
STEINKLUBBEN
Av Lars Olav Kvamsdal

Hei, hva er dette? Enda en ny geologi-
klubb? Ni mi vel snart hver bygd og by
i dette landet ha sin egen klubb.

Du tar feill Dette er Steinklubben
med stor S. Klubben med lange og rike
tradisjoner.

Det hele startet viren 1965. Geolo-
gisk Museum i Oslo hadde lenge registrert
at en del barn og unge virkelig hadde fAtt
forsttelsen for geologi generelt og'pale-
ontologi og mineralogi spesielt. Det ble
stadig innsendt prover som viste at her
var dei interesser og kunnskaper ute og
gikk som ikke var helt vanlig. Museet folte
en forpliktelse overfor disse unge og etter
initiativ fra Johannes A. Dons med hjelp
fra Gunnar Henningsmoen og Thor Johne
ble Steinklubben stiftet. Dette skjedde
etter en omvisning pi museet viren 1965.
Forst gikk turen til Grua pt Hadeland
23 . mai I 965. I ar er altse klubben I 6 ir!
Noen eldre geologiklubb for amatorer her
i landet?

Mange av veteranene i Oslo og Omegn
Geologiforening (heretter kalt OG) har
vart Steinklubbmedlemmer og noen geo-
loger har nok ogsi begynt sin karriere i
Steinklubben.
Men hvorfor dette innlegget i NAGS-nytt?
Jeg har et par ganger sett navnet Stein-
klubben benyttet av andre klubber. I
NAGS-nytt m. 2, 1979 er det snakk om
en junioravdeling i Sorlandets Geologi-
forening som kalles >Steinklubberur. Videre
i NAGS-nytt nr. 3, 1980 er det igien tale
om rSteinklubbep i Tromso Amatar-
geologiske Klubb. Dette finner jeg litt
betenkelig av flere grunner.

Selvfolgelig kan vi ikke nekte andre
A benytte navnet. Det er jo et navn som
faller en helt naturlig i munnen nAr en
geologiklubb skal gis navn. Det var nettopp
dette som skjedde i 1965 da Steinklubben
fikk navn. Men den gang var det greit.
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Ingen andre hadde benyttet seg av navnet.
Vi mener derfor i ha en viss forsterett til
bruken av Steinklubben som klubbnavn
og hiper at dette vil bli respektert av andre

klubber i landet. Dessuten vil vi, ved i be-
grense navnet Steinklubben til en klubb,
forhindre misforstielser.

Steinklubben holder altsi til i Oslo.
Men der er det jo enda en klubb for geo-

logiinteresserte, OG. Er det behov for to
klubber i Oslo-regionen? Dette er et spors-
mil jeg ofte har stilt meg. Ni har det seg

slik at det har foregitt en naturlig for-
deling av medlemmer mellom klubbene.
Den gang OG ble stiftet mistet Steinklub-
ben mange av sine trofaste og kunnskaps-
rike medlemmer. Dette var et stort tap
som vi delvis lider under fremdeles. OG
kunne drive en mer aktiv klubbvirksomhet
og arrangerer flere turer. Steinklubben
beholdt de helt nye innen interessefeltet.
Og slik er det i dag. Steinklubben rekrut-
terer sine medlemmer blant elevene i
grunnskolen. De som virkelig blir tent gir
som regel over i OG. Pi den andre siden
har vi ogsA sett eksempler pA at unge med-
lemmer i OG er gatt over til Steinklubben.

Klubbmerke for S teinklubben



Hva kan trsaken til dette vare?
Det Steinklubben for det forste har i
skryte av er at det pi nesten alle turene
er med fagfolk fra Geologisk Museum.
Nir det da ogsA er et relativt lavt medlems-
tall, kan hver enkelt fi all den hjelp og
oppmerksomhet han eller hun trenger.
Dette kommer sarlig godt med pA fossil-
turene hvor vi har hatt uvurderlig hjelp
fia museet. Museet pi sin side har til gjen-
gield nesten hver gang fitt med seg sjeldne
fossiler tilbake.
Steinklubbens irsprogram bestir av 4 turer
og 2 moter. En mineraltur og en fossiltur
om vf,ren og det samme om hosten.
Videre har vi to medlemsmoter i vinter-
halviret. Motene blir holdt i lunsjrommet
pi Geologisk museum. Steinklubben har
som de fleste andre klubber sin egen avis.
Den heter Mi-Fo-posten og kommer ut
to ganger i iret. Vi har ogsi vArt eget
medlemsmerke.

Vi stiller vel pi linje med andre klub-
ber ntr det gjelder stoff til klubbavisa,
alltid for lite. Men ogsi nir det gielder

folk som er villige til t sitte i styret. SA

hvis det er noen av leseme som kunne yte
bistand pi et av disse omridene, ville
undertegnede bli henrykt. Jeg kan love
deg et interessant arbeid med barn i sam-
arbeid med Geologisk Museum.
Kontaktadressene for Steinklubben er :

Steinklubben
v/Lars O. Kvamsdal
Landskronavn. 288
2013 Skjetten

eller

Steinklubben
Geologisk Museum
Sarsgt.l
Oslo 5

Dette har vel vist at Steinklubben er en
geologiklubb som mange andre, men at
den har sine saregenheter. Si neste gang
vi ser ordet Sceinklubben htperjeg at det
er Steinklubben som blir omtalt.
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