


Resultatet blev val inte heller
vad han dromt om eller, som
han sjalv uttrycker saken:
«Guld har en sallsam
benagenhet att vara smatt». I
borjan av 70-talet gick han
nagra kurser i geologi men
det verkliga intresset for
mineral vaknade forst nar han
omkring 1984-85 blev bekant
med Carl-Gustav Bjallerud,
likaledes en entusiast som
tyvarr gick bort alltfor tidigt.
Dennis hade lange forgaves
sokt nagon likasinnad att dela
sitt mineralintresse med. En
dag fick han ogonen pa en
annons i lokaltidningen dar
Bjallerud, som da bodde i
Jokkmock, lat meddela att
han kopte upp mineral.
Dennis ringde och resultatet

blev att han ganska snart fick
just den laromastare och
fardkamrat som han lange
onskat sig.

Dennis vill minnas att
hans forsta besok i
Svappavaara agde rum 1984.
Da han inte kunde identifiera
de forsta fynden gjorde han
forfragningar bland
sakkunniga pa LKAB . Ingen
kunde dock svara pa fragan
vilka slags mineral han
funnit. Han fick tips om att
vanda sig till Per Nysten i
Uppsala. Sagt och gjort ,
Dennis sande ner nagra
stuffer och fick besked att de
mineral han funnit var
strengit, kakoxen , beraunit,
variscit och fluorapatit. (Det

var for ovrigt vid ett besok
hos Per i Uppsala som jag
sjalv forsta gangen fick se
strengit och det var just den
stuff som Dennis sant for
analys).

Bekantskapen med
Bjallerud och det samtidiga
resultatet av Per Nystens
analyser gjorde aU de tva
vannerna koncentrerade sitt
sokande till Svappa. Det
hade ju visat sig att det var
fraga om bade ovanligt
vackra och i manga fall
sallsynta mineral.
Tillsammans gjorde de under
de narmaste aren otaliga
besok i Svappa och inriktade
sig speciellt pa de fosfater
som forekom i tippama med

Krysoko ll, Viscaria, Kiruna

59



Mangandendrit, Henrygruva, Kiruna
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martitmalm. Under arens
lopp har det givit till resultat
fynd av 17olika fosfater
varav flera tidigare okanda i
Sverige.

Med tanke pa det intresse
han lagt ner pa fosfatema
skulle man val tro att det ar
dessa som ligger honom
narmast om hjartat. Markligt
nog ar det inte sa. Hans
storsta passion ar i stallet
granater. Han tycker det ar
beklagligt att man sa sallan
finner vackra granater pa
mineralmassoma.Kanske
nagon lasare av des sa rader
kan tillfredsstalla Dennis
onskemal om vackra grana
ter? Men kom ihag, han har

stora krav pa kvalitet.

Utan tvekan ar det gruvan
i Svappavaara som betytt
mest for att grundlagga
Dennis intresse for mineral.
Hans fantastiska sam1ing ar
ocksa till stor del uppbyggd
kring mineral fran Svappa
och genom mineral han bytt
till sig mot des sa. Tillfragad
vilket han anser som sitt

finaste fynd uppger han att
det tveklost ar strengiten fran
Svappa. Vid mineralmassan i
Malmberget 1988 utsags en
av hans strengitstuffer till
«Best in show» och Dennis
fick motta forstapriset,
10.0000 kronor. (Sjalv hade
jag aran att inga i den jury
som utsag pristagama).
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Bland de fosfater fran
Svappa som Dennis var den
forste som fann och fick
anal yserat kan namnas
strengit, beraunit, kakoxenit,
fluellit, tinticit och variscit.
Bjallerud i sin tur vad den
forste att finna crandallit,
wavellit, rockbridegeit och
kidwellit.

De vanligaste bland
fosfatema i Svappa torde
vara strengit och beraunit och
till de mest sallsynta hor
variscit och papavauxit. Som
bekant ar en del av dessa
fosfater intill forvaxling lika
varandra och i manga fall
kravs darfor vetenskapliga
analyser for att fii dem
identifierade. I detta sam-



manhang vill Dennis passa
pa att framfora sitt speciella
tack till Per Nysten i Uppsala
och Ole V. Petersen i
Kopenhamn for alIt arbete de
lagt ner genom aren for att
analysera alIa mineral han
sant demo

Malmbrytningen i
Svappavaara startade 1968

En annan orsak har givetvis
varit att det varit fraga om ett
inhagnat och valbevakat
industriomrade varfor
eventuella besokare varit
beroende av valvilja fran
LKABs sida. Det var saledes
forst nar amatorgeologer
borjade intressera sig for
gruvomradet som mineralrike
domen blev kand, I forsta

uppstod en del kontroverser
mellan amatorgeologer och
foretradare for Namnden for
Statens Gruvegendomar
(NSG) under den tid NSG
bedrev undersokningsarbeten
i omradet. Nar driften sa
srnaningom kom igang och
verksarnheten overtogs av det
finlandska foretaget
Outukompo underlattades

Crandalit, Svappavaara

och pagick till 1982 da
driften lades ner. Vad som
aterstar i dagslaget ar det
stora pelletsverket.
Gruvdriften i Svappa pagick
saledes under en relativt kort
period. Detta kan kanske vara
en av forklaringarna till att sa
lite varit kant tidigare om
mineralrikedomen i Svappa.

hand tillkommer fortjansten
harav Dennis Holmberg och
Carl-Gustav Bjallerud,

Forutom Svappa har Den
nis naturligtvis undersokt
aven ovriga gruvor och
fyndplatser i Kirunaomradet.
Bland dessa kan namnas
Pahtohavare. Som bekant
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besoken avsevart. Vi satter ett
minus i kanten for NSG:s
ogina hallning och riktar i
stallet ett tack till
Outukompo som pa ett helt
annat satt an NSG tycks ha
insett att det kan vara till
gagn for bada parter att
samarbeta med oss
amatorgeologer, De fiesta



Kalcit, trigonal, M-B

som besokt Pahtohavare har
val varit nojda med vaekra
fynd av malakit oeh
krysokolla. Denni s har,
forutom dessa vanliga mine
ral, aven funnit euprit , azurit,
eovellin oeh gedigen koppar.

Fran Viseariagruvan kan
han redovisa fynd av azurit ,
erytrin, ehalkantit, devillin,
thaumasit oeh gedigen
koppar. Som bekant har bade

Pahtohavare oeh Visearia
drivit s pa kopparmalmer.
Denni s har aven gjort en del
trevliga fynd i jarngruvorna
i trakten. Fran Henrygruvan
kan han saledes uppvisa
fynd av bornit , krysokolla,
malakit oeh pyrolusit oeh
som sallsynthet aven
strengit. Fran Kirunagruvan
slutligen kan namnas krist
aller av kalcit , ankerit ,
bergkristall, andradit
granater oeh eovellin.
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Men det ar inte bara
gruvorna som bidragit till
hans samlingar. Fran en
jarnvagsskarning invid
Kalixforsbron kan han
saledes redovisa vaekra fynd
av prehnit, epidot, kopparkis,
albit, ehabazit, stilbit , ilmenit
oeh kalcit. Som bekant finns
det aven gott om granater pa
manga platser i fjallvarlden
oeh som exempel namner
Dennis Bjorkstugan vid EIO
mot Norge, dar det finns
rikligt med almandingranat.

Som val de fIesta
mineral samlare redan kanner
till fiek Dennis i mars 1989 i
uppdrag av LKAB att
organisera alla besok i
Svappavaaragruvan . Avtalet
tillkom sedan det gang pa
gang visat sig att besokare
till gruvan flangde runt pa
sjalva arbetsplatsen oeh
LO.m. tog sig in i pellets
verket. For den som ar
intresserad finns det saledes
mojlighet att under
sommartid sjalv besoka
Svappa. Denni s tar emot
besokare tisdagar oeh
onsdagar kloekan 10.00
17.00 mot en avgift av 150
kronor per person.

I dagslaget ar sakert
mojligheterna att gora prakt
fynd av fosfater ganska sma
men fortfarande torde man
kunna gora mindre fynd oeh
framforallt fynd av vaekra
zeoliter i grabergstippama,
exempelvis seoleeit, ehabazit,



Under de sena ste
manadema har Dennis varit
sysselsatt med vissa
omdi sponeringar i «High
ChaparaIl» samt markning
och registrering av
sasongens fynd. Samtidigt
haller han pa att lara sig
sten slipning och
silversmide. Hans andra
hobby, myntsamlande, har
tyvarr fatt sta tillbaka for
mineralintresset.
Sakerligen har Rigmor och
barnen Anna och Stin a
manga ganger onskat att
han fort satt med myntsam-

stund fick jag plotsligt syn
pa tva andra besokare som
satt nedhukade over ett
fynd. Det visade sig vara
Dennis Holmberg och Carl 
Gustav Bjallerud. Det var
mitt forsta
sammantraffande med
Dennis och Carl-Gustav
men det har blivit manga
fIer sen dess.

Mitt for sta besok
i Svappavaara agde
rum i manadsskiftet
maj juni 1986. En
av anledningama
till besoket var just
den vackra stuff
med strengit som
Per Nystrom visat
mig. Nar jag
befunnit mig pa
varphogarna en god

«High ChaparraIl», inom
LKABs gruvomrade i Kiruna.
Har finns omkring 1.500
stuffer noggrant registrerade
och dokumenterade. Om man
inte sjalv har turen att finna
det man soker i varphogarna

kan ett besok pa
High Chaparrall
rekommenderas.
Har har alIa
besokare mojlighet
att skaffa sig
mineral av absolut
toppklass fran de
lapplandska
gruvoma.

Streng it

stillbit och
heulandit jamte en
hel del andra
mineral.

Sedan som
maren -95 har
Dennis en sallsynt
vacker
mineralutstallning
i Jukkasjarvi (1,5
mil utanfor
Kiruna) dar han
har c. a 500 objekt

Malakitt, Pahtoha vare, Kiruna
till beskadande.
Samlingen ar for
ovrigt avsedd att utokas och
redan till sommaren -96 lar
den sakerligen ha okat i
omfang, Forutom den
permanenta utstallningen i
Jukkasj arvi disponerar han
en gammal verkstadslokal,
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landet i stallet for att belamra
lagenheten med stenar.

Strengit. rockbridgeit, Svappavare

am Kenneth Holmgren
kan sagas vara den som
oppnade dorrarna till
Malmberget s gomda
mineralskatter (Stein 3/95 )
har Dennis varit pionjar vid
fynden av de vac kra och i en
del fall mycket sallsynta
mineralen fran Svappavaara
(Leveaniemi-gruvan) .

Som komplement till
denna artikel foljer Dennis
egen forteckning over fosfa
ter i Svappavaara jamte en
lista over ovriga mineral som
antraffats i Svappa.

Avslutningsvis riktar vi
alla amatorgeologer ett tack
till Dennis for " upptackten"

av Svapp avaaramineralen. Till agg

Sedan artike ln om
Svappavaaramineralen
blivit fardigskri ven
kom jag av en
handelse att tala med
Bjorn Karlsson om
fosfaterna i Svappa.
Bjorn kunde da
beratta att han for
nagra <if sedan funnit
ett mineral i Svappa
som han inte kunde
identifiera. Han har
darfor latit analysera
det samma bade via
Jorgen Langhof pa
Rik smuseet och hos
tysk expertis. Det
samstammiga svaret
har blivit att det ar
fraga om

Kin gsmountit.
Kingsmountit (Ca, Mn +2)4

Fe+2
, Mn +2

) AL 4 (P04) 6 (OH)4
12Hp

Kidwelit (gron) beraunit (svart), Svappavare

64



Strengit, beraunit, Svappa vare

Saledes ytterligare ett
fosfatmineral fran Svappa.

Som framhallits i artikeln
kan Svappavaara uppvisa en
mycket stor rikedom pa olika
mineral. Forutom de beromda
fosfatema har Svappa aven
blivit kant for den ymniga
forekornsten av olika zeoliter.
Nedan folje r en forteckning i
alfabetisk ordning over kanda
och identifierade mineral fran
Svappa.

Forteckningen gor ej
ansprak pa att vara komplett.

Aktinol it

Albit
Ankerit
Apofyllit
Azurit
Biotit
Chabazit
Diopsid
Epidot
Gotit
Heulandit
Hornbldnde
Hiimatit
Ilm enit
Jarosit
Kalcit
Kaolinit
Kopparkis
Laumontit
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Limonit
Magnetit
Microklin
Molybdenglans
Montmorillonit
Muskovit
Natrolit
Pyrit
Scolesit
Siderit
Sillimanit
Skapolit
Stilbit
Talk
Titanit
Tremolit
Turmalin
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