ikke forpi S0-tallet (Kvamsdal 1989, 1991
og 1993).
Siden STEINKLUBBEN er den eldste
geologiforeningen, var det ingen andre
foreninger som hadde samlet pi lokalitetene, bare enkelte ivrige amatorer, noen
studenter og fagfolk.
Navnet STEINKLUBBEN ga seg selv.
Dette var en klubb for folk som var interessert i stein. Og siden det ikke var andre
klubber i landet, si var det ingen som
hadde hevd pi navnet. Ni ser vi at andre
klubber har startet barneavdelinger og gitt

-,2.

disse avdelingene navnet Steinklubben.
Det er hyggelig at ogsi andre klubber retter sine aktiviteter mot barn, men vi i Stein-

klubben setter pris pi at navnet Steinklubben uten noe stedsnavn knyttet til

.5.TEINKI-UBBtrN 40 zx
Av Lars O. Kvamsdal
Foto Bjorn Funke
Til glede for nye STEINlesere og for
gamle STEINlesere som muligens
begtnner d glemme litt, skal vi her se litt
pd STEINKLUBBENS 40-drige historie.

i 1964 - 1965 da Johannes A.
Geologisk Museum i Oslo hadde begynt 6
legge merke til at det var en jevn tilstromning av
unge mennesker som leverte inn prover i resepsjoDet hele begynte

Dons

pi

pi musdet. Han si at her var det mennesker som
hadde opparbeidet seg en del kunnskaper pi omr6det og bestemte seg for b gSore noe for disse personen

nene.

T

samarbeid med Thor Johne, Arne Martinsen og

l"rrru,

Henningsmoen ble STEINKLUBBEN
startet etter en omvisning pi musdet 9. mai 1965.
Den fsrste turen gikk til de klassiske lokalitetene pi
Grua pA Hadeland 23 . mai 1 965. Like etter, 27 . mai
1965, gik& turen til Slemmestad.

kan vrere verdt i huske at dette var fsr
tid, og lokalitetene var langt rikere enn slik de framstir i dag. Tenk deg Grua, Slemmestad og Malmayai 1965, Byrud og Krekling i I 966
eller Nakholmen og Dypingdal i 1968 og Hamre{ell
og Hukodden

l8

i1969l Det store fredningsrasetkom

seg, forbeholdes oss.

Cl TEINKLUBBEN har hele tiden vert innstilt pi
Dut bu*u skal vrere hovedpersonene. Men pi
turene er ofte foreldrene like engasjerte og interesserte som barna. Og hyggelig er det, si blir steinklubbarrangementene en familieaktivitet.

Som dere forstir av lokalitetsvalgene over, har
paleontologi og mineralogi vrert sidestilte interessefelt i STEINKLUBBEN i alle 6r. Fram til 2001 ble det
arrangert en fossiltur og en mineraltur fsr sommerferien og det samme etter ferien. Fra og med 2002 har vi
redusert aktiviteten til en tur for, og en fur etter sommerferien, men alltid slik at det er en fossiltur og en
mineraltur hvert 6r. Reduksjonen fra 4 til 2 turer i Sret
medfsrte langt storre frammste pi turene.

Det med i finne egnede lokaliteter til turene vire,
var en av irsakene til at turprogrammet ble redusert.
Det er begrenset hvor mange steder det er mulig 6 ta
med 30 personer til en fossil- eller en minerallokalitet.
Da kan Huken og Bjonndalen v&re gode i ha.

f\e
\-r;,

si viselig innrettet at Bjorn Funke,
av Norges mest kunnskapsrike arrratarer
innen paleontologi, tar seg av fossilturene, mens jeg,
etter mange 6rs erfaring, vet en del om de minerallokalitetene vi bessker. Og skulle vi sti fast, har vi
s6 er det

kontakterpi Geologisk Museum som kan hjelpe

oss.

Det er vel ikke mange andre klubber i Norge som kan
framvise en si jevn bredde pi fagomridet. Paleontologi og mineralogi flr hele tiden like mye oppmerksomhet.
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I-TZlubben har i oerioden

1965

til 2005

bare

.Sfrun

to formenn. Thor A. Johne var for1965
til 191 6 (l I 6r) mens jeg har vrert
mann fra
formann fra 1976 og fram til i dag (29 hr). Dette ffir
oss til 5 reflektere litt over sporsmilet: Hva med framtiden?

Fotos

fra

Stein-

klubbens virksomheter gjennom 40 dr. Se

Bjorn Funke og jeg er ikke ungdommer lenger, og
vi har forgleves sett etter noen som kan overta etter
oss. Det er vel dette som bokstavelig talt kalles for-

ogsd foto pd
neste sidefra

gubbing. Si hvis ikke annet skjer, vil STEINKLUBBEN eksistere si lenge Bjom og jeg kan rusle

farste tur

Steinklubbens

l\ fen mange fine opplevelser har vi hatt, og
IVLung. liyggelige ord harvi fltt fra medlemmene. Slikt vaffner og motiverer oss til i fortsette

Sondag 22.mai blir det 40drsjubileumstur; i gamle
men ikke gjenngrodde spor. Grua! Her vil de som
ordner med geologi, museet de vernede omrddene, i det hele tatt STEIN og slikt pd de kanter
sarge for at store og smd finner seg vel tilrette.
Grutulerer med 4 0-drsdagen, STE IN KLU B B E N !

enda en sfund.

red.

rundt

i

steinhauger.
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