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Kalcit från Malmberget, formad som en stjärna och i stor sett helt friväxt. Ca 5cm.  

Samling och Foto, Per Wretling 

 

 

Välkommen till höstnumret av medlemsbladet, något senare än vanligt. Föreningen har gått på 

sparlåga ett par månader, delvis pga personliga omständigheter för flera i styrelsen, men vi 

hoppas på full fart igen i vinter och vår.  

 

Föreningen är vad vi medlemmar gör den till så kom och tyck till om vilka aktiviteter ni vill se, 

vilka utflykter ni vill göra m.m. Nu börjar innesäsongen och vi kommer att hålla säsongens  

inomhusmöten i gamla polishuset i Kopparberg, Geoloco’s lokaler. Till skillnad från 

gruvstugan så finns där värme, toaletter, rinnande vatten och betydligt bekvämare miljö.  
 

Redaktören 
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Medlemsbladet för Bergslagens Geologiska Sällskap 



 Höst- och Vårprogram 2011-2012 
 

 

Bergslagens Geologiska Sällskap hälsar alla medlemmar samt övriga intresserade 

välkomna till vinterns och vårens aktiviteter. 

 

OBS, Inne-säsongens möten hålls i gamla polishuset i Kopparberg, 

Gruvstugutorget, Geoloco’s lokaler. 

 

Söndagen 27 November kl 15.00 Föredrag av Tom Hoel. Även möjlighet att visa egna bilder 

och berättelser 

Söndagen 22 Januari 2012 kl 15.00 Stensnackarkväll. Ta med dig sommarens fynd och få 

dom identifierade eller kom och prata mineraler över en fika.  

Söndagen 19 Februari kl 13.00 Årsmöte med sedvanliga årsmöteshandlingar. Då inget utskick 

kommer att utsändas separat, så är detta att betrakta som en kallelse. Motioner till årsmötet skall 

vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Hjärtligt välkomna. 

Söndagen 18 Mars kl 15.00 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.  

 

 

 

 

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.

 



Kortreferat från vårens och sommarens aktiviteter 
 

 

Den 20/3 var det dags för den traditionella stentuktionen. Klubbstugan var full då vi var 19 

deltagare. Mycket trevligt. Föreningen tackar för de skänkta stufferna.  

 

Exkursionerna i April och Maj utgick p.g.a. svagt intresse och svårigheter att få guidning. 

 

Den 18-19/6 hölls vår årliga mineralmässa.Vi hade totalt 75 bord  uthyrda med både nya och 

gamla trotjänare. 

 

Den 28:e augusti begav vi oss till Malmbrogruvan norr om Kopparberg. Denna gång lyckades 

vi ta oss till denna något svårtillgängliga gruva. Vi var totalt 7 deltagare både från BGS och 

från Ludvikaföreningen. 
 

 

 

 

 

 
BGS vid Körbergsklack utanför Hofors 2005 



  



Diamantjakt i Norrbotten 
 

Vid Rosviksbodarna, mellan Luleå och Piteå och strax intill E 4 pågår diamantkat. Bakom 

planerna står prospekteringsbolaget Niili Mineral AB.  

 

- Vi har kommit fram till att de geologiska förutsättningarna är de rätta, säger Volgan Karlsson 

vid bolaget. 

 

En ansökan om att få undersöka det aktuella området har nyligen lämnats in till Bergsstaten och 

redan i sommar räknar Niili Mineral att påbörja jakten på värdefulla diamanter. 

 

- I första hand kommer vi att ta bergprover, men det kan också bli aktuellt att utföra borrningar, 

säger Volgan Karlsson. 

 

- Det är givetvis omöjligt att säga vad det här kommer att leda till. Det vi vet är att berggrunden 

är den rätta för att det ska finnas diamanter. Men det här är som med fiske. Det finns ju sjöar 

där det inte finns någon fisk. 

 

Niili Mineral tillhör gruppen små prospekteringsbolag och med ett fåtal anställda. Företaget har 

inriktat sig mot småskalig gruvbrytning och har långt gånga planer på en öppna en mindre 

gruva i Vindelgransele i Västerbotten. 

 

- Vi inväntar bara att priset på zink ska stiga. Då kör vi i gång, säger Karlsson. 

 

I styrelsen för Niili Mineral AB sitter bland annat Per-Arne Lindqvist, som varit professor i 

bergmekanik vid Luleå tekniska universitet. 

  

Källa: NSD.SE 2011-07-02 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Astronomer har upptäckt planet av diamant 
 

Ett forskarteam med säte i Melbourne, Australien, har upptäckt en himlakropp som troligtvis 

består av diamant, skriver flera medier. I samband med upptäckten av en pulsar, en extremt 

snabbt roterande stjärna, fann forskarna vid Swinburne university of technology i Melbourne 

planeten. Resultatet har presenterats av forskarlaget i tidsskriften Science.  

 

När en pulsar roterar sänder den i väg radiovågor. Och det var små avvikelser i de signalerna 

som snappades upp av observatorier i bland annat England och på Hawaii, skriver ABC 

Science.  

 

Troligtvis är planeten allt som återstår av vad som en gång var en stor stjärna, som tappat 99,9 

procent av massan den en gång hade. Allt som återstår är kärnan som i dag utgör planeten. 

Planeten har något större massa än Jupiter, men har nästan 20 gånger Jupiters densitet, skriver 

Reuters.  

 

– Den här kvarlevan består troligtvis mest av kol och syre. För om en stjärna består av lättare 

ämnen som väte eller helium skulle den bli för stor för att passa omloppstiden, säger Michael 

Keith, en i forskarlaget, till ABC Science.  

 

Densiteten på himlakroppen tyder på att innehållet måste vara kristalliserat, och därmed till stor 

del påminna om en diamant. – Hur den ser ut kan jag inte ens spekulera om. Men jag ser inte 

bilden framför mig av ett väldigt skinande objekt, säger Ben Stappers vid universitetet i 

Manchester till International buisness times.  

 

Planeten finns 4000 ljusår bort i vår galax.  

 

Källa: DN.SE 2011-08-26 

 

 

 
BGS vid Hultebo pegmatitbrott 2006  

 



Stort intresse för mineralbrytning 
 

 I takt med de stigande priserna på metaller och mineraler ökar också intresset för att leta efter 

fyndigheterna. För att inte missa någon värdefull mineral ansöker nu allt fler företag om 

förlängda undersökningstillstånd.  

 

Medan antalet nya tillstånd ligger på ungefär jämn nivå hittills i år jämfört i fjol så har 

ansökningarna om att förlänga befintliga tillstånd ökat kraftigt. I fjol hade 140 ansökningar om 

förlängda tillstånd inkommit under första halvåret. I år är siffran 173. Det framkommer av 

statistik från Bergsstaten som godkänner tillstånden. 

– Man vill vara säker på att man inte lämnar ett område utan att man är säker på att det inte 

finns något där, säger Åsa Persson, bergmästare på Bergsstaten. 

  

Om företag eller privatpersoner inte förlänger ett undersökningstillstånd står det andra fritt att 

ansöka om att få leta på samma plats ett år efter utgången. 

 

De mineraler som det är stort intresse för är järn och guld samt vissa sällsynta jordartsmetaller, 

till exempel lantan och lantanider, som används bland annat i LED- och LCD-skärmar, 

metallhybridbatterier och i permanentmagneter för vindkraftverk. 

Många metallpriser har stigit det senaste året. Kopparpriset har haft en uppgång på cirka 43 

procent, till över 9.600 dollar per ton, och guldpriset slog nytt rekord i veckan på runt 1.590 

dollar per uns. 

  

Åsa Persson uppskattar att ungefär hälften av de som söker tillstånd är utländska aktörer och 

hälften svenska. Prospekteringen sker ofta i närheten av eller i kända fyndigheter. 

  

– Man letar i närheten av gamla gruvor och det kan till och med vara så att man återöppnar 

gamla gruvor som inte har varit lönsamma förut men som kan bli det igen, säger hon och 

nämner Pajala som ett exempel. 

– Den fyndigheten har man ju känt till väldigt länge men det är först nu när priserna har gått i 

höjden som det blir en gruva där. 

  

Dragon Mining med 55 anställda bryter guld vid Svartlidengruvan utanför Storuman. Företaget 

förnyar undersökningstillstånd för områden man fortfarande ser potential i. 

  

– Det är inte alltid man har tid och resurser att undersöka ett område, och även om man har det 

så tar en noggrann prospektering lång tid, säger bolagets vd Josh Stewart. 

Stewart berättar att prospektering är väldigt kapitalintensivt och förknippat med stora risker. 

Och då riskkapitalet försvann 2008 i samband med finanskrisen var prospekteringen den del av 

gruvindustrin som drabbades först. Nu är intresset på väg till normala nivåer igen. De höga 

råvarupriserna har också gjort att det oftare är värt att ta kostnaden som ett förnyat tillstånd 

innebär. 

  

– Vi är renodlade guldproducenter och guldpriset har stigit kraftigt under de senaste sju-åtta 

åren. Fortsätter det att stiga så blir det ännu lättare att motivera prospekteringen. 

 

Källa: TT, DN.se 2011-07-17 



 

Järnmalmsfynd får gruvbolag att jubla  
 

Gruvbolaget Nordic Iron Ore har hittat en jättelik åder med järnmalm under sjön Väsman i 

Ludvika i Dalarna. Vd:n för bolaget, Christer Lindqvist, talar lyriskt om att det kan finnas 650 

miljoner ton järnmalm i fyndigheten. Storägarna till gruvbolaget, Kopparberg Mineral, rusade 

på börsen efter beskedet. 

  

En lätt uppjagad Christer Lindqvist talar om en fyndighet i ”världsklass”. Bolaget har 

visserligen inte gjort några som helst borrningar i området utan förlitar sig helt på så kallade 

magnetiska beräkningar. Enligt Christer Lindqvist är det ett vedertaget beräkningssätt som ger 

en bra bild av hur mycket järnmalm som gömmer sig där under jorden. 

  

– Det är ett oberoende bolag som har gjort mätningarna. Resultatet visar att det kan finnas 600–

650 miljoner ton järnmalm i den här fyndigheten. Det är långt mer än vad vi har vågat hoppas 

på. Det är klart att det är ett fantastiskt besked men det är också mycket jobb kvar innan det här 

blir färdig gruva. Jag kan tänka mig att en gruva står klar 2017 om allt går vår väg, säger 

Christer Lindqvist, vd för Nordic Iron Ore. 

  

För Christer Lindqvist och Nordic Iron Ore kom beskedet mycket lägligt. Företaget har 

långtgående planer på att inom kort gå till börsen, till småbolagslistan First North. Syftet är att 

få in 150 miljoner kronor från investerare. De pengarna ska huvudsakligen gå till två andra 

gruvprojekt i området – Håksberg och Blötberg. De är två tidigare nedlagda gruvor som 

företaget vill återuppväcka sedan priserna på järnmalm har stigit så kraftigt att det återigen är 

ekonomiskt lönsamt att ha verksamhet i gruvorna. 

  

– Jag tycker ju själv att den här nya fyndigheten stärker bolaget. Vår ambition är fortfarande att 

gå till börsen under fjärde kvartalet. Sedan inser även vi att det är skakigt där ute på 

aktiemarknaden så ingenting är spikat, säger Christer Lindqvist.  Han är också ordförande i ett 

av de bolag som äger Nordic Iron Ore, Kopparberg Mineral. Det bolaget rusade både i går och i 

förrgår på beskedet om den jättelika järnmalmsådern. Kopparberg Mineral har stigit över 100 

procent sedan i måndags. 

  

En speciell omständighet är att järnmalmsfyndigheten ligger under en sjö, Väsman. Det 

krånglar till det hela. Men företaget hävdar att det finns gott om exempel på gruvbrytningar 

under sjöar. – Vi räknar med att lämna in en ansökan om miljötillstånd till Miljödomstolen 

under nästa år. Det faktum att gruvan ska ligga under en sjö gör att vi inte kommer att påverka 

den yttre miljön något alls, säger Christer Lindqvist. 

 

SVD.SE 2011-10-12 

 

 
 

 

 

 

 



Väsmanfyndet spreds över världen 
  

NIO:s huvudägare Kopparberg Mineral rusade med över 60 procent på börsen efter att nyheten 

om jättefyndet under Väsman gick ut först i Dalarnas Tidningar, sedan som pressmeddelande 

och därefter uppmärksammade Aftonbladet miljardfyndet.  – Tyvärr glömde jag mobilen när 

jag åkte till jobbet och min sovmorgon blev det inget av. Vi har alla jobbat med att svara på 

frågor från TV4, P4 Dalarna... Det har ringt i ett. 

  

Aktiekursen för Kopparberg Mineral som är största ägare i NIO ökade med över 60 procent 

från nio kronor till 14.50. Näst störste ägaren Archelon Mineral steg från 34 öre till 82 öre, över 

70 procent. 

 Nyheten spred sig blixtsnabbt över världen och fyndet i Ludvika uppmärksammades i Dubai-

worldnews, Mining.com News – The Latest Mining News on the Web, ryska Minex... Tio 

timmar efter DT:s publicering fanns 580 dagsfärska uppdateringar om Nordic Iron Ores 

Väsmanfynd. 

  

Vi visste att det var stort och när DT dessutom gjorde kopplingen till LKAB:s värde så tror jag 

att alla kan förstå vilken potential vi har. Och här har vi bara sett 300 meter ned i berget och 

Ställbergsbolaget sa i sin slutrapport från 1950-talets undersökning att järnmalmen finns ned till 

1200 meter. Man vågar knappt tänka tanken, men roligt är det, säger Christer Lindqvist. 

 

Källa:  DT.SE 11/10 -2011  

 

 

 

 

 
Håksberg. Nära väsman-fyndigheten 

 

 

 



Fältspat 
 

Fältspat är ett samlingsnamn för en grupp mineral som vilka tillsammans är jordens vanligaste 

mineral. Mer än 50% av jordskorpan består av fältspater. Både granit och gnejs innehåller  

fältspat som en beståndsdel. Fältspat förekommer ofta tillsammans med kvarts och glimmer 

(muskovit) 

 

Man brukar dela upp fältspaterna i Kalifältspat och Plagioklas beroende på proportionerna av 

antingen natrium-kalium (kalifätspat) eller natrium-kalcium (plagioklas). 
 

 

 
Fältspaten Ortoklas, tillsammans med Rökkvarts. Hurum, Norge. 

 

 

Hårdheten är 6-6.5 och därmed mjukare än kvart. Fältspaterna kan variera i färg men är ganska 

lätta att känna igen då alltid spaltar sig i två plan. Fältspat som vittrat omvandlas till kaolinlera. 

Fältspat har stort bruksvärde då det används keramiska produkter, glas och som 

fyllnadsmaterial i färger, gummi m.m.   

 

Albit, Mikroklin, Ortoklas, Månsten (blåskimrande Albit), Labradorit (Spektrolit) och 

Amazonit (grön Mikroklin) är namn på fältspater som de flesta mineralintresserade känner igen. 

 

 
Ett stycke grön Amazonit från Väne-Ryr 

 



Förtroendevalda  för  BGS  2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 höst och vinter önskar styrelsen! 

 

 

Ordf Ingvar Sahlander Ryggen 770 

791 96 Falun 

023-371 18 

Vice ordf Frank Söderström Mårdshyttan 491 

713 94 Nora 

0581-511 15 

 

Kassör Franz Vyskytensky Pl 574, Herrhagen 

714 33 Kopparberg 

0580- 101 16 

Sekreterare Per Wretling Jätteåkersv.2F 

711 36  Lindesberg 

0581-147 32 

Ledamot Roland Snarf Prosgårdarna 33 

790 20 Sågmyra 

023-595 32 

Ledamot Svein Haugen Sprängarvägen 3B 

714 24 Kopparberg  

 

Ledamot  Tom Hoel Gruvfogdegatan 14 

714 30 Kopparberg 

 

Revisor Elsie-Marie 

Lundberg 

Gruvskogsvägen 18 

772 30 Grängesberg 

0240-212 86 

Revisor Ingrid Eklöv Tallvägen 13 

714 72 Ställdalen 

0580-205 13 

Redaktör Per Wretling Jätteåkersvägen 2F 

711 36  Lindesberg 

0581-147 32 



  

  

  

 


