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Serlandets Geologiforening feirer 30 ars jubile
urn. Dette gjer oss til en av, om ikke den, eldste
uavhengige amatergeologiforeningen i Norge.
Foreningen har gjennom aile disse tredve arene
holdt et heyt aktivitetsniva, med turer, foreles-. .
runger og sernmarer,

I anledning tredvears jubileet har vi farsekt a
markere oss i Serlandets hovedstad. Kristian
sandsavdelingen arrangerer en stor utstilling i
Kristiansand bibliotek, der foreningen og foren
ingens aktiviteter er beherig presentert. Utstil
lingen yarer hele juli og august og i slutten av
august arrangerer vi en mineral- og krystallmesse
i Christiansholm festning i Kristiansand sentrum.
I lesende stund er vel ogsa messa historie. Kom
mer tilbake til den siden.

Formalet med utstillingen er i forste rekke a pre
sentere foreningen og det vi holder pa med . Na
turlig nok er det stilt ut en rekke flotte mineraler
som er funnet i Kristiansand og fra et par andre
mye besekte steder i distriktet. I Kristiansand
kommune er det flere lokaliteter med mineraler i
norsk toppklasse, Vesiuvian fra Eg er intema
sjonalt kjent, og har veert det i siden 1840 arene.
Fremdeles er det mulig a finne topp stuffer ved
denne forekomsten. Kristiansand har flere funn
steder for manganmineraler, noen av minerale
ne er ganske sjeldne i Norge, men akk sa van
skelige a bestemme. Vi har i tillegg forekomster
av bavenitt, barytt, beryll og andre mineraler av
hey kvalitet.

Men det er ikke bare mineralsamling vi holder
pa med. Flere sliper stein , og designer sine egne
smykker. Det er stilt ut en serie av smykker med
tilhorende rastein. Andre lager mosaikkbilder av
stein , av veldig hey kvalitet. Foreningen har ogsa
laget sitt eget presentasjonsmateriell, der vi for-
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seker a sette Serlandets geologi i fokus. Geolo
gien er beskrevet med hvordan fjellet er dannet,
hva det inneholder, og hva vi leter etter. Ogsa
kvartrergeologien er generelt beskrevet, for a gi
et innblikk i hvorfor Serlandet ser ut som det
gjer,

Mer enn noe er slike arrangementer sosialt sam
lende i foreningen. Det har vrert en udelt for
noyelse a plan legge og arrangere utstillingen.
Flere av medlemmene har stilt ut noen av sine
beste stuffer til almen beun dring og litt misun
nelse. Det vii heller ikke overraske meg om at
en del medlemmer "tilveldigvis" metes i biblio
teket de neste manedene,

At arbeidet foreningen har gjort i forbindelse med
dette 30-ars jubileet blir verdsatt ogsa utover
"rnenigheten" er Kristiansand Kommunes mot
takelse av planene yare et godt eksempel pa.
Foreningens aktiviteter dette aret er utpekt av
Kristiansand kommune som et 2000-ars prosjekt,
noe som ikke bare gir kroner i kassen til dek
ning av noen av utgiftene, men ogsa verdifull
status i forhold til andre arrangementer.

I arbeid l ens Andreas Larsen, Kjell Myre og Arild
Omestad i full sving med aplassere stufJer (fra
venstre)



Frolandssmykke "Frolandsrubinen" er velkjent i
norske steinkretser; og denne kombinasjonen av
smykke og rastein er et av Ellen Johann esens
arb eider:

Totalt sett gir utstillingen et speilbilde av en heyst
oppegaende og levende forening. Utsti llinge ns
plasseri ng i biblioteke t i Kristiansand ekspone
rer foreningen og Norsk amatergeo logi pa en
srerdeles positiv mate, midt i smereyet med hen-

Timenes I fo rbindelse med utbyggingen av den
nye E-18 i Timeneskrysset er det tatt lit mye stein
til bruk i natursteinsmurer og lignende. Det er
ogsa funn et flott barytt, pyritt og andre kry staller
under utbyggingen.

Beryll Arild Omestad viste from Beryll og
Feltspat bade fro Kristiansand og Iveland.

syn til tilgjengelighet for publikum. I henhold til
bibliotekets egne tall , vii utstillingen bli sett av
nrermere 100.000 mennesker i lepet av de to
manedene, og det rna jo sies a vzere bra.

Foreningens stand. Foreningen har i lopet av
arene laget en rekke publikasjoner; om alt fra
steinrens til gruvehistorie. Noe av dette er ogsa
blitt stilt ut, sammen med vare trofaste
folgesvenner hammer og meisel.
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