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Trådsilver med en kristall av Cerrusit på toppen. Insamlad vid Lovisagruvan 2007.
Samling och Foto, Per Wretling

Äntligen närmar sig utesäsongen igen efter en rekordkall och mörk vinter. Passa på att delta
på föreningens exkursioner, det blir trevligare ju fler vi blir och kanske gör vi något extra bra
fynd på någon av turerna.
Vi tar tacksamt emot artiklar, reseberättelser, fyndplatsbeskrivning till medlemsbladet samt
förslag på exkursioner eller aktiviteter. Skicka dom per post eller e-post till sekreteraren eller
till föreningens adress. Vi påminner även om medlemsavgiften, inbetalningskort följer i detta
utskick. Nästa medlemsblad utsändes i höst. Ha en trevlig mineral-sommar!
Styrelsen

Vår- och sommarprogram 2010
Bergslagens Geologiska Sällskap hälsar alla medlemmar samt övriga intresserade
välkomna till vårens och sommarens aktiviteter. Klubblokalen finns på Logebacken 3 i
Kopparberg (den röda gruvstugan uppe på gruvbacken).
Söndagen 21 mars kl 13.00 i Gruvstugan. Stenauktion, detta brukar vara ett ypperligt
tillfälle att göra fynd bland en mängd stuffer till verkligt bra priser. Vi tar tacksamt emot
mineral och litteratur till auktionen. Intäkterna går till föreningens verksamhet.
Söndagen 18 april kl.10.00 Exkursion till Gåsgruvans kalkbrott utanför Filipstad. Samling
vid Hammarns vägkrog efter väg 63, nära korsningen väg 63 och 244 klockan 10.00 Medtag
hjälm om du har.
Söndagen 16 Maj kl.10.00 Exkursion till Malmbrogruvan i Kopparberg. Vi hoppas finna
bl.a. kristaller av Epidot och Kvarts. Samling vid klubblokalen kl.10.00
19-20 juni Svenska Sten- och Mineralmässan. Se separat inbjudan
Söndagen 22 Augusti kl 10.00 exkursion till Valdemarsgruvan i Hörken för att leta Scheelit.
Samling klockan 10.00 vid kyrkan i Hörken.
Söndagen 19 September kl 10.00 Vi besöker några gruvor runt Nordmark och Persberg.
Exakta mål ej klara. Samling vid gamla affären i Persberg kl.10.00

Besök föreningens hemsida för att se om någon ändring skett i programmet.
Styrelsen vill påpeka att allt deltagande i exkursioner sker under eget ansvar. Vi
rekommenderar oömma kläder, skyddsglasögon och handskar.

Mässkalender 2010
27-28/3
12-16/5
22/5
19-20/6
20-21/6
2-4/7
24-25/7
16-18/7
29/7-1/8.
31/7-1/8
14-15/8
4-5/9
11/9
24-26/9
2-3/10

Göteborg. Göteborgs Geol.Förening, Friidrottens hus.
Lom, Norge Stentreff Fossheim Stencenter.
Kongsberg, Norge Kongsberg Mineralsymposium.
Kopparberg, Gruvstugutorget.Bergslagens Geol.Sällskap
Iveland, Norge, Stein- og Mineralmesse, Ivelandshallen
Ylämaa, Finland
Outokumpu, Finland
Eidfoss, Norge NAGS - Steintreff.
Evje, Norge. Setesdal Mineralmesse.
Kinnekulle, Falkängen, Hällekis. Skaraborgs Geol.Sällskap.
Nybro
Hedensten, Danmark Dansk Int. Sten og Alternativ Messe.
Sverige Geologins dag.
Moss, Norge.
Västerås, Friidrottshallen, Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Med reservation för feltryck och ändringar. För uppdaterad information besök Geonords
mässkalender på: http://www.geonord.se/shows

Projekt Bergskraft på upploppet
Projekt Bergskraft Bergslagen med säte i Kopparberg är på upploppet. Men projektet planerar
att drivas vidare som ekonomisk förening.
Sedan ett år tillbaka har man försökt hitta lösningar för en fortsättning på projektetet. Att bara
lägga ner projektet har setts som oförsvarligt.
– Vårt digitala arkiv, testfältet för forskning kring gruvavfall samt all den kunskap och
kompetens vi har samlat på oss genom åren får inte gå till spillo, säger projektledaren Stefan
Sädbom.
Hittills har han inte lyckats hitta något annat projekt som liknar Bergskraft. Det är kanske inte
unikt, men sannerligen speciellt att ett projekts vision och arbete överförs i företagande,
hävdar Sädbom.
– När vi drog igång klev vi in i ett tomrum med mycket liten aktivitet inom prospektering och
bergsbruk. Gensvaret vi fått genom åren är sådant att projektets verksamhet i allra högsta grad
är värt att driva vidare.
Lösningen för Bergskrafts framtid har också hittats. Man har bildat en ekonomisk förening,
vilket är en alldeles speciell företagsform.
Källa: NA Bp, 8/2 -10

Kortreferat från höstens och vinterns aktiviteter
Den 13/9 besökte vi kalkbrotten på Körbergsklack mellan Hofors och Torsåker. Här brukar
man alltid finna blanka svarta granater vilket vi även gjorde denna gång. Dock kan
konstateras att det börjar bli svårare att göra bra fynd här då det tidigare varit väldigt lätt
medan det denna gång krävdes mera arbete och fynden blev färre. Vi var bara 3 personer, var
är alla medlemmar?
Den 4/10 var det Diamantberget i Svennevad som var målet. Här letade vi upp de nyare
fyndplatserna som ligger i närheten av den gamla klassiska lokalen. Det gick ganska bra, vi
hittade många bergkristallstuffer och en märklig bergart som innehåller bl.a. blå kvarts och
epidot. Även denna gång var vi bara 3 deltagare.
Den 28/11 var först inomhusträffen för säsongen. Per visade bilder på fyndplatser och
mineraler. Vi var bara 4 deltagare.
Stensnackarkvällen den 17/1 besöktes av 9 medlemmar. Vi tittade på mineraler, kartor och
pratade fyndplatser. Vi gick även igenom material som lämnats in till vårens auktion.
Årsmötet den 14/2 med sedvanliga årsmöteshandlingar, lättare förtäring och trevligt
geologiprat besöktes av 7 medlemmar

Vid Wolframgruvorna på Öraberget, Grängesberg, Augusti 2009

Första malmlasset från Dannemora på 17 år
I december 2009 genomförde Dannemora sin först provleverans. Leveransen gick till den
österrikiska stålkoncernen Voestalpine.
Skeppet Sunnanhav tog ombord 8000 ton malm. Senaste gången en malmlast gick från
Hargshamn var 1992, samma år som gruvan i Dannemora lades ner. För hamnen i Hargshamn
var det ett hårt slag.
Men 2011 kommer malmfartygen att gå från Hargshamn regelbundet igen.
- När produktionen är i full gång kommer vi att skeppa ut 1,5-2 miljoner ton om året. Det är
fyra fullastade tåg varje dag, 350 dagar om året, säger Håkan Nilsson som är hamnchef i
Hargshamn.
Malmlasterna från Dannemora kommer att innebära stora intäkter för hamnen i Hargshamn.
Enligt Håkan Nilsson kommer man också att behöva nyanställa ett tiotal personer.
Källa: Uppsala nya tidning, Dannemora Mineral

Kopparberg Mineral AB förvärvar Lundin Mining
Exploration AB
I november 2009 tecknade Kopparberg Mineral avtal om att förvärva Lundin Mining
Exploration AB av Lundin Mining AB. Kopparberg Mineral har nu uppfyllt alla
förutsättningar och förvärvat samtliga aktier i Lundin Mining Exploration.
Lundin Mining Exploration AB är under namnändring till Kopparberg Mining Exploration
AB. Förvärvet av Lundin Mining Exploration AB gör Kopparberg Mineral till en ledande
basmetallprospektör i Sverige. Bland projekten finns Eva, en massiv sulfidfyndighet i
Skellefteåfältet, samt flera mycket välutvecklade basmetallprojekt i centrala Sverige. Utifrån
bolagets egna beräkningar och oaktat kvarvarande riskfaktorer, visar kassaflödesberäkningar
på en god lönsamhet. Ansökan om bearbetningskoncession avseende projektet har inlämnats
till Bergstaten och förväntas beviljas under första halvåret 2010. En detaljerad
lönsamhetsstudie och miljötillstånd krävs dock innan ett investeringsbeslut kan fattas.
”Kopparberg Mineral får genom det här avtalet en unik möjlighet att vidareutveckla de
betydande investeringar som Lundin Mining under flera år har gjort i Sverige. På detta sätt tar
vi ett stort steg framåt i bolagets utveckling och Lundin Mining behåller en möjlighet att träda
in som partner när vi får fram betydande förekomster.”, säger Thomas Lundgren VD,
Kopparberg Mineral.
Lundin Mining, Senior Vice President Neil O’Brien säger i en kommentar. ”– Vi ser i
Kopparberg Mineral en utmärkt partner för att vidareutveckla våra inmutningar och vi hoppas
att de skall leda till viktiga upptäckter som en dag kan bli till gruvor.”

Geologhumor: Du kan vara stenletare om....



















Du äger flera bitar kvarts än underkläder
Du kan uttala Dumortierite och Jinshajiangite korrekt
Du tror att syftet med vägarbeten är turistattraktioner
Du associerar "klyfta" med något helt annat än dina kamrater
Du har yttrat frasen "Har du provat slicka på den" utan sexuell anspelning
Du planerar att använda hacka och spade på din semester
Du har försökt övertyga vakterna på flygplatsen att en stenhacka inte är ett vapen
Du har kört din bil på "vägar" som egentligen enbart är avsedda för traktorer
Du anser att något som hänt nyligen är inom de senaste hundratusen åren
Dina barn visar dig en fin sten dom hittat och du stjäl den när dom somnat
Du associerar "såg" mer till diamant än till trä
Du gnäller över att lyset i ditt vitrinskåp inte visar fullt spektrum
Du var den enda som tittade på slottsväggarna med förstoringsglas på resan
Du har gått i pension och barnen flyttat men du funderar ändå på att bygga ut
Universitetets geologikurs ber att få ha exkursion på din tomt
Du hittar stenar när du tömmer byxfickorna på kvällen
Du tittar på landskapet istället för skådespelarna på biofilmen
Du kan inte låta bli att undersöka varende sten på grusgången
 Du kan debattera i timmar om skillnaden mellan Labradorit och Spektrolit

Granat från Körbergsklack, Hofors-Torsåker, samling och foto Per Wretling
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Årsmötet som gick av stapeln den 14 februari 2010 besöktes av 7 medlemmar
Protokoll, verksamhetsberättelse och resultaträkning finns tillgängligt i klubblokalen.
Vi städar i medlemslistan med jämna mellanrum avseende ogiltiga adresser o.dyl. Kontakta
sekreteraren eller någon i styrelsen om du saknar medlemsutskicket eller har ny adress.
Medlemsavgiften för enskild och familj är 100:-. Ungdomar upp till 18 år gratis. Betala i tid
så att du inte missar något utskick.
Besök föreningens hemsida för senaste nytt och eventuella ändringar i programmet.
Postadress: Logebacken 3, 714 35 Kopparberg
Hemsida: www.geonord.se/org/BGS
Bankgiro: 261-3875
E-post: bgs@geonord.org

Trevlig sommar önskar styrelsen!

