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GUSTAFSSON

Av Lennort Thorin

Han iir jOdll i Stockholm den 9
jebruari 1958. Han bihjade samla

mineral redan i 10-lirslUdel'l1
och llllll iir i dag en IIV vlira k/ll1lligaste
allU/torgeologer med specialisering pli

pegmlltitmineral.
Hiir jOljer ell presentatioll av en expert
som jOrblivit en "doldis" jOr de fiesta,

Lasses mineralintresse borjade nar hans far
som i likhet med Lasse tjanstgjorde som polis~
man under sin aktiva tid, blev kommenderad
till Oland under tre sommanminader. Familjen
lick da folja med och mamma Kerstin som
var ivrig fossilsamlare, tog Lasse med sig pa
sma promenader pa on .Som manga andra
barn blev Lasse intresserad av det "guld"
(pyrit) som linns overallt pa Oland. Han fort
satte att samla pyriter de nannaste fem
~?Imarna nar fadern omsevis tjanstgjorde pa
Oland och Gotland.

Nar Lasse blivit 15 ar sag hans mamma till
all han lick delta i en kurs i mineralletning i
Bergslagen. Kursledare var Ingemar Johans
son. Vid den har kursen besokte man olika
fyndstallen i Bergslagen. Lasse minns speciellt
Palamgruvan dar det gjordes fynd av vackra
magnetitkristaller. Nu vaknade intresset pa
allvar och Iyckan blev fullkomlig nar han i
Kopparberg Iyckades komma over Tegengrens
klassiska verk "SVERIGES ADLARE MAL
MER OCH BERGVERK".

Tillsammans med mamma Kerstin gick han
harefter nagra kurser i mineralkannedom med
Jan Olov Nystrom som kursledare.Nagon av
deltagarna i en av de har kurserna var medlem
i Sodert6rns Amat6rgeologiska Sallskap

Och tipsade lasse om denna fOrening. SAGS

var da ganska nystartad och hade sina traffar i
fOreningsgarden i Vasterhaninge. Lasse
anmalde sig omedelbart som medlem och kan
saledes skryta med att vara en av de aldsta
medlemmarna i denna fOrnama fOrening. Pa
nyll var det fOraldrarna som tick stalla upp
och skjutsa Lasse till kvallstraffarna i
Vasterhaninge.Via fOreningen och genom
flitigt studium av Tegengrens bok lick han
kannedom om mangder av gruvor. Foljden
blev all fOraldrarna pa sina semestrar lick ta
omvagen forbi alia tankbara fyndplatser.

En av de forsta platser han ensam besokte
var en Iiten pegmatitgang vid Flatenbadet.
Fyndplatsen lag ganska nara bostaden i
Skarpnack sa det var enkelt att med cykel ta
sig ut till Flaten. Har gjorde han fynd av
centimeterstora faltspatkristaller samt apatit
och magnetkis. Flera av sina sommarlov
tillbringade Lasse i Smaland dar han bodde
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hos en slakting bara nagon mil fran gruvorna i
Sunnerskog. I Sunnerskog tillbringade han
manga dagar med all systematiskt soka
igenom varphogarna. Utbytet blev oeksa gOll
med fina fynd av born it, kopparglans, malakit,
silver oeh gedigen koppar.

Efterhand har han lagt ner mer oeh mer
intresse pa pegmatitmineral oeh han har darfor
besokt ett stort antal gruvor, stenbroll oeh
vagskamingar i Stoekholms Ian. Framforallt
har han lagt ner mangder av arbete pa all
studera pegmatitforekomsterna i Stoekholms
sodra skargard. Kartlaggningen bOljade pa
allvar omkring 1980.

I forsta hand var intresset inriktat pa all leta
efter olika fosfater. Ell sarskilt minne finns
forknippat med fyndet av Sarkopsid oeh
grafton it pa Nattaro. Saken var den, att han
blev inkallad att gora en repmanad som kuls
pruteskytt. Harvid var en ovning forlagd till
Nallaro dar man ovade landstigning. Lasse
rakade vid landstigningen hamna mitt i ett
sprangstensupplag oeh istallet for ammunition
i patronbaltet kom han hem till ftirlaggningen
med baltet fyllt av sten. Typiskt for en entusi
ast som Lasse.

Vid sina expeditioner i skargarden har Lasse
gjOl1 mangder av mineralfynd varav manga av
sallsynt slag. Som exempel kan namnas all
det forsta rappol1erade fyndet i Sverige av
Milarit oeh Hinganit gjorde Lasse i Stora
Vika. I Stora Vika gjorde han f 0 tillsammans
med Jorgen Langhof oeh Erik Jonsson fynd
av Bertrandit, Euklas oeh Fenakit, mineral
som tidigare varit okanda fran denna
forekomst. Pa Utti har han tillbringat de sista
aren med en minutios genomgiing av denna
fyndplats. Har har han varit den forste all gora
fynd av Chiavennit, Trifylit, Bertrandit,
Helvit, Bavenit, Manganit, Manganaxenit,
Rodokrosit Pyrosmalit oeh Tennantit. En
minst sagt imponerande fyndkatalog oeh desto
markligare med tanke pa all Uto varit ell
eldorado fOr faekgeologer under manga

al1ionden.

Lika imponerande ar hans fynd pa Non·o.
Har har han varit den forste all finna
Herderit, Jahnsit, Laueit, Strunzit,
Hurlbutit, Rockbridgeit, Phosphofyllit
Vayrynenit oeh Eosforit.. Vid identifieringen
har han haft god hjalp av Per Nysten som
gjOl1 nodvandiga rontgen- oeh
mierosondundersokningar.

Sjalv minns jag nar Lasse for manga ar
sedan kom till en av SAGS trafTar i
Vasterhaninge oeh visade upp vaekra krist
aller av apofyllit oeh prehnit fran Bredsjonas.
Bakgrunden till dessa fynd var den, all Lasses
foraldrar har en

sommarstuga vid Marvikensjoarna nara
Skottvang . Givetvis skaffade sig Lasse en
orienteringskal1a oeh giek sedan systematiskt
igenom gruvoma i trakten. Nar han kom till
Bredsjonas fann han att varphogarna var
ororda oeh han var siiledes den forste som
kom underfund med vad som dolde sig har.
For inte sa lange sedan fann han

for ovrigt i en gammal stuff fran Bredsjonas
ell ovantat fynd av datolit.

Tillfragad vilket fynd han varderar hogst
har han sval1 all svara pa della. Daremot kan
han beralla all det mest sallsynta mineral han
funnit ar Welinit fran Langban. Totalt
omfallar hans samling i dagslaget omkring
3000 registrerade fynd av sammanlagt e:a 400
olika mineral. Bakom denna imponerande
samling ligger besok vid de flesta gruvor oeh
stenbroll i Stoekholms Ian jamte besok vid
atskilliga andra fyndigheter runtom i lande!.
Som mest har han utstraekt sina mineralletar
expeditioner till Finland, Norge oeh
Kolahalvon.

All han natt sadana framgangar som ama
torgeolog viII han i forsta hand taeka sina
foraldrar for. Utan deras engagemang oeh
sttittning under barna- oeh ungdomsiiren hade

15



han Iroligen aldrig kommil sa
langt inom 3m3tllrgeologin.
Fdlgan ar tOrstas 0111 man ska
kalla Lasse lor amaliir. I
v3Ije fall tarde han vara en av
landels protTsigasle
amaliirgeologer. All han
desslitom ar en rejal, palillig
och god kamrat kan alia vi
intyga som kanner honom.
Jag tror jag har alia geologer,
bacte bland proffs och
amaliirer med mig ,nar jag
riklar ell varmllack lill Lasse
for alia hans fornamliga
insatser inom mineralogin.

Vi iinskar honom aven
Iycka till i fortsallningen.
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CABOCHONER OG TROMLET
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ST0RRELSER
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SIZlNDRE ASAK, 1923 SIZlRUM. TLF. 63820492.

VELKOMMEN TIL «STEINHUSET»

Til deg som er «steingal.» Du er velkommen til et fantastisk «Steinhus», en av Norges
st0rste steinbutikker. Vi har et meget stort utvalg i mineraler, healingsteiner og smykker

av egen design. Vi har ogsa trommelstein, krystaller, spisser og gaveartikkler.
Vi har Norges st0rste utvalg i slepne edelstener. Kom og beS0k oss !

Messepriser har vi hele are!.
Vi holder til 25 km fra Oslo nord bygrense. Ring for nrermere info.

Apningstider: Torsdag og fredag 11-18. L0rdag 11-16.
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