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Amatørgeologene på Sørlandet
inntar nye arenaer
Av Harald Brevik
E er å ha arrangert Ivelandsmessen 2009 og
2011, ”gikk lu en” ut av arrangementkomiteen
da vi oppsummerte resultatet. Vi må e finne
andre og nye måter å treﬀe folket på. Et lite
forsøk ble gjort i 2012 da vi deltok med en
stand på ”Ivelandsdagene”. Her rigget vi
opp et partytelt og delte det mellom Iveland
kommune, Sørlandets Geologiforening, et par
medlemmer med steinmosaikk og smykker
samt en med an kviteter og stein/mineraler.
Resultatet ble ganske vellykket; mange gamle
og unge var innom og pratet, kastet terninger,
spurte om geologi – fikk forklaringer. Hos noen
ble interessen fanget og ble medlemmer. I
vinter fikk vi så forespørsel om å delta på
Landbrukets Dag, ”Naturligvis” på Evjemoen.

Vi var heldige med
dspunktet som
”Naturligvis” var lagt l – i begynnelsen av
august og i et valgår. Vi fikk derfor besøk av et
par ministre og testet deres mineralkunnskap
– en må dessverre si at de har et stykke vei å gå,
særlig den som har det innen si fagområde.
Lokalpoli kerne var ikke så mye bedre – de e
viser at amatørgeologiforeningene bare må
ut for å formidle sin kunnskap l resten av
samfunnet og slike messer er en svært godt
egnet arena – her kommer folk flest! Vi må
ikke bare dyrke oss selv og våre interessante
mineraler og godstuﬀer.
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For folk flest er det meste som har med geologi
å gjøre, et nesten ukjent felt – enten det gjelder
mineraler og navn på disse eller hva en virkelig
bruker i hverdagen vår. Her er vi ved kjernen
i det å delta på messer/arrangementer som
”Naturligvis” – her når vi et stort publikum –
det er her vi kan komme i dialog og få spredd
vår kunnskap og lføre ny informasjon på en
forståelig måte.
Det er greit å arrangere noe for ”menigheten”
– det trengs også, men skal vi vinne frem
med vår interesse - ja, da må vi oppsøke folk
der de samles. Det koster lite for den enkelte
forening og medlem, men e er vår vurdering
gir det mye igjen i form av en større og bedre
forståelse for geologi og bruk og forvaltning av
de geologiske naturressursene våre.

Grete Faremo, jusƟsministeren, prøver seg på
mineralbestemmelse, t.v. Ɵdl. ordfører i Iveland,
Ole Magne Omdal. Foto: Jon A. Johannessen.

Her åpnet det seg muligheter l å nå et stort
publikum (over 10 000 besøkende på 3 dager)
med en rela vt beskjeden innsats av arbeid
og planlegging. Vi inviterte Iveland kommune
og Setesdalsmuseet med på laget og hadde
et utmerket samarbeid med dem under
”Naturligvis”-arrangementet. En får kanskje
ikke solgt så mye stein og mineraler, men det
vik gste er å få spredd informasjon om geologi,
mineraler og ikke minst - bruken av stein i
dagens samfunn – vi lever i ”STEINALDEREN” –
NÅ!

Aldri har det vært brukt mer av de geologiske
ressursene l forskjellige formål enn nå i de
siste årene. Hver og en av oss her i landet bruker
over 12 000 kg stein pr. år!! Stein og mineraler
finner vi i smykker, matvarer, kosme ske
preparater,
papir,
bygningsmaterialer,
maskiner, transportmidler og fossilt drivstoﬀ bare for å nevne noen få bruksområder. Det at
mange av oss ”bare” tenker mineralstuﬀer kan
være noe snevert se i et større perspek v.
Jeg tror vi som amatørgeologer e er hvert
bør legge mer vekt på det brede spekteret
de geologiske ressursene kan brukes l. De
geologiske prosessene må vi heller ikke se bort
fra – noen av dem kan ha lokale og globale
konsekvenser!

Messegeneral Øyvind Nese (t.h.) prøver seg på
mineralene, Ɵdl. ordfører i mineralkommunen Iveland
Ole Magne Omdal intervjuer og Kjell Gunnufsen
følger spent med. Foto: Jon A. Johannessen.

Her skal det bli det jordskjelv styrke 9!
Ronald Werners jordskjelvmaskin
måƩe bare prøves. Foto: Rasa Cepiéne.

SGs stand med noe av det vi hadde med.
Foto: Harald Breivik.

SGs stand nærmer seg ferdigsƟllelse.
Foto: Harald Breivik.

Det skal Ɵdlig krøkes om..., bestemor ble overtalt!
Foto: Harald Breivik.

Steininteresserte 4H-ere prøver seg på
mineralbestemmelse, Kjell Gunnufsen t.v.
Foto: Jon A. Johannessen.

