Aktive «minigeologer»
pa Kongsberg
Teksr og fo ro av Kari Flaara Halling

Steinsliping er moro. synes Trud e Uglem Ellefs en

Interessen for stein er stor blant barn, derfor tok vi konsek vensen av
dette og startet en juniorgruppe for 2 ar siden , forteller Jan Thorsen ,
leder av Kongsberg og Omegn Geologiforening.
Blant de fire geologiforeninger som finnes i Buskerud , er Kongsberg
eneste med egen juniorgruppe.
I kjellere n pa Gamle Bad et pa Kongsberg
er det aktivitet et par timer den andre torsdagskvelden i maneden. Ju niorgruppen i
Kongsberg og Omeg n Geo logifo rening,
som startet i januar 1990 , har idag 17 steininteresserte medlemm er i aldersgru ppen 715 ilL Ved besok en torsdagskveld var barna i full svi ng med steinsliping og a lage
fantasifulle stei ntro ll.

Aktivt milj o
I lep er av Kongsbergm essen ifjor nesten
tred oblet j unio rgruppen medlemstalle t og
met elokaler, som tidligere har vrert mer
enn stort nok, ble plutse lig for lite. sier Jan
Tho rsen, som funge rer som da glig leder
bade for voksen- og ju niorgruppen.
De srna geologene kerer om jordk loden ,
om hvo r og hvordan man leter etter mine-
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Jan Thorsen med svove lkis og en gruppe
med kvartskrystaller

Merete Rustad far god hjelp 01 ' bestemor
Solveig Stordalen ndr hun lager steintroll

raler og fossiler, samt hvord an man identifiserer demo Av og til er det en liten konkurranse, for a teste barnas geologikunnskaper. «Rotekassen» med stein er fremme
pol hvert met e, og er like spennende hver
gang:
Barna velger seg ett par steiner hver, som
de vok sne i foreningen har funnet, og far et
slags inntrykk av hva som kan finnes ute i
naturen , sier Thorsen , som opp rinnelig
komm er fra Bergen , men som bor i se lvbyen Kongsberg pol syvende are t,
Tur ene yare er popul rere. Vi har tidli gere i
ar vtert pol granatbruddet oppe ved Sachsen, dessuten ratet pol steinh augene utenfor
gru vegangen ved Kjennerudvannet og funnet bl.a. kvarts og svovelkis. De mest interessante stedene for steinsamlere er der
hvor det drives veiarbeide, lages tunneller
0.1. , men man rna alliere seg med de som
arbeider der. I forenin gen gjer vi oppmerk-

som pa at der finnes fredede forekom ster,
og det er heller ikke lov a ta seg tilrette pol
annen mann s eiendom uten tillatelse. I
Kongsberg kan man forsatt finne endel
spiv pol tipph augene rundt omkring, men
disse er fredet.
Bjarne Dalen og Sol veig Stordal en er faste
medhjelpere i juni orgruppen . I kveld bistar
Dalen med steins lipingen, mens Stordalen
hjelper barna a lage steintra ll. Hun har selv
funnet aile de fine steinene, som brukes til
trollene. Barna bru ker fantasie n: Trall ene
males i friske farger, med opprekk sgam til
har og te yrester til skaut.
Tidligere sa vi mye pol mineraler, snakket
om bergarter 0.1. Vi har ogsa vist Iysbild er
om foss iler og vulkaner. Na er det and re
gangen vi har steinsliping, og det er tydel ig
at barna iiker a vzere aktive selv, sier Thorsen. Bade han og Bj arne Dalen driver forovrig kurs i steinsiiping.
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Trenger medhjelpere
leg studerte 4 ar i Skottland. Ved en tilfeldighet valgte jeg geologi som tillegg sfag ,
og har ett ars kurs i geologi ved Universitetet bak meg. Her var vi pa ekspedi sjoner
og kikket pa forekomster, og jeg ble skikkelig interessert i faget, Etter oppholdet i
Skottl and skjedde det egentlig ikke mer fer
jeg kom til Kongsberg, forteller Thorsen,
som ellers har latt seg inspirere av en tante
i Bergen som var veldig aktiv med a samle
og slipe stein.
Bearbeiding av stein (sliping, lage smykker) synes jeg er veldig fascinerende . Ved
a ga ut i skog og mark og plukke opp stein ,
lrerer man seg etter hvert hva som kan
vrere interessant. Det meste ser jo unektelig gratt og trist ut, men den kjedeligste
stein kan bli veldig fin etter sliping.
Barna har fatt en velfortjent bruspause,
(brusen er byens billigste: kr 2,- pro flaske)
og etterpa bytter de pa a lage stein troll og
slipe, slik at aile far prevd seg! Thorsen
synes det er ekstra mora og oppmuntrende
for barna , at alltid noen av foreldrene er
med pa metene. De gjerne en handsstrekning der det trengs.
leg ser gjerne at det blir flere barn med i
juniorgruppen pa Kongsberg, men f0r den
kan utvide s, trenges det flere steininteres-

(2Jyst ein Borvik i full gang med

serte vok sne til a vsere med a lede. Allverdens steinkunnskaper trenge s ikke. Det gar
an a Irere, understreker Thorsen, og oppfordrer folk til a melde seg. Han star ogsa
gjerne til dispo sisjon for narmere opplysninger og gode rad hvis noen andre steder i
landet viI starte en juniorgruppe.
Tips for store og sma steinsamlere
I. Veer OBS pa bratte skraninger og i gruveganger. Bruk hjelm og en eller annen
form for beskyttelsesbriller.
2. Ettersom det er vanskelig a fa tak i spesialutstyr for barn, far du heller improvisere litt: Bruk sykkelhjelmen, og solbriller
(med sidebeskyttere) som vernebriller. En
liten lett hammer (f.ek s. en vanlig kulehammer), liten meisel med handbeskytter
(faes i billigbutikker for 10-20 kroner) er
greitt a ha med pa turen.
3. Vrer OBS pa rasfare hvis du gar i bratte
skraninger og det er personer nedenfor
deg.
4. Ta kontakt med grunneier hvis du vet at
stedet er privat eiendom.
5. Vrer sikker pa at du ikke leter i forekornster som er fredet,
6. I bokhandlerne finnes rimelig litteratur
om stein og mineraler, skrevet pa norsk for
barn og ungdom. Det gar ogsa fint an a
bruke biblioteket.

astip e rosenkvarts
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