Geologisk Museum i London.
Et sted verdt Ii besoke
A v Hans Jerqen Berg

Under en av de etterhvert mange reiser i forbindelse med mine studier
havnet jeg i London en ukes tid, hvor
mesteparten av tid en ble tilbrakt pa
Royal College, Department of Geology , som igjen er en del av London
University. Royal College holder til
bak Royal Albert Hall ved Kensington
Gardens og strekker seg helt ned til
Cromwell Road. Omradet bestar av
et salig kaos av forskjellige bygninger tilherende universitetet. Inniblant dette ligger ogsa geologisk museum, teknisk museum (science museum) og zoologisk museum (natural
history museum). Rett over gata ligger oqsa Victoria and Albert museum som er et brukskunstmuseum i
ordets videste forstand.
Geologisk museum har inngang
fra Exhibition Road og det koster et
pund for voksne (1987). I fl2lrste etasje er det en meget bra utstilling av
smykkesten med eksemplarer av
bade raernner og ferdige produkter.
Det var endel gamle kjenninger der,
blant annet Zirkon fra Seiland, epidot
fra Arendal , turmalin fra Snarum, og
en smaragd, ogsa fra Snarum! Jeg
snakket med en av de ansvarlige for
denne utstillingen og han innrarnrnet
at merkelappen matte veere gal. I
samme etasje var det ogsa en utstilling med jordens utvikling som tema,
samt en spesialutstilling om jordens
rastoffer. Man kunne ga rundt og
trykke pa knapper slik at lamper Iyste
eller maskiner startet. Spesielt populeere var de forskjellige dataspillene
som viste forskjellige emner, derib-
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lant jordens utvikling og vannets
kretslep, Hele tiden ble man informert av lvdband og Iysbilder. I den
samme etasjen er det ogsa mulighet
for a oppleve et jordskjelv. I et av
rommene er det en bevegelig rampe
som beveger seg i tilsvarende sjokkbelqende til et jordskjelv som rammet Alaska i 1965. Samtidig ble det
fortlepende vist bilder med kom mentarer.
Demonstrasjonen
var
ganske overbevisende, hadde jeg
ikke holdt meg fast i rekkverket rundt
rampa, hadde jeg blitt slengt kontant
i gulvet. En annen ting som fenger
oppmerksomheten er den fjellskrenten som dekker hele kortveggen i

Geologisk museums fasade i Exhibition
Road.
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ferste etasje. Den er rundt 12 x 5
meter og utrolig realistisk. Jeg matte
bort a kjenne pa den for a overbevise
meg om at den var kunstig. De har
ganske «enkelt» malt opp en fjell vegg i Skotland i minste detalj og
lagd en kopi av den i glassfiber .
I annen etasje finner man en relativt stor og meget inf ormativ samling av engelske fossiler. De to neste
etasjene er deler av de systematiske
samlingene som tilherer museet.
Tredje etasje bestar av en systema tisk samling av engelske bergarter,
mens fjerde etasje kanskje interesserer mer. Her f inner man en systema tisk samling av mineraler fra deler av
England. samt prever av maimer og
ekonorn iske mineraler fra hele verden. Man kan se endel meget bra
st uffer her blant annet fra Cornwa ll.
Jeg var overrasket over sterrelsen av
mineralsamlingen, jeg hadde ventet
at den var sterre, Arsaken fant jeg
noe senere.

Nar man er mettet med inf ormasjon og synsintrykk kan man jo pa vei
ut stikke innom butikken til venstre
for hovedinngangen. Her kan man
kjepe baker med tema innenfor geologi, kart. guider over England,
smykker og mineraler. Forretningen
var ikke akkurat billig, ihvertfall ikke
mineralene, men bekene var for det
meste billigere enn i Norge.
Med det samme en er pa traktene
ber man ogsa stikke innom Natural
History Museum , det er rett rundt
hj0rnet , med inngang i Cromwell
Road. Det ferste man ser nar man
kommer inn her er skjelettet av en
Diplodocus. Med sine 27 meters
lengde og 6 meters hevde skal det
godt gj0res a ikke se den. Rundt
denne finner man flere andre dinosaurskjelett er, men aile de andre liksom
f orsvinner i fo rhold til «storebror»
Diplodocus. Ellers finner man rundt i
huset en meget interessant utstilling

Ferste etasje med smykkestensavdelingen og den kunstige fjellveggen i bakgrunnen.
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om menneskets biologi, samt en
fantastisk utstilling av forskjellige
hvalsorter. Selv godeste Diploducus
virker liten sammenlignet med en 30
meter lang blahval. En vanlig elefant
forsvinner liksom helt. Ellers finner
man et godt utvalg av forskjellige utstoppede dyr, fugler , reptiler og insekter.
Er man helt ensporet mineralgris,
sa kan man jo sperre hva pokker har
jeg her a gj0re? .Jo, til havre nar man
kommer inn, i annen etasje, finner
man en meget bra samling av meteoritter og mineralstuffer. Jeg antar
at det er her de stuffene som jeg
savnet i geologisk museum befinner

Overs iktsbilde over

seg. Her finner man en systematisk
samling av meget bra mineralstuffer
fra hele verden, ogsa fra Norge.
Denne samlingen ber man se! Ogsa i
dette museet er det butikker hvor
man kan kjepe baker. dyremodeller,
etc .
Hvis man kommer ut av museet
og er litt terst etter den noe terre og
litt stevete museumslufta, er det
bare a ga til venstre ved utgangen ,
deretter ferste til havre, Pa hj0rnet
rett ovenfor nedgangen til South
Kensington undergrunnstaasjon, f inner man en «real ale» pub hvor man
kan leske strupen og hvile beina.

terste etesje, tett fra fjerde etasje
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