GEOLOGISK MUSEUMS VENNER
Av Hans Vidar Ellingsen
uGeologisk museums Venner» ble dannet i 1980 av en gruppe entusiaster med interesse for og tilknytning til Mineralogisk-Geologisk Museum i Oslo. Den umiddelbare hensikt var den gang II skaffe midler til
II sikre en srerlig verdifull gullstuff fra Bomlo for museet. Siden fortsatte GMV II arbeide med II skaffe penger til innkjop av mineralstuffer
til museet , og det er etterhvert blitt innkjopt en del gode ting som er
utstilt pll Toyen. GMV var en lost sammenknyttet gruppe uten srerlig
mange formelle lover og regier, og den var heller flltallig. I 1983 besto
den for eksempel av 9 medlemmer.
Geologisk Museums Venner arbeidet
jevnt og trutt opp gjennom arene, og
lime stort sett en noe skjult tilveerelse. Men det ble samlet inn penger
og mineralstuffer ble kj0pt . Etterhvert meldte behovet seg for a blase
mer liv i foreningen og det ble derlor
invitert til to meter, det siste den 12.
april dette ar, for a reorganisere og
styrkevirksomheten . For a gj0re historien kort , kan resultatet fra denne
rnatevirksomheten oppsummeres i
f01gende punkter.
Det ble vedtatt folgende formlllsparagraf:
Geologisk Museums Venner er en
st0tteforening for Mineralogisk Av deling ved Mineralogisk-geologisk
Museum i Oslo. Den skal stette avdelingen ved:
- a virke for et neert samarbeid mel 10m Mineralogisk Avdeling og det

amat0rgeologiske milieet i Norge, i
srerlig grad ved kontakt med de 10kale arnaterqeotoqiske foreningene.
- a samle inn penger til komplettering og opprustning av Mineralogisk Avdelings samlinger og utstillinger. Likeledes ved a arbeide for a
0ke de offentlige bevilgninger til
avdelingen.
- a bidra med dugnads- og annen
arbeidsinnsats for avdelingen.
Geologisk Museums Venner skal
V8!re en lukket fore ning, men med
mulighet for a velge inn nye med lemmer.
Foreningen skal veere frittstaende,
men tilknyttet Mineralog isk-Geolo gisk Museum, der 1. konservator
disponerer de innsamlede midler, og
GMV fungerer som et radgivende
organ for disposisjonene .
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F01gende styre ble valgt :
- Formann: Hans Vidar Ellingsen
Pb. 6099, Etterstad , 0601 Oslo 6
- Sekreteer: Hans Christian Olsen
Skustadgt. 39, 1364 Hvalstad.
- Kasserer: Jan Haug
Eistadberget, 2080 Eidsvoll.
Det er ca. 30 av de inviterte personer
som har sagt seg interessert i a veers
medlemmer i GMV , og styret antar
at dette er en fornuftig sterrelse pa
foreningen . Den geografiske spred ning pa medlemsmassen er ganske
stor, i og med at vi er representert
helt opp til Nordland.
Vi vii spesielt peke pa forrnalsparagrafens ferste ledd, hvor samarbeidet med arnaterqeoloqene har
fatt en sterk understreking . Dette
synes vi er sveert positivt, i og med
at vi tror pa arnaterenes evner og
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muligheter til a tilfere museet meget,
bade av teorier og interessante mineralstuffer. Pa den andre siden kan
museet pa mange mater veere til
hjelp og stette for arnaterene, slik at
et positivt samarbeide vii ha mange
fordeler.
Vi vii gjerne OgS8 understreke at et
av de hovedrnal som vi ser for oss.
vii veere a forsake a bevare Norske
mineralstuffer i landet ved a bygge
opp en virkelig god Norsk utstilling
og samling.
Styret i foreningen har startet
arbeidet med iver og optimisme, og
de ferste ideer til tiltak for a skaffe
penger er allerede under bearbeidelse. Men det er jo et bade ornfattende og ofte lite inspirerende arbeid
a bare tigge penger, sa vi vii forsake
a satse pa flere, gjerne utrad isjonelle
tiltak.
Vi har tro pa at det sitter oppfinnsomme mennesker rundt omkring i
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landet , og derfor inviterer vi aile interesserte til a delta i vare bestrebelser
med gode ideer til hva vi kan finne
pa, og derfor utlyser vi like godt en
liten konkurranse, som aile interesserte kan delta i.

Konkurranse
Denne konkurransen gar ut pa a
komme frem med det beste forslag
til hvordan Geologisk Museums venner kan skaffe midler til foreningens
formal , nemlig a skaffe mest mulig
penger til kjlllP av mineraler.

GMV 's styre vii veere jury i saken,
og det beste forslaget blir, som det
sarnrner seg, premiert med en skikkelig stuff.
Altsa arnaterer og profesjonelle!!
Legg hodene i blat , og tenk ut lure
ting a foreta seg. Send forslaget til
Styret's formann sa snart som
mulig, og hjelp oss gjennom dette
med den oppgaven vi har tatt pa
oSS .

Til slutt vii GMV anske aile geologer - amaterer som proffer - en riktig god og heldig samling , og vi ser
frem til et samarbeid som kan veere
fruktbart for aile parter .

Send Geologistoff til NAGS-Nytt!
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