
Ideen til Steinklubben ble unnfan
get av Johannes A. Dons ved Geo
logisk Museum i Oslo i begynnel
sen av 1960 arena. I sitt virke pa
museet hadde han sett en del barn
og unge som til sfadighet leverte
inn prover i resepsjonen. En del av
disse prevene vitnet om en viss
torstaelse for geologi, og ikke heIt
sjelden kom arnaterene med ting
av interesse for museet.

STEIN
KLUBBEN

20 AR
Av Lars O. Kvamsdal

En del av museets virksomhet skal
vcere publikumsrettet, sa hva var
vel da mer naturlig enn a gj0re noe
for disse ungdommene. Dons lan
serte en plan om a starte en klubb.
Han fikk stette i dette av bl.a. G.
Henningsmoen ved Paleontolo
gisk Museum og T. Johne. Sist
nevnte var salgssjef i Esso og had
de en del kontakt med museet.
Han ble klubbens terste formann.

Grua Hade land 23. mai 1965
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Steinklubben ble startet ved at en
del av de som var gjengangere ved
skranken I resepsjonen ble Invltert
til en omvlsn ing i Geologlsk Muse
um 9. mal 1965. Da det Ikke var an
dre klubber I lande t pa den tiden,
kom navnel av seg selv: STEIN
KLUBBEN. Den terste turen glkk til
den klassiske lokallteten pa Grua,
Hadeland 23. mal 1965.

Etter ett ars drift flkk vi var egen
klubbavls. Den fikk navnet MI-Fo-
posten (Mlneraler - Fossller) etter
forslag fra medlemmene. Stoff til
avlsen burde ideelt sett ha kom
met fra medlemmene, men som vel
aile klubber senere har oppdaget
er det kun en eller fa personer som
star for alt stoff. Avlsen bringer re
ferater, fag lige art ikler, annet
klubbstoff og I senere t id ogsa Inn
kallinger.

Raskt etter starten fikk vi ogsa vart
eget klubbmerke. Det ble til etter
en merkekonkurranse blant rned
lemmene og er satt sammen av 2-3
forskjelilge utkasl. Foruten a bli
baret av de fleste medlemmene
har merket prydet headlngen pa
Mi-Fo-posten.

Etter starten av klubben vokste
medlemstallet raskt ti l 100. Pa tur
ene deltok mellom 30 og 50 perso
ner, ofte fam iller. Dette rna sles a
veere Steinklubbens farste glans 
perlode. Medlemmene kom fra Os
10 og Akershus. Foss il turene glkk
til Krekling, Rlngerike, Koisas og
Semsvann i Asker. Mineralturene
glkk ti l Kongsberg, Byrud, Konne
rud og Alnsjafeltel. Pa disse tur
ene som pa senere turer, var det
som regel fagfolk fra museel.

Nar det gjelder antall arrangemen
ter pro ar kom vi fort Inn I et fast
rnenster med to fossi lturer og to
mlnera lturer hver sesong og 2-3
mater i vlnterhalvaret, Dette ble
gjort for at medlemmene skulle
kunne bruke fr itiden sin pa andre
felt er ogsa .
Siden klubben kom sa tldl ig i gang ,
flkk vi som var med de terste arene
anledning til a besake rlke fore
komster som var lite besakt av
amaterer, Tenk dere Mlnnesund I
1966! Eller Krekllng samme ar. EI
ler hva med Hamrefjell I -69? Man
ge av forekomstene er blitt besakt
med jevne mellomrom opp gjen
nom tidene, sa kom Konnerud,
Grua, Snarum , Krekling , Malmaya
og Slemmestad. Mye flnt og enkel
te sjeldenheter har dukket opp, og
srerlig pa foss llturene har enkelte
eksemplarer ofte havnet I museets
samlinger.
Museet har hele tiden statt Stein
klubben sveert neer, Foruten a bi
sta med fagfolk pa turer, har de he
Ie tiden statt for all kopler lng og dl
strlbusjon av klubbstoff. Dette har
resultert i at vi har holdl en meget
lav kontlgent I aile ar. Det startet
med kr. 3,- pro ar og er na steget til
kr. 30,-. Men I 1965 kostet det bare
30 are a sende ut trykksaker. Dette
III sammenlikning.
Stelnklubben kom inn I en ned
gangsperiode pa slutten av 70 tal
let. Medlemstallet sank og det ble
vanskelig med ledere. Siden den
gang har drlften stadig tatt seg
opp som det heter, og I dag er vi 80
til 100 medlemmer igjen. Dette er
en passe sterrelse. VI har veert
opptil15 privatbller pa tu rer, og da
blir det lett vanskeligheter med a
komme seg fram til lokaliteter. VI
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har derfor ikke anske om a bli
sterre.

Etter 7 ars drift var det en del med·
lemmer som snakket om astarte
en seniorgruppe i Stelnklubben.
Det var for Iiten turaktivitet til a
dekke deres behov. Men i stedet
for seniorgruppe i Steinklubben
ble det til at de gikk med pa a star
te opp Oslo og Omegn Geologifor·
ening. Siden den gang har Stein
klubben vaart en klubb for barn i
grunnskolealder, mens Oslo og
Omegns Geologiforening har vesrt
mest for voksne. Derfor er det ikke
noen form for konkurranse me110m
klubbene selv om de rekrutterer
medlemmer fra samme ornrade.
Tvert imot henviser vi medlemmer
ti l hverandre.

Siden Steinklubben er mest for
barn, har det ofte veert godt a ha
med seg mor eller far. Dessuten
bruker vi for det meste privatbiler
pa ekskursjonene Yare, og da rna vi
ha med voksne . De voksne som i

utgangspunktet «bare var med»,
ble bitt av basi lien . Pa senere turer
var hele familien med, ogsa hun
den. Nettopp dette at barn og
voksne kan interessere seg for det
samme, setter vi i Stelnklubben
stor pris pa.
De terste 20 ar av Steinklubbens
historie er skrevet. Hva vii de neste
20 arene bringe. Etter at vi meldte
oss inn i NAGS i 1981, tater vi at vi
er litt mere med I det som skjer. Vi
har opplevd at forekomstene er
blitt utplukket og at forekomster er
blitt stengt for samlere. L1kevel va
ger vi a se Iyst pa fremtiden. Vi reg
ner med at nye lokallteter vii dukke
opp . Vi tror at interessen for geolo·
gl bare vii eke , og naper derfor pa
fortsatt godt samarbe ide med fag·
folkene pa museet og med geolo
glforeningene rundt om I landet.

Rekrutteringen til klubben bekym
rer oss ikke. Hasten 1983 matte et
gammelt steinklubbmedlem opp
pa rnetet med sine egne barn som
var kommet I «stetnktubbalder».
Ringen var sluttet!

gullsmebene
60nn4\ og maren-enn
GE MMOlOGE R F.G .A.
ORO NNINGENSGT, 27, OSLO 1.
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