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Portrattet:
Ingemar Johansson

Ved Lel/l1art Thoril/
Bland mineralsamlare i Skandinavien Finns

det val ingen som ar mera valkand
an "Mr Kopparberg", lngemar Johansson. Vi

skall har farsaka teekna en portran
av denne, en av amaWrgeologins

fargrundsfigurer.

Han ftiddes far 65 ar sedan ( 1934) i Rams
berg, i hjtirtat av Bergslagen. En annan
"kandis" fran Ramsberg var den beryktade
stortjuven "Lasse-Maja", val'S minne
farevigats med en sten med inskriften:

"I Ramsberg hans vagga
i Arboga hans gray
i ransprotokollet hans minne".

Naval, det var inte om Lasse-Maja vi skulle
beratta, ulan 0111 Ingemar Johansson .Han
baljade sin skolgang i Kloten men nar sedan
ftiraldrarna Ilynade till Sandby mellan Motala
oeh Vadstena, fiek han fortsana sin skolgang
dar. Vistelsen i Sandby blev inte sarskilt
langvarig Efter nagon tid Ilynade ftiraldrarna
tillbaka till Kloten dar Ingemar fiek avsluta
sin skolgang.

Dom narmaste aren efter skolavslutningen
arbetade han inom olika yrken oeh pa ski Ida
arbetsplatser i Ostergatland. Sin varnplikt
fullgjorde han vid trangen i Skavde oeh efter
avslutad tjanstgaring Ilyttade han till Skinn
skaneberg. Har fiek han arbete pa
masonitfabriken oeh blev kvar i sju ar.Efter
elt enarigt gastspel i Saderkaping, dar han
utbildade sig till platslagare, giek Ilyttlasset
1965 till Kopparberg, en plats sam han sedan
dess varit trogen.Som platslagare baljade han
pa Berglavs Verkstader elt ftiretag som dock
snart gick i konkurs.

Verksamheten fortsalte dock under annat
firmanamn och under sin arbete i ftiretaget
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fick han
uppleva an
firman
ynerligare
fyra ganger
gick i kon
kurs .Som
"platis"
fungerade
Ingemar i
I11rtnga ar som
klubbord
farande i den lokala metallklubben. I 23 ar
salt han aven sam sekreterare i
avdelningsstyrelsen i Ludvika. Sam arrad
fackfOreningskampe var det darfOr inte sa
underligt an han senare ,iven blev ordfarancle
i BGS.

En vacker sommardag 1968 besakte han
med hustrun Birgina oeh barnen (han hade
gift sig 1957) Salbosjan far an bada. Nar han
stravade runt invid sjan fann han en sten som
sag annorlunda ut. Sa smaningom fick han
klart far sig an det var en bit kopparkis han
hade hi nat. Nu vacktes hans intresse far
mineral och nar kallarmastaren vid
Laxbrogarden, Kjell Blumenthal, (son till den
rikskanda Delsbostintan) arrangerade en kurs
i mineralkannedom anmalde han sig till



denna. Som kursledare fungerade Hans
Svensson och kursen gick i lio omgangar.
Ingemar gick sedan en lika lang
fortsallningskurs med samme kursledare.
1969 f1yllade Svensson till Brasilien och nu
blev det istallet Ingemar som fick leda kurs
ema. SOI11 gammal fackfOreningskumpe val'
han van som kursledare och det hann bli ell
otal kurser i mineralkannedol11 under aren
1969- I985.

Ungefar samtidigl som kurserna i
mineralkannedom bOljade, startade aven
Bergslagens Geologiska Sallskap (BGS) sin
verks3mhet. Ingemar blev ganska snarl rned
lem i sallskapel och det drojde inte lange
forran han blev vald till vice ordfOrande och
redan 1972 blev han ordforande i sallskapet,
en funktion som han fortfarande upprallhaller.
1976 tog han initiativel till den fOrsta
mineralmassan i Sverige (F .0. den fOrsta i
Skandinavien)

Den forsta massan liksom de narmaste
arens holls pa Gillersklack och samlade ell
40-1al utstallare och en publik pa omkring
1500 personer. Det ar ocksa den enda massa
som har haft besok fran TV som sande ell par
minuter fdin massan i sin nyhetsrapporlering.
Efterhand har massan svalh och numera har
man vatje ar omkring 160 bord och totah har
tolv olika lander varit representerade med
utstallare

Sjalv ar Ingemar systematiker och som

sadan mycket framgangsrik. Totalt omfallar
hans samling i dagslaget omkring 3000 olika
mineral, en syJ1llerligen aktningsvard sam
ling, Framfora)1l nul' man vet hur svart del til'
all bara komma upp till en tiondel av denna
summa. Bland de mest unika mineralen i sin
samling raknar han en sluff med
Jinshajiangit fran Nona Karr. Av della mine
rai har man bara funnit ell fatal stuffer i Sve
rige. Mineralel ar aven unikt i varlden och
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forutom i Norra Karr har man bara hittat del
pa typlokalen i Kina.Av svenska mineral,
vilka i dagslaget uppgar lill narmare 900, har
han sjaIv omkring 500. Att marka ar att
manga av dessa ar mikroskopiska oeh ibland
bara gatt att fastslalla genom olika forfinade
vetenskapliga metoder.

Under I980-talet upplevde han nagra
bekymmersamma ar. Det bOtjade med att han
fiek en hjarlinfarkt 1982. 1985 fiek han en
andra infarkt oeh samma ar avled hans hustru.
Pa grund av sina hjartbesvar blev han detta ar
sjukpensionar. 1987 genomgiek han en Iyekad
bypassoperation oeh har efter denna kunna
leva ett nonnaU liv.

Att som ordfOrande i BOS oeh massgeneral
leva nonllalt innebar givelvis mangder av
arbete. Enbart arrangerandet av
mineralmassan innebar arbete under stolTe
delen av aret. Det galler all satta upp bord, att
fOrdela bordsplatser, att ordna med toaletter
oeh drieksvatten, se till att grlismattorna blir
slagna I11I11,mm.

Till skillnad mot manga andra
mineralsallskap ar BOS i den Iyekliga
belagenhelen att ha en egen loka!. Historien
bakom denna ar fOljande. Under 1994 hade
man blivit uppsagda fran sin tidigare loka!.
Under sokandet efler nagon annan lamplig
samlingsplals fiek Ingemar ogonen pa den f.d.
gruvslugan i Kopparberg: Slugan hade da stall
10m i manga ar oeh var ganska fOrfallen. Del
visade sig att den agdes av kommunen varfor
konlakt togs med de ansvariga. Efter ett
forhandslofte om all fa disponera stugan satte
man igang med en ordenllig upprustning.

Siull alamle i blinde
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Kommunen stallde sig valvillig till projektet
oeh bidrog med ALU-arbete vid
upprustningen. Totall lades del ner omkring
7000 timmars arbete oeh fOreningen har
under aren satsat narmare 130.000 kronor pa
lokalen. Det slulade med all kommunen
skankte stugan till BOS oeh endast lar ut ett
markarrende pa 600 kr om aret. I dagsltiget
kan man saIedes stata med en egen sluga pa
e:a 85 kvm oeh med lika stara
kallarutrymmen.

Vid en folkhOgskolekures 1986 traffades
Ingemar aeh Oudrun Flensburg oeh lydligen
sa det "kliek" ganska amgaende.I vatje fall ar
de sambos sedan dess oeh Oudrun har blivit
ett avarderligl sttid fOr Ingemar.Forutom
intressel fOr mineral, dar han snabbt blev en
Iaraktig elev till Ingemar, delar han liven hans
intressen for hem oeh tradgard Pa grund av
Sill engagemang i massan aeh i BOS oeh
genom knytningen till Ingemar hal' liven
Oudrun blivit en "kandis" bland ass
amattirgealager.

Nu far vi bara hoppas atl mineralmassan far
forlsatta vid Brusala loge for en trevligare oeh
mer idealisk plals fOr en massa torde man fa
leta lange efter. Som lragen massbesokare
sedan ett tjugatal ar lillbaka viII jag
avslutningsvis rikta ett tack till Ingemar oeh
alia hans medhjalpare i BOS fOr god
organisation oeh val genomforda mussor
under arens lopp. Jag lror att dam nesta
utstallare aeh besbkare instammer i detta.

Ja, della var ett litet fOrsok att presentera
Sveriges mest kancle amattirgeolag.

Vi onskar Oudrun, Ingemar oeh BOS Iyeka
till i forlsallningen.
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