Nattlig utflukt etter magnetitt
Av Jan Stenløkk, Stavanger Geologiforening
Høsten er en stusselig tid for å drive utendørs steinsamling; regn og mørke gir ikke
alltid den store gleden ved å rote rundt i
tipphauger eller under en vanndryppende
fjellknaus. I Stavanger Geologiforening
ville vi likevel arrangere en siste steintur
for våre juniorer, ”småsteinklubben”. Dette
skulle vise seg å være et særdeles vellykket
arrangement, som kanskje kan være en ide
for andre steinklubber også?
”Småsteinklubben” vår har vært i drift siden 2003, og teller om lag 30 medlemmer
i alderen 8-12 år. Vi har møte på den siste
tirsdagen i hver måned, med ulike steintema som samling, ulike forsøk med steiner
og mineraler og steinsliping. Det er nok en
stor gjennomtrekk etter som andre interesser overtar, men det er tilstrekkelig påfyll
til at vi har fullt hus selv uten annen markedsføring enn gjennom den lokale steinbutikken i Stavanger ”Sliperiet”. En viktig
del med klubbaktivitetene er å vise ungene
hvordan de kan finner stein, og at de er mye
mer variert enn bare de vanlige ”gråstein”.
Derfor har vi noen turer hvert år til steinrike
lokaliteter i nærområdet, med gode funnmuligheter for alle som deltar. Et slikt sted
er på ”magnetitten ved Dale”, der det finnes krystallinsk magnetitt, tett sammensatt
av 2-3 mm store krystallpyramider. Flotte
og glitrende stein, som er merkverdig tunge og ikke minst mystisk magnetiske.
Så, på tirsdagsmøtet i oktober var det oppmøte i Sandnes klokken seks om kvelden.
Alle skulle ha med hode- eller lommelykt,
varme klær, regntøy, samleutstyr og ikke
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minst skulle alle selvsagt ha med magnet
for å teste hva som var magnetitt. Det var
alt blitt mørkt da vi var på oppsamlingsplassen, og vi var temmelig spente på om
det ville dukke opp noen for denne noe
uvante måten å legge opp en steintur på.
Og som vanlig ble vi ikke skuffet! Det kom
stadig nye biler med håpefulle unger og
spente foreldre. Til slutt var det et følge på
18 unger, som sammen med sine foreldre
og Synnøve og Jan som guider fra Stavanger Geologiforening, gikk med lykter inn i
skauen.

Det var nesten som dvergene til Walt Disneys Snøhvit, på vei til gruvene! Litt roting
for å finne rette veien hørte med, men til
slutt hadde alle funnet fram til rette lokaliteten, og kaoset kunne begynne. Her var
det ivrige unger som skulle fylle sekkene,
mat og kakao skulle fortæres og det var intensiv banking og samling fra alle hold. Og
alle fant fine stuffer, som glitret og glinset i
skinnet fra lyktene.

Etter en stund var de mest rastløse ferdige,
og kunne finnes oppe i trærne eller klatrende rundt på fjellet. Men det er som alltid
foreldrenes ansvar å passe sine håpefulle,
noe vi gjorde ettertrykkelig oppmerksom
på. Det går nå også helst greit, selv om det
blir noen mindre skraper etter fall og fra
skarpe steiner. Uansett var alle, både små
og store, storfornøyde med turen, som var
spennende og passe nifs. Og alle fikk med
seg rikelig med skatter hjem til sin egen
samling - eller kanskje til et kortere opphold i garasje og hage før det ”resirkuleres”

tilbake til naturen av foreldrene. En ”småstein” samla ikke bare til seg selv, men kamerater og frøken skulle også få dele skattene!
Selv om ungene kanskje ikke blir steinsamlere og geologer hele bunten, er vi ikke
i tvil om at det såes betydelige frø for senere i livet, der de kanskje vil spire og gi
en gjenkjennelse av gleden med å kikke på
rare steiner og ha øynene med seg i naturen. Erfaringen fra tidligere er at de kommer tilbake i voksen alder!

Endelig!

Astrid Haugen og Hans Vidar Ellingsen,
Norges mineralsamlerpar nr. 1, giftet seg
fredag 14. november.
Gjennom utallige turer, som utstillere på
messer, som foredragsholdere og for arbeidet deres i Oslo Geologiforening og
Geologisk Museums Venner, har de fått et

enormt kontaktnett og mange venner i innog utland. Hans Vidar var også, som mange
vil huske for sitt ryddige arbeid, leder for
NAGS i 8 år.
Steinvennene gratulerer så mye og ønsker
dere fortsatt mange gode år og steinopplevelser sammen.
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