
Om Museenes og amatergeologens rolle
Av Roy Starkey

Vi har oversatt Ro y Starkeys foredrag fra Mineralogi og Museums-kon
feransen i London . Starkey tar naturlig nok utgangspunkt i britiske
forhold . Hans problemstillinger og konklusjoner har imidlertid gyldig
het andre steder ogsa, ikke minst i Norden .
Vi vet det arbeides godt pa dette feltet gjennom venneforeninger m.m.
Men mye er erma ugjort og uprevd.
Kanskje Starkeys kronikk kan gi et nytt stet framover for arbeidet pa
dette viktige feltet.

Innledning
Forholdet mellom am atergeologen og
den profesjonelle geol ogen er av avgje 
rende bet ydning for geologiens framti
dige utvikling . Samvirkningen dem imel
lorn utvikles ofte best der museer - bade
lok ale og nasjonale - legger kontaktmu
lighetene til rette for dem o
Kommunikasjon mellom profesjonelle
geologkre tser og amateren for egar pa
for skje llige nivaer og gjennom forskjel
lige medier. Utstillingspolitikk , publika
sjo ne r , tilgjengelighet av referansem ate
riell og opplrering via forelesninger og
dem on strasjon er , er aile faktorer som
gir nrering til det spesielle forholdet mel
lorn arnator og profesjonell.
Nar en skal vurdere hvor vellykkket et
museum er, legges det stor vekt pa
besokstallet . Men nar det gjeld er ama
tergeologer, ber andre kriterier brukes.
De utgjer nemlig en meget liten prosent
av museumsbrukerne . Likevel er de den
klart nytt igste gruppa for kon servatoren
eller for skeren med tanke pa potensie lt
samarbeid til gjensidig nytte.
Dreftingene nedenfor bygger pa situa
sjonen i Storbritannia . Problemstil
lingene og fors lagene kan , men rna ikke
nedvendigvis , ha gyldig het ogsa for
andre ornrader .

Hvern er «amaterene»?
«A mate r» defin eres oft e som : «En som
elsker, er glad i e ller ha r sans for noe » og
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«En som dyrker noe som en fritid sbesk
jcftige lse». Det er viktig a merke scgat
«amater- ikke nedvendigvis bet yr
«uprofesjonell- eller «rned svakhete r».
Amate rgeo loge n spe nne r fra den mest
tilfeldige iakttaker , via «strandsteinsam
leren - og den systema tiske samlere n til
profesjon elt kvalifiserte personer med
utdanning i geovit enskaper eller andre
vitenskaper , som kan tilfere miner alog
studiene andre ferdigheter. Dette spek
teret av ferdigheter og interesser rna
radsperres nar en ska l vurd ere hvordan
arnaterenes ressurser best kan nyni ggje 
res. Formelle kvalifik asjon er (ikke ned
vendigvis i mineralogi/geologi , men
kans kje i kjemi eller fysikk ) rna settes
opp mot arnaterens felterfaring og annen
praktisk innsikt.
I Storbritanni a finnes det sannsynligvis
et sted mellom noen hundre og noen
tu sen arnate rgeologer. Relativt fa av
dem har formell vitenskaplige opple
ring , og enda frerre har innsikt i hvordan
vitenskaplige kretser er organisert og ter
seg. Denne mangelen pa kunnskap er
utgjer et hinder for kommunikasjon.
Fr a denne siste gruppen av amaterer ,
har et lite antall knytt et band med akade
miske institusjoner, museer og forskere
og dermed skaffet seg adgang til referan
semateriell, litt er atur og ana lysetjene
ste r. Det er ogsa relativt fa amatere r
som gjer utstrakt bruk av de nasjon ale
bib liot ekene.



Oet finnes et nettverk av kl ubber og
foreninger. Men forbindels en mellom
slike grupper er generelt svak, og akti 
vite te ne er van ligvis konsentrert rundt
ganske sm al e interess eornrader.
Svakhet og styrke
Det lar seg gjere a define re en del bad e
svake og ste rke sider blan dt arnateren e .
Her felger en oppsummcring av de m o
Svak heter
I. A ma teren/sa mlere n hold er gje rne
funn og fun nstede r hemmclig.
2. Noen avholder seg fra a publisc re
data , bade pa gru nn av «hemrnelighol
ding» av typen sa m er nev nt over og
stre nge for ma lkrav til skriving og redi ge
re ing av manuskripter.
3. Fortsatt har «ah, sa flott e fargef» 
menta liteten sto r utbred else . Man ge
samler og inte resserer seg utelukken de
for cstctisk tiltrekkcnde materiale .
4. Mye av de t materi ale nasjon ale
museer far til analyse , er sannsynligvis
av litcn inte resse for musccn e sje l. Tida
det tar a beh andle disse hen vendelsen e ,
og oko no rnien det krever, gj0 r at belast
ningcn pa musee ncs ress urse r blir bety
de lig.
5. I noen tilfelle r e r pastatte bestemmel
se r opplagt mistenkelige . O g enda vikt i
gere : Noen kan vrere sannsyl ige , men
likevel uneyaktige . Nar noe fers t er
pub lisert med feil , e r de t meget vanske
lig a «desinfisere syste me t» igjen .
6. Mange arnaterer forstar ikk e nar de
har funn et noe som er sje lde nt eHer av
vite nskaplig be tydning.
7. Mye av det som samles tas da rlig yare
pa og blir utilgjeng elig fordi de profesjo
nelle ikke kjenner til del.
Styrke
I . A rnatere ne tilbringer eno rmt med tid
pa a obse rve re mineraler ute i marka og
er sterkt moti verte for a finne noe som
er nytt eller forskjellig, sjeldent eller
interessan t , ste rre eller bedre enn fer .
2. Denne rnalb evissth et en fe lges opp
hjemme . dcr det normaIt brukes enda
mer tid pa studie r av inn samlet mat e
riale.

3. A rnatere r kjenner/far nesten uten
unntak bedre kjennskap til sine egne
ornrader enn noen annen . De har ogsa
anledning til a bygge opp et godt forhold
til gru nne iere og lok albefolkning.
4. Erfarne ama tere r forstar at et funn de
ikke klarer a bestemme , kan vaire et
vikti g funn. Dette forhold et er kan skje
de t mest relevante for yare dr eftinger og
und erstrek er be hovet for ne yaktig regi
stre ring av opplysninger om funnstedet .
Det er alltid muli g a bestemme isolerte
funn . Men hvis opplysninge r om lok ali
te te ne gar tap t , er det vanskelig a finne
de m igjen .
6. Mye vite nska pe lig verdifullt mat eriale
finnes utvilsomt i ama tersamlinge r og er
ukjen te for fo rske rc .
7. Amaterer vii, nesten uten unntak ,
gjerne ha bedre kontakt med museer,
universitet , forskere osv.
Kritikk av museumssystemet
Museumsutsti llinge r star ofte uendret i
arevis pa grunn av e ko no rniske og plass
messige begren sninger. Det kan fore til
at en institus jon far ry som et lagerhus
istede nfo r en dynami sk virkso m ressurs
som er til for a brukes. Nar eleme nter i
utstillinge ne fora ndres jevnlig , tiltrekkes
nyc bese ke nde , og de gamic oppmuntre s
til a ko mme tilbak e .
Va nligvis er ba re en mindre pro sent av
ma terialet utstilt e ller tilgjen gelig for
publikum . Kon servatoren rna vurdere
hva som kan be ha ndles trygt slik at bad e
muse et og den besekende far maksimal
nytt e av materialet . Det er lite n men ing
i a ha sterste pa rte n av samlinga trygt
lagret , men aldri se tt pa.
Midl er brukes ofte pa sterre pro sjekter.
Det kan , kommersielt se tt , vrere sunn
te nking fordi det far flere gje nno m inn
gangspo rte n . Men det er likevel viktig a
sette av tilstr ekkelig med midler til skik
kelig styri ng av utstillin gen e og basistje
nesten e .
Hva vii den besekende ha?
Akkurat som industri- e ller forretnings
fore ta k , kan ogsa museer ana lyse re bru
keren s beh ov. Hvis vi forst ser pa utstil-
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lingspolitikken , peker f1 ere anbefalinger pavirkning og aktivite t. Dette samspillet
seg ut: kan ha f1ere former:
Utstillinger I. Praktiske workshops og seminare r.
1. Serg for en blanding av permanente 2. Trykksaker for a anspore og tiltrekke
og skiftende utstillinger. nybegynnere . F.eks. en geologisk felt-
2. Lage en utstilling med «Nye funn », guide for en lok alit et.
«Nyervervelser» eller «Ny tt materiale». 3. Forelesninger eller foredrag i forbin-
Serg for at denne forn yes regelmessig. delse med samlinger , lepende for skning ,
Amatergcologer og samlere setter etc.
ekstra pris pa a bli orientert om nyheter 4.0ppslagsverk og litteratur lett til-
og hva gitte lokaliteter byr pa i eyeblik- gjeng elig for individuell bruk.
ket. 5. Analysetje nes te . Dette med a
3. Regions- eller distriktsut stillinger er bestemme prover har f1 ere side r. Som
oft e verdifulle refe ranse kilde r for entu- nevnt , er det ressurskrevende . Men
siastene, og lokale museer har sarlige kanskje en kunne praktisere et silingssy-
forutsetninger for a serge for dette . stem slik at bare «nyttig» materiale ble
4. Det er av avgje rende bet ydnin g at det analysert.
legges vekt pa belysning og presenta- Problemer
sjon. Vikti g a passe pa er uenskete ref- Kommunikasjon mellom ama te r og pro-
lekser og - der det er tillatt - legge det fesjon ell rna oppmuntres og forbedres.
til rett for fotomulighet er for den bese- Nasjonalc samlinger ma bli lett er e til-
kende. gjengelige , sjel om vi innser at dette kan
Tilgjengeligh et by pa vanske lighete r.
La oss sa se pa adgange n til museene . Mange arnaterer kan ikke beseke
Her stiller amatergeologer/samler e museer mandag til fred ag , og i helgene
andre krav enn publikum generelt. Det er ekspertene sje lden til stede . Dette er
burde ikk e veere vanskelig a skr eddersy i man ge tilfeller et effektivt hind er for
opplegg for de ferstnevnte. utveksling av ideer og opplysnin ger.
1. Adgang til a komme «bak scenen» Hvis en leste dette probl em et , kunne
verdse ttes heyt av arnaterer . Vi ma utb yttet bli sto rt for begge parter.
erkjenne at dette kan reise et potensielt An svarlig holdning til informasjon om
sikkerhetsproblem. Men fordelene med funnsted er og samlepraksis er en vesent-
a slippe amatorene til , oppveier ulempe- lig forut setning for sterre ape nhet og
ne. Kontrollordninger, der Leks. foren- gjensidig utveksling av data.
inger far ansvar er en mulighet. Eller s Noen nokkelforslag
kan adgangstillate lse, og evt. andre pri- I. Det ma vurde res om en skal hente inn
vilegier , bygge pa personlig kjennskap hjelp fra kunnskapsrike arnate rer, sa rlig
eller anbefaling. Stikkordet her er tiIIit. pa lokalrnuseumsniva.
2. «Apen dag» er populrert i Storbritan- 2. Det ma organiseres et syste m for kon-
nia . Besekende vises rundt i laboratorier takt mellom amater og museum slik at
og verkste de r, og det arra ngeres spesia- en kan ta felles aksjon nar Leks. tipphau-
lutstillinger eller demonstrasjoner. Bade ger fjern es (slik det skjedde i Wheal Gor-
Britisk Museums naturhistoriske avd e- land og Cornwall), lokaliteter bebygges
ling og Ge ologi sk Undersekelse i Key- og brudd fylles igjen. Dette systemet
worth har gjennornfert meget vellykte kunne ogsa sende ut melding nar midler-
opplegg med tusenvis av besekende de tidige funnstede r er apn et . Pa den maten
siste ara. ville en kunne redde maksimalt med
Samspill materi ale fer for ek omsten blir util-
Et av de pot en sielt nytti gste utvikling s- gjengelig igjen .
ornradene er kontakt med gjen sidig 3. Tilby begren set utstillin gsplass til
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klu bber eller enke ltpe rso ne r for skif
tende ut st illinger . Noen ek sempler er
nyc funn , tcmautst illinger og funn fra en
lok alitet. Talentene er der - sa hvorfor
ikke bru ke dem ?
4. Lag og gjer kjcnt en frarngan gsm ate
for overfering av samlinge r eHer enke lt
stuffer ved arv. Hvordan skjer en testa
mentarisk overforing? Hv a slags mat e
riale er av int er esse? Kanskje kan de t
lages en kat alog som spesifiserer hva
slags mater ialc som er av int er esse for
hvilke institusjoner og hvordan det kan
sende s.

Konklusjon
Alt som er droftet ovenfor, burde opp
muntre til utvikling av neermere og
mer aktiv forbindelse mellom amata
ren og den profesjonelle. En direkte
og merkbar virking burde bli at storre
mengder materiale overlates til nasjo
nale samlinger for trygg oppbevaring.
Amatorene kan hjelpe de profesjo
nelle pa museene og ensker a bli
brukt. Hils dem velkommen!

STENSLIPING
Stikk innom ass 08 se virt

store utvalg til rimelige priser.

• Slipeutstyr
• Rasten
• Innfatninger
• Mineraler

• Stensrnykker
• Presangartikler
• Cabocho ner i norsk

sten og mye mer

GIO·HOBBY~
Trondheimsvn. 6, Oslo 5.

TIr. (02) 376788

Apent : 10.00 - 16.00(13.00)
Mandq stenat.

NORSK STEINSENTER.
STRANDGATEN - 4950 RIS0R

TLF.: (041) 50 096

DETALJ
OG

EN GROS.
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