nu gick operationen bra vilket natur
liztvis var en lattn ad samtidigt som Oveb

forbannade sitt beslut att salja samlingen.
Han kande inte for att starta pa nytt med
frimarken . Samtidigt farms ett samlarbehov
och behovet att ordna och katalogisera kvar.
Torndahl, Ahman, Odner och Narlund

En dag i slutet pa 50 -talet fangades Oves
upprnarksamhet pa nagra egendomliga
prydnad sskalar i skyltfonstret till Torndahl s
juvelerarbutik pa Master Samuel sgatan i
Stockh olm. Han kopte nagra, aterkom oc h
kopte tlera och borjade sam tala med Torn
dahl , som var mycket intr esserad av min eral
och utbil dad gemo log . Ove fick reda pa att

skalarna var gjorda av b!.a. malakit och
rose nkvarts, tog reda pa fakta och borjade
mer och mer att int ressera sig for ramateria
let i skalarna. Mineral intresset var vackt.

Oves dotter hade en stuga vid Vaddo
kana!. Vid besok dar bru kade Ove gora
bilutflykter oc h foreta promen ad er i
omgivningarna. Det nyvackta mi neral 
int resset hade gjo rt Ove mer upp marksam
pa inne ha l le t i bergg run den oc h pa
stra nderna nara Herrang gjordes fynd som
Ove kunde ident ifiera som granater med
hja lp av nyinkopt bestamningslitteratur,

Andra langsrrackta, gravita kri stall er med
fyrkantig t tvarsnitt visade sig svarare att
best amrna me n med hjalp av professor
Ahman pa Naturhi st o ri sk a Riksmuseet
klargjordes att det rorde sig om skapolit. En
resa till Helsingfors utokade den paborjade
granatsa mlinge n med den grona uvaroviten
och ave n med kromdiopsid .

Oves svarson visa de sig ha en min eral
samlande van vid namn Odner. Han visade
garna sin samling, som han forvarade i en
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lada under sangen. Ove kopte senare hela
den fina samlingen for 2.500 kronor, en
avsevard summa pa den tiden. Samlingen
bestod bl.a. av mycket vackra kalcitkristaller
fran Nordmark. Delar av samlingen saldes
senare vidare till Bosse Ohlstrom pa
davarande Stenboden i Tysta Marigangen i
Stockholm.

Odner var medlem i en samlarforening
dar Ove introducerades. Enligt Ove agnades
medlemstraffarna mest at kortspel. Men
aven detta visade sig vara lyckosamt for har
fanns ett glatt gang fran Varmland som
spelade med bl.a. Langbansstuffer som
insats . Ove kunde under dessa kvallar be
rika sin mineralsamling med manga rarite
ter.

Runt 1972 kom Ove i kontakt med Lennart
Narlund, som aret innan varit med om att
bild a gamla SAGS, dvs So dertorns

Amatorgeologiska Sallskap. Ove blev nu
medlem i SAGS och har sedan dess varit en
av foreningens mest aktiva medlemmar och
sal lan missat en exkursion eller ett
medlernsmote.
SAGS

Ove har rnanga synpunkter pa forenings
livet i bade gamla och nya SAGS. Att komma
med i foreningen blev lite av en vandpunkt,
Gemenskapen med andra som har samma
intresse berikar och f orstarker.
Engagemanget ger en meningsfull fritid
aret runt. Exkursionema med foreningen
ger inte bara utbyte i form av mineral utan
lika mycket av geografi, historia, kultur och
folkliv . Speciellt bussresorna med gamla
SAGS lever kvar som mycket positiva
minnen. Han berattar att han ofta i efter
hand ater besokte exkursionsmalen pa egen
hand.
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Som tips for framtide n tyeker a ve att
f'oreningen borde agna mer tid a t
mine ralsystematik oeh allman geo logi. Han
tyeker ocksa att manga foredragshallare har
svart att prata om mineral oeh bergarter pa
ett satt som blir begripligt for medl emma
rn a, so m oftas t sakna r det geo logis ka
f'ac ks pra ke t . " De t blir latt sa a t t
fore drags ha l lare prat ar om det so m
int re sserar dem o eh d a for su m mas
publikintresset" menar a ve.

Vissa kvallstraffar, speeiellt kvall ar med
foredrag , viII sa rnvarokanslan inte rikti gt
infinna sig. "Det kanns som att sitta pa en
biograf", fortydligar ave. "Ma n ga r dit ,
lyssnar, oeh gar darifran nar foredraget ar
slut". Han efterl yser mer av oppna moten
med tid for disku ssioner oe h samvaro.

Sa m lingen
Pa 30 ar har ave hunnit skaffa sig en

omfattande samling som till stora delar ar
vaekert exponerad i vitri nskap, Han ar en
sys tematiker, har inte speeialiserat sig utan
samlar alIt.

For a ve har det alltid varit viktigt att
ordna oeh klassifieera stufferna aven om
han fra mhaller "att sjalva samlandet alltid
var it det viktigas te". Som kemi st har han
naturligtvis ordnat dem efter deras kemi ska
huvud grupper , Varje stuff ar oc ksa om 
sorgs fullt beskri ven till utseende, parage
nes, art oeh fynddatum i en forteckning , oeh
forsedd med en etikett.

a ve har agriat m yeket tid a t att
experimentera med sattet att exponera
stufferna . Han har kommit fram till att 1,5
mm tjoekt plexigla s som kan koper i rernsor ,
ritsar oeh bryter till lampligt stora plattor , ar
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det basta. Etiketten fasts pa undersidan
plattan . Stuffen limmas pa plattan med
Karlssons klister , som har den forde len att
det med tiden torkar sa att stuffen latt kan
bryta s loss fran plattan utan att Iimmet
lamn ar spar pa stuffen. Lim rester kan ocksa
latt avlagsnas med aceton. For sma stuffer
oc h enkelkristaller anvands plexiglasstavar,

som limmas pa plattan.
Vi stod lange och beundrade den vackra

farg prakten av kanske ett tusental utvalda
och vackert belysta stuffer.
Roliga fynd

Det ar inte alltid de vackraste fynden som
dyker upp i minn et nar man sitter och pratar.
Ofta ar det andra ornstandigheter kring fyn
den som tranger sig fram. Mineralfynden
far en historia. Sa aven nu.

Norra Fjall pa Vaddo ar ett sadant minne.
Bade Ove och Lennart Narlund hade med
hja lp av mycket knapphandiga beskri v
ningar lange letat efter provskarpningen.
Nar Norra Fjall -fyndigheten val aterfanns
visade det sig att den inneholl inte bara stora
mangder vackert tluorescerande scheelit utan
ocksa vackra epidotkristaller, som nu pry
der manga samlingar.

Den "aterfunna" chrysoberyllen fran
Ytterb y faltspatbrott ar ett annat exempel.
Den farms beskri ven i en uppsats i Geolog
iska Foreninge ns Forhandlingar (OFF) fran
1950. Ove laste, letade och fann till slut

mineralet, som till utseende och paragenes
starnde precis med beskrivningen i OFF.
Personligt

Nar man sitter och pratar med Ove far
man en inten siv kansla av tid. Ove ar fodd
ar 1900, tog studenten 1918, kom sa sma
ningom in pa Tekniska Hog skolan och blev
civilingenjor med kemisk teknologi som

--- --.- huvudinriktning. Gjorde varn-
plikten, som da efter forsta
varld skriget var 500 dagar, kring
1923. Hade sva rt att fa arbete i
efterkrigstidens lagkonjunktur.
Arbetade bl.a. pa Radio
kompaniet i Malmo, dar man
hade egna sandningar via rela
och dar Ove fungerade som en
av landets forsta hallarnan.
Hamnade sa smaningorn i den
grafiska bran schen med reproar
beten pa Generalstabens litho 

grafiska anstalt dar han vid mitten av 30
talet inforde nya fargreproduktionsrnetoder.
Ove haren omfattande produktion av backer
och artiklar i bran schen bakom sig.

Nar det galler inkop till samlingen, yare
sig det varit frimarken eller mineral, sa har
dessa slukat sa gott som alia biinkomster
fran forfattarskapet. Det har blivit en del
inkop genom aren. Sarskilt efter pensioner
ingen 1966.

Fotografering var en tidi g vurm. Det
ledde bl.a . till att Ove fick uppdraget att
illustrera uppslag sordet "Ade lsten" i Nor
disk familjeboks tredje uppl aga pa 30-talet.
Han erinrar sig stora problem med ljussatt
ningen. En ljuslada med matt gla sskiva blev
till slut losningen. Ove har ock sa gett ut den
forsta fotografiska svampboken i Sverige.

Avslutningsvis
viII Ove frarnh alla att avgorande for hans

stora intresse for mineralsamlande var kon
takten med personer som Tornd ahl. Ahman,
Odner och Narlund. Lite skamtsa mt sager
han ock sa att om han inte kommit att agna
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sina ta la nge r for
systematiserande och
klassificering at sam
lande, sa had e han
sakert blivit en utom 
ordentlig byrakrat.

For ovrigt glom
mer han aldrig att en
viss ung herr Lasse
Gustafsson snuvade
honom pa en hyper
ste nstuff, som han
var spekulant pa hos
Lennart Narlund.
Lasse hann fore .

Haugaland
geologiforening er i gang

med a arrangere en rnineralogisk
geologisk utstilling ved Karmsund
Folkemuseum i Ha uges und.
Utstillingen viI omfatte de fleste
kommunene pa Haugalandet, samt
Sauda, Sulda l, Stord og Bernlo.
Foreningens medlemmer vii her vise
en del av mangfoldet og skjennheten
som finnes i berget omkring oss. Det

vii bli utstillt bl. a. gull fra Bernlo,
beryll og turma lin fra Vindafjord,
malakitt fra Karmey, topas fra Suldal,
m.m.m. Ellers blir det an ledning til a se
smykkes tein slipt av foreningens
medlemmer, et utvalg av fossiler, samt
steinalderredskaper. Utstillingen vii
ogsa fa et lokalhistori sk preg med
gjen stander og byggverk i stein fra
distriktet. Utstillingen apner 5.12 .94 for
nrermere opplysninger tlf. 52 83 83 90 ,
Arne Torkelsen
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