Reportage fran
Riksstammodagarna i
Borlange 24-25 maj 1997

Tyvarr rasade over 100 meter av den vintern 199596 pa grund av ismassor.
Den som villiasa mera om Falu gruva kan bl.a. pa
bilioteket soka fa lana Karl-Eriks Forslunds bok
om Falu gruva 0 Stora Kopparbergs Bergslag eller Sten Lindroths bok Gruvbrytning 0 kopparhantering vid Stora Kopparberget.

Yard for dessa dagar var Tunabygdens Geologiska Forening med sate
I Borliinge. Nog ar denforeningen
entusiastisk sa detforslilr. Vid
upptakten pa SARF, Sveriges
Amatorgeologers Riksforbunds
Riksstammodagar utanfor Geologiska
Museet var dar k1930 redanfullfart med
Oppet Hus 0 mineraljaktsinformation
forutom vardskapetfor Riksstamman.

Forutom gruvbesoket holls ett foredrag av
gruvgeolog Stina Danielsson tidigare gruvgeolog
just har i Falu gruva.Dar fbrmedlades ytterligare
historik 0 kunskap om Falu gruvas geologi 0 mineralogi grundat pa data fran bade nutid 0 gangen
tid.
Aven Gruvmuseet kunde till viss del beskadas.
Nu hade vi kommit tillmiddagstid 0 det var dags
att inta lask eller lattol tillsammans med korv- 0
ostsmorgasar i riklig mangd iordninggjorda av
Tunabygdens medlemmar samt bekostat av
foreningen. Vi fa buga oss annu en gang 0 fler
ganger blev det.

Vid traffen utanfor museet utdelades ocks en
trevlig program- 0 exkursionsguide ut framtagen
av Tunabygdens Geol. Foren.
Alltnog deltagarna for stamman for till Falu bcrruva
for nedstigning i turistdelen av gruvan samman
med erfarna guider. Deltagarna kom att indelas i
tva grupper. Gruvbesoket i de gamla delarna ar
mer an intressant
Luften darnere ar formligen fylld av handelser fran
gamla tider yare sig det ar hart arbete, prominenta
besok av kungligheter etc. eller ond brad dod.
Tank bara pa den dode gruvdrang som patraffades
sedan genomslag fran Wrede schakt erhallits till
Mardskinnsfallet den andra december 1719.
En gruvdrang dar sittande som sag ut som om han
soy men befanns vara dod. Otroligt markligt,
denna gruvdel hade inte varit oppen fbr atkomst
sedan raset 14 dagar fore langfredagen 1677.
Mannen togs upp 0 kom bl.a. att igenkannas av
en nu gammal gumma Margareta Olofsdotter som
i honom igenkande sin forsvunne fastman Mats
Israelsson, Fetmats kallad.
Det var nu 42 ar mellan den dode fastmannen 0
hans forna fastmo, sa mottes de han ungdomligt
bevarad 0 hon tyngd av aldern krokig 0 gra. Detta
gay upphov till mycken romantisk poesi 0 prosa.
Fortimringarna i schakten 0 de gamla bergsrummen tillsammans med tillmakningseldarna ger
en antydan om de valdiga ved- 0 timmermassor
som atgatt.
Har lag en gang varldens hogsta trabyggnad,
fbrtimringen i Creutz schakt med 208 meter.

Vid 13 00 -tiden var det dags att dra pa exkursion
till Naverbergs- 0 Skyttgruvorna en bit utanfor
Falun. Vadret var fortfarande soligt 0 fint 0 kom
sa att besta bade for resten av dagen fast natten
blev kylig.
Parkering vid Naverberg samt en kortare skogspromenad sa var man framme vid Skyttgruvan.
Mineralen vid dessa gruvor ar till stor del
desamma som vid Falu gruva. Den brutna
malmstocken torde utgora en "svans" av Falu gruvas malmgeologi.
Gruvorna ha har brutits pa blyglans, kopparkis
samt till stbrsta delen pa silverrikt zinkblande.
Det omgivande skarnet var amfibol med tremolit
som huvudmineral alltsammans liggande i en
kalksten.
I Naver-bergsgruvan lag kopparmalmsforekomsten i en cordieritrik bergart. Ett av de mera
sokta mineralen i dessa gruvor ar gahnit
(zinkspinell) som mera sallsynt aven kan fbrekomma som kristall
Under det relativt korta besoket gjordes troligen
endast ett fynd av zinkspinell traffande nog av
Frieda Lubkowitz ordforande i foreningen
Spinellen.Det galler kanske att ha ratt namn pa
foreningen.
Guider vid gruvorna var Emil Gregori 0 Peter
Harstrom. For Sarf-styrelsens ledamoter blev det
rask retratt harifran fbI' styrelsemote i Hogskolan.
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bvriga medlemmar kunde ta det mera i lugn 0 roo
RikssUimmans turer i detalj Finns att Hisa i
protokollet.

Ett sarskilt tack 0 skal riktades till hedervarde
vinsponsorn Lennart Werner (som tyvarr ej val'
narvarande) men anda bekostade kvallens 'lin
Ett gott 'lin utvalt av vinkannare Rolf som hal'
manga strangar pa sin lyra.
Som tidigare sagts sa avtackades Rolf under denna
middag med blomma 0 fOrut namnda bok.
Han blev ocksa under stamman 'laId till
HedersordfOrande i Sarf-styrelsen.
Kvallen fOrsiggick under social 0 trevlig samvaro
dar kontakter knots 0 vackra fynd diskuterades
etc.

Sarf ordfOrande fran dess forsta upptradande pa
marknaden Rolf Linden hal' pa egen begaran 0
vadjan lamnat oss varfOr vi tacka honom for hans
manga fortjanstfulla iir. En blomma 0 en fin
mineralbok overlamnades till honom 'lid den
avslutande middagen.
Ny ordfOrande blev forre vice ordfOranden Holger
Buentke hemmahorande i Lugnas Mariestad.
Vidare fOredrogs bl.a. arbetet Fyndortsbeskrivningar 0 diskett upptagande samma arbete kunde
kvitteras ut av medlemsforeningarna att fritt
forfoga i sitt vidare arbete.

Pa sondagen Mer mojlighet att bese Tunabygdens
fina museum med vackra samlingar av mineral 0
fossil 0 sist men inte minst samlingen av porfyrer.
Samling kl. 1000 for de som sa onskade att delta i
exkursionen till Solberga grustag dar Dalarnas
bergartsgeologi till stor del ar samlad.
En del langvaga deltagare fbredrog att starta
hemfarden i lugn 0 roo

PC-atlasens Wolter Arnberg demonstrerade hur
fyndortsbeskrivningarna arbetar samman med
denna atlas.
Antti Hulterstrom Internets vapendragare holl ett
insiktsfullt 0 entusiastiskt foredrag om detsamma.
Vid den efterfOljande middagen kl. 1900 som bestod av kallskuret kott i olika former sasom rokt,
rostbiff etc. dekorativt flankerat av gronsaker,
exotiska frukter etc. samt potatissallad. Mycket
gott 0 rikligt tilltaget fOr ett mycket facilt pris.
Ett fortraffligt arrangemang av Tunabygdens
Geol. Forening.

o sa val' stamman over fOr denna gang 0

i med
detta lades den till tidigare Iyckade stammotrliffar.
Vintrosa den 29 maj 1997

Tore Steen Sekr. Sarf.

Arets hojdpunkt! XIV:e Internationella
MineraI- och StellmaSSall
i Vasterils, 4 - 5 oktober.
Byte och forsaljning av
mineral~ smycken
oeh slipade stenar ITITn.
\.

Fri parkering. Fritt intr~idc. Scrvcring.
Vagvisning ,fran E18 (Rocklundamotet) i 'lUstera.....

Packa in fanlilj och vanner i bilen Deh

kOTIl

hit.

For mera info kontakta: Lcnnart Ohman, Hogviltsviigen 3, S-722 42 Vlisterih

eller Hans Palm (+46) 21 303333
153

