
GOteborgsmiissan - en av de stora
Text: Runa Patel.

Den femte Mineral- och smyckesstenmlissan i Giiteborg ligde rum 8-9 april.
Massan arrangeras av Geologiska Fiireningen i Giiteborg dar ett 60-tal fiirenings
medlemmar arbetade med genomfiirandet. Massan var fullbokad med utstallare
fran olika lander och dessutom valbesiikt med ca 5500 betalande besiikare. Det V31'

inte bara Giiteborgsbor som besiikte massan utan manga hade rest lang vag fiir att
agna helgen at mlissbesiik.

For lredje aret i rad hade Geologiska fOreningen
ocks!l arrangerat tcmautsttillningar.
UtsHillningarna visades i glaslllonlrar som stad
rygg mot rygg - och osokt fOrde tanken till the
Tucson Main Show i miniatyr. Oct ena lemat fOr
i 51' val' "Mineraler Deh bergarter fran
Hallandstrakten". Hal' visades bl a sprickmineral
fr~n Fjlir~strakten, kvartskristaller fr~n

Glasbergel oeh mineral fran pegmatiter. Del an
dra lemal val' "Mineralet kvarls" dar olika vari
anter av kvarts visades. En av c1essa montrar ag
nades ~t kvarlS fr~n svenska fyndigheter ~tf6ljda

av fascttslipade stellar. De mest iogonfallande av
dessa var en bergkrislall fdlll Orusl tillsammans
med en fasenslipad av Rolf Sax mark samt en
rokkvarts fran Stenungsllnd Illcd en faseltslipad
av Anders Lyekberg. En av de andra montrarna
agnades ~t bergkrislall som bildats tillsammans
med andra mineral, t ex med Hiibernit, med
Rodokrosit, med Fluorit eller med Ajoit. 1anslul
ning till temautsWllningarna hade Geologiska
F6reningen silt bord och dar fanns representanter

fr~n fbreningen som svarade pa fdigor oeh Ii 11
handah611 olika slag av infrolllation.

Vid det hal' laget kan man konstatera att massan i
G61erborg nu ar val etablerad och hal' blivil en av
de Slora svenska massorna. Efter det fOrsla arets
problem med bl a lokalen har G6teborgsmlissan
verkligen funnit fonnen. Redan den andra mas
san var Oyttad till Frolundaborgs lshall och ar
rangemanget fungerade tillfredsstlillande. (loch
med den nylten infbrdes oeksa Iraditionen Illed
kaffe och ostsm6rg~s p~ IOrdagens morgon till
ulsWllarna, en myeket trevlig Deh uppskattad tra
dition.) Att sedan Oytla lidpunkten fr~n maj/juni
till bOljan av april hal' oeksa gjort atl 111aSSan har
"sin egen helg" bland alia ovriga massor i
Skandinavien.

Viii etablerad oeh viii arrangerad - med andra
ord. Goteborgsmassan til' val vard cit besok 13
14 april, 1996.

Steinsenter
med mineralmuseum
(ca 400 forskjellige mineraler)

Salgsavdeling mecl egenprocluserte smykker i stein/-s¢lv eller linn.
Gaveartikler til nytte og pynt. Godt utvalg av norske mineraler.

Apent hele aret. Bes¢k Nordvestlandel og
Strimi Stein og Handverkssenter.
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