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Välkommen till vår Sten- och 

Smyckemässa 2015! 

 

Vi önskar dig angenäma timmar bland våra utställare och våra besökare. Och så hoppas vi att du 

hittar något att köpa hem bland alla vackra stenar och smycken! Eller kanske blir det en bok eller ett 

verktyg, vem vet.  

VAGS-medlem? Tag med Mässlitofilen – du får ingen ny på mässan!  

Nedan följer nyheter och program för mässan. 
 

Upplevelser  
 

Årets mässa är dock mer än bara köpa – den bjuder också på upplevelser: Mässakatalogen, Tema 

Fossil, föreläsningar i tältet samt aktiviteter vid speciella bord.  
 

Mässkatalogen  
 

Mässkatalogen är din guide till utställarna. På sidorna 22 – 32 hittar du utställarnas firmanamn resp. 

efternamn i bokstavsordning. Där hittar du också adresser, telefonnummer, e-postadresser och vad de 

säljer (inte minst!).  

Bland utställarna hittar du även några museer som informerar om sin verksamhet: Evolutionsmuseet 

från Uppsala, Geologiska Museet från Borlänge, Förhistoriska Världen från Umeå och Geomuseet 

från Kopparberg.  

Sparar du dessutom katalogen, kan du senare i lugn och ro kontakta säljare hemifrån och köpa det 

du vill ha.  

Mässkatalogen finns även att läsa på Internet!  
 

Tema Fossil 
 

I år har vi för första gången ett tema för mässan, och det är Fossil. Det finns nämligen inte bara 

mineral och spännande bergarter i Sverige, utan det är även gott om fossil – fast bara på vissa platser.  

Jan Ove R. Ebbestad som är museiintendent på Evolutionsmuseet i Uppsala har med sig fossil från 

museets samlingar som han visar på två bord. Han har även skrivit en artikel i Mässlitofilen (s. 10– 

16) där han allmänt berättar om fossil. Han kommer även att hålla ett föredrag om svenska fossil (se 

senare).  

Och så har vi en hel del utställare som säljer fossil. Dessa är märkta med en liten dinosaurie i 

katalogen.  
 

Föreläsningar i tältet  
 

I fjol höll vår kassör Allan Ekberg ett föredrag om Västerås efter istiden, som var mycket uppskattat. 

Det har i år vuxit till en serie föredrag som presenteras här nedan. De exakta tiderna kommer att 

anslås i hallen och utanför tältet. Föreläsningarna ingår som arrangemang i Geologins Dag 2015. 
 

Jan Ove R. Ebbestad (museiintendent på Evolutionsmuseet):  

Fossila skatter i Sverige – ett strövtåg i vår unika förhistoria  

Sveriges fossilrikedom har en historia som spänner över eoner – från 2200000 år gamla spår av liv 

till 5000 år gamla subfossil. De fossila lagren ligger som isolerade områden i det annars 

urbergsdominerade landskapet.  

Föredraget presenterar ett axplock av fantastiska svenska fossil av olika åldrar och från olika platser i 

Sverige för inspiration och glädje.  
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David Olson:  

Problem och lösningar med stenslipning – frågor och svar 

David Olsson är svensk stenslipnings grand old man. I ett halvt sekel har han undervisat ung och 

gammal i konsten att slipa sten. Han har skrivit en bok som även efter flera upplagor ständigt är slut 

från förlaget, han har hållit otaliga kurser och vunnit internationella priser, han har introducerat nya 

material i Sverige – kort sagt, han är värd att lyssna på!  
 

Lennart Säfbom:  

Förstenat och opaliserat trä från hela världen 

Lennart Säfbom berättar om förstenat och opaliserat trä från hela världen. Han har under många år 

bearbetat egna inmutningar i Australien. Han visar även nytt bildmaterial från USA och speciellt från 

den förstenade skogen i Arizona.  
 

Lennart Säfbom:  

Den fantastiska geologin 

Lennart Säfbom håller ett litet inspirationsföredrag om varför geologi och allt som hör därtill kan 

vara så spännande, vackert och inspirerande. Han berättar om möten med fantastiska mineral, stenar 

och människor och om att resa och upptäcka världen på nytt – ur ett geologiskt perspektiv.  
 

Jörgen Langhof 
som är intendent på Enheten för Geovetenskaper, Naturhistoriska Riksmuseet, föreläser om 

Naturhistoriska Riksmuseets samlingar – i går – i dag – i morgon 

Naturhistoriska Riksmuseets mineralsamling faller tillbaka på en lång historia som sträcker sig 

tillbaka in i 1600-talet. Samlingen är uppbyggd på material från äldre donationer, gåvor, 

insamlingsresor mm. Under andra halvan av 1800-talet och framförallt under 1900-talet har fokus på 

mineral från svenska och skandinaviska lokaler blivit allt mer tydligt, men vad ackumuleras idag i 

våra samlingar och sist men inte minst, vad skall vi samla på i framtiden? 
  

Allan Ekberg:  

Kommer Västerås att dränkas? 

Växthusgaser, temperaturen ökar, havet stiger - vad har hänt? Vad kommer att ske? Några geologiska 

fakta och funderingar.  
 

Aktivitetsbord 
 

Ett bord på en mässa är vanligen till för försäljning. Vi erbjuder i år aktivitetsbord, där en viss 

aktivitet förekommer som är till för besökarna och som interagerar med dem.  

Dessa aktiviteter kommer att presenteras här nedan i alfabetisk ordning och de kommer även att 

finnas på ett anslag på mässan, så att de lätt kan hittas. Där kan du också se tiderna för aktiviteterna.  
 

Evolutionsmuseet: Här kan du se fossil ur museets samlingar, får veta fakta om museet, och så kan 

du vara med på frågesport.  
 

Förhistoriska världen: Här kan du ta selfies tillsammans med dinosaurier! Det går även att köpa 

paket med hemligt innehåll.  
 

Ninas Smycken: Änglar – finns dom? I alla fall hos Nina, för här kan du lära dig tillverkning av 

änglar och andra smycken.  
 

SG Lapidary: Med en modern, digital fasettmaskin kan man skapa stenar som är riktiga konstverk. 

Kom och se hur en "expert" förvandlar en till synes ordinär liten sten till en glimrande juvel. Du får 

också veta hur man med betydligt enklare medel kan slipa till stenar som man kanske har hittat på 

stranden. Och du kommer inte att tro dina ögon när du ser vem experten är… 

Dessutom visas maskiner för cabochonslipning samt exempel på stenar i olika stadier av 

arbetsprocessen.   
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SMIDA:  
Aktivitetsbord för modern mineralogi – 5000 mineral passerade! 

Demo av världens nuvarande mineral med bilder, info om regler för godkännandet av nya mineral – 

svenska exempel för mineral och fyndorter – att hitta kunskap med datorhjälp i litteratur och 

datalexikon.  

Analysera dina mineralfynd med mineralprogrammet. Aktiviteten utförs med dator och 

datorprogrammet SMIDA (svensk mineraldatabas med bilder), hjälpmedel för undersökning av 

mineral samt litteratur och tips.  
 

Lena Tybrandt-Strand:  
Från sten till färdigt smycke: Hur ser ädelstenar och andra stenar ut i naturen? Här visas allt från 

råsten till det färdiga smycket.  

Aktiviteten går ut på att visa hur man kan tillverka sitt eget smycke av råsten – trumlad sten – 

stenkulor – fasettslipad sten – sötvattenpärlor – glaspärlor och snäckskal.  
 

VAGS:  
Här visar Allan Ekberg enkel mineralidentifiering för nybörjare. Det som behövs är en mineralbok 

så man vet vad man skall leta efter, en spik, en magnet, en lupp och oglaserat porslin (t.ex. 

undersidan på en kaffekopp eller en gammaldags propp).  
 

Fototävling  
 

Mässan är för oss VAGS-funktionärer en helg som sköljer framåt som en våg och inte låter oss se 

och njuta av allt det spännande som händer t.ex. mellan säljare och köpare eller när barn upptäcker 

mineralvärldens skönhet eller när stenvänner möts och utbyter tankar. Och så vackra stenar och 

smycken… 

För att ta del av dessa händelser, utlyser vi en fototävling: Skicka in en bild på mässan till 

peter.fels@gmail.com. Ett års medlemskap i VAGS (värd 175 kr) samt mineralpriser utlovas till de 

tre bästa bilderna. VAGS’ styrelse är jury.   
 

Enkät  

Vi vill att besökarna deltar i en enkät om mässan, bland annat hur besökaren fått reda på mässan. Fyll 

gärna i enkäten och lämna in den och lånepenna i INFORMATIONEN.  
 

Informationen  
 

I informationen tar vi emot enkäterna - och pennorna! Här kan du anmäla om du vill bli medlem i 

VAGS. Här säljer vi även äldre nummer av vår tidning Litofilen som är eftertraktade på grund av de 

fylliga fyndplatsbeskrivningarna.  

Sist men inte oviktigast kan du fråga personalen om allt som rör mässan och VAGS! Glömde jag 

lotteriet? 
 


