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Jubileet ble feiret med en koselig fest
i Steinens Hus tirsdag 2. oktober 2007
med middag og hjemmebakte kaker. Ut
over kvelden ble det mimret mye da
mangt har skjedd i løpet av så mange
år.

kom følelsen av at dette kunne bli til
noe, og derfor våget vi å gå til innkjøp
av vår første sag, slipemaskin og laget
utstyr for tromling av stein.
Her ble vi kun noen få år for nå ble vi
tilbudt 3 etg. i gym. lokalene på Nylund
skole. Dette var veldig greie lokaler og
god plass, men tungt å bære stein opp
og ned! Mange tunge vendinger.

Medlemsmassen har variert noe i løpet
av årene som har gått. Nå regner vi at
foreningen har ca. 50 medlemmer og
Småsteinklubben som er for barn på
9 år og oppover, varierer fra 25 til 32.
Etter alle disse årene har vi fremdeles
med medlemmer som var med fra starten.

Vi er ikke helt sikre på når foreningen
endret navn da alt på den tiden kun er
på håndskrevne papirer, men vil anta
for ca. 25 år siden. Her var vi til for 5
år siden. Da skulle skolen pusses opp
så vi måtte ut. Det ble en stor og ”tung”
jobb. Alt som var samlet gjennom 25
år som stein, montre, steinsager og slipemaskiner skulle flyttes ned 3 lange
trapper. Det var et slit.

Stavanger og omegn Geologiforening
ble startet våren 1977. Møtene ble i
starten holdt hjemme hos forskjellige
medlemmer. Senere flyttet foreningen
inn i lokaler på gamle Tjensvoll skole på grunn av at nå hadde foreningen
også egen ungdomsavdeling, noe kulturkontoret så meget velvillig på. Nå

Etter et lite opphold/lagring på ”feierbadet” fikk vi med bakgrunn i vår store
og aktive ”Småsteinklubb” kommunen til å gi oss et helt hus for oss selv!
Dette disponerer vi gratis men vi har
nedlagt mange timer med vedlikehold,
både inne og ute. Vasking og maling på
dugnad, men sånt skaper jo bare fellesskap.
Etter avstemming har vi døpt huset:
Steinens Hus. Huset ligger på Stokka
i et friluft- og tur-område med naturen
tett innpå oss. Her føler vi at vi endelig
er hjemme.
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Kornerupin er et relativt sjeldent mineral
og smykkestein. Det ble først beskrevet i
1884 fra Fiskenæsset, Nordvest-Grønland
av J. Lorenzen. Han gav det navnet etter den
danske geologen Nikolaus Kornerup (18571883), som bidro til den geologiske kartleggingen av Grønland.
Kjemisk sett er det et magnesium-aluminium-jern borosilkat: (,Mg, Fe)(Al, Mg,
Fe)9(Si, Al,B) 5O21(O,OH,F)22. Det er ortorombisk, og opptrer som lange prismatiske
krystaller; som enkeltkrystaller eller i stengel- eller stråleformede aggregater. Hardhet: 6,45-7. Fargen varierer fra fargeløs,
svakt gul, til brun, mørkegrønn og grågrønn
til sjøgrønn. Kornerupin har en egenskap
som kalles pleokroisme (= flerfarvethet),
det betyr at fargen varierer med retningen
du ser krystallen fra. Den forekommer hovedsakelig i Si-fattige, Mg-Al rike gneiser,
men også i den øvre delen av amfibolitt- og
granulitt facies (prekambriske metamorfe
bergarter). I Norge ble kornerupin først funnet i 1971 av amatørgeologen Olaf Bjordam
ved Hullvann ved gården hans i Bamble i
Telemark og beskrevet av Dirk van der Wel
i 1973. Det er senere også blitt funnet en del
andre steder i samme geologiske område; i
Bamblesektoren i det sør-norske grunnfjellsområdet, som ved Fjærvik skole og Hove i
Arendal, ved Bøylefoss bru , Froland og ved
Rød i Søndeled. Blek blågrønn kornerupin
er også funnet ved Dypingdal serpentinforekomst i Modum i Buskerud. Kornerupin i
smykkestenskvalitet er ikke kjent fra Norge,
men for eksempel fra Madagaskar og Sri
Lanka.

Kornerupin fra Hullvann, Bjordam.
Krystallen til høyre måler 2,5 x 1 cm.
Foto og samling: Knut Edvard Larsen.
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