
MILLIONEN FULL

Geologisk Museums Venner (GMV)
feirer en milepel

Av Hans Vidar Ellingsen
Foto Hans-Jergen Berg

GMV ble spontanstiftet i 1980, og hadde til hen 
sikt a redde en enkelt mineralpreve fra a bli solgt
til utlandet for a fa penger til a kjepe en norsk
gullstufffra Bernlo. Det dreide seg den gang om
et forholdsvis beskjedent belop pa 15 000 kr.
Konservator Gunnar Raade og noen fa gode m
ineralinteresserte venner fra amatermiljeet fant
ut at her matte noe gjeres for a skaffe midler.
Den offentlige fattigdom hadde ogsa rammet 
for ikke a si lammet - museet pa Toyen, men
med hjelp av det private initiativ ble rednings
aksjonen satt ut i livet og Iyktes. Bade gullstuf
fen og turmalinen fra Elba er der enna.

Penger trengtes
Den offentlige armod ble med arene bare sterre,
men vennene ble flere . GMV ble reorganisert i
1986, og idag har foreningen mer enn 50 med
lemmer over det ganske land og aktivitetene for
systematisk a samle inn bade materiale og pen
ger er blitt mere omfattende.
I de forgangne arene har altsa GMV's medlem
mer jobbet iherdig pa mange felter for a samle
kroner, men i de siste arene har det i seerdeleshet
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Bryhni. Elen Roaldset, Knut Fcegri, Lars
Kvamsdal

vrert salg av mineraler pa museet som har gitt
resultater. Amaterene i GMV har gravet godt i
sine private samlinger og gitt sine bidrag til sal
get, og bade tid og penger har gatt med til diver
se innsamlingsturer for a skaffe materiale for
vitenskapelige undersekelser og for salg.
En million
Den 4. November dette aret kunne man sa med
en enkelt tilstelning feire at en million kroner
var blitt samlet inn og brukt til a erverve god
stuffer til museets samlinger. Et betraktelig be
10P sett i forhold til at det fra offentligheten i
dette tidsrommet bare hadde blitt bevilget belep
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fra 5 000 til 20 000 kroner arlig til mineralkjep
samt et lignende belep til reisevirksomhet for
tre konservatorer, Foruten medlemmer fra GMV
hadde ogsa direkter for museene pa Teyen El
len Roaldset, formannen i styret for de samme
museene Knut Feegri samt bestyreren for Mine
ralogisk-Geologisk Museum lnge Bryhni mett
frem for a delta i feiringen med taler og lovord.
Innkjop
I GMVs formalsparagraf star det at innsamlede
midler uavkortet skal ga til innkjep av minera
ler for a utvide og forbedre museets samlinger
til glede for vitenskapen og det alminnelige pu
blikum. Aile innkjep blir foretatt av konserva
tor Gunnar Raade, fagmann og ansvarlig for
samlingene. Gode mineralprever oppnar hoye
priser sa innkjepsfunksjonen er ansvarsfull og
viktig.
En god del av innkjepene er foretatt under arli
ge reiser til Europas sterste mineralmesse i
Miinchen. Den som har vert der viI forsta at det
a foreta prisgunstige innkjop krever faglig og
ekonomisk kompetanse av hey klasse. lnnkje
pene skal tilfredsstille krav bade til systematikk
av vitenskapelig interesse, intemasjonal anseel
se for samlingene og til estetisk nytelse for et
kresent publikum.

Nytteverdien
Sa kan man jo sperre seg om venneforeningens
innsats og oppofrelser vzert bryet verdt. En rund
tur i mineralsalen gir et konkret svar. Et antall
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stuffer som stammer fra organiserte innsamlings
turer med GMV representerer et betydelig inn
slag i mineralsalen. 1tillegg var godbitene som i
tidens 10P er blitt innkjept for GMV's midler
merket med ieynefallende lapper, og man lot seg
raskt imponere over aile de lappene som Iyste
opp i montrene ved siden av de enkelte prevene.
Fra 1983 til i ar er det blitt 682 prover til priser
fra etpar hundringer til 60 000, med en gjen
nomsnittspris pa 1 466 kroner pr prove. Det er
vanskelig idag a tenke seg museets samlinger
uten disse tildels enestaende mineralene. GMV
medlemmene rna absolutt si seg rett stolte av at
det er blitt sa mye ut av innsatsen. Og konserva
toren kan veere stolt av a ha fatt frem flotte pre
ver til samlingen han har ansvaret for.
Fremtiden
Det tok altsa nesten 20 ar a samle inn den ferste
millionen. Et ordtak sier at det er den farste mil 
lionen som er verst, siden kan man slappe av og
vente pa at de neste skal innfinne seg av seg selv.
Det ligger nok ikke til rette for en slik holdning
fra GMVs side . De offentlige myndighetene har
kanskje fau en sovepute det er godt a slumre pa ,
men det blir ikke samlinger av noen betydning
av det. At innsatsen hittil har gitt resultater rna
bare anspore til fortsatt innsats. Hapet er fra
GMVs side at de styrenede instanser pa muse
umssektoren kan veere med a legge forholdene
til rette for videre aktivitet, slik at det tar fierre
ar til den neste millionen blir nadd.
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