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Stort, mektig, - et kunn
skapens tempel, den

terverdige og ruvende
hovedbygningen ved
det Naturhistoriske

Museet. Det er stort a
se til, men dimensjo
nene trer f¢ rst klart

f ram ruir man kommer
innenfor.

Forbi noen vakre s¢y
ler ved inngangspartiet
og sa er man inne i den

store hallen.
Dinosaurskelettet som
er plassert sentralt i

hallen dominerer slett
ikke. Det sier noe om
rommets dimensjoner.
Og gar man trapp en
opp til galeriene vil

man kunn e se ned pa
denne enorme modellen

som forovrig er i f ull
storrelse.

Og som seg h¢r og bar
pa et slikt sted, alt er i

stein, - gulv, vegger,
takvelvninger. Stein
arkitekturen er ogsd

fo rsett med de fi neste



kunstverk i form av utsmykninger i
steinen. lnteresserte i steinarbeider

::----..,
og arkitektur bor sette av en dag til
et studium. (Litteratur om bygnin

gen er tilgjengelig.)
Denne bygningen inntar deg mer
enn du inntar huset. Apent gjest

fritt, det vil vise deg hva det er og
hva som bor der.

Slik var det ogsii med aile folkene
vi kom i kontakt med, - apne, hjelp
somme og med rette stolte av hvil
ken fin institusjon dette museet er.
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skje lletter av afrikanske patted yr, - fra me
teoritter fra det ytre rom til de britiske eye rs
blomsterplanter, - fra dinosaurusfossiler til
biller samlet i tropiske regnskoger. Det har
dratt pa seg, kan man si, i de 200 arene
museet har eksistert. Og, - det kommer arlig
et tilfang pa 300 000 objekter.

HEY'S" Til mineralsamlingen som rommer 330
/\ 11I.\I~)r d 000 obje kter, kom det siste ar til 1306 nyre
.,[., .;1lI1<:. gistreringer. 300 av dem utgjorde Mathews
"'1n'lo,ill samlingen som forela i 4 presentasjonsesker.
\\ ork c rs i. (foto side 27) Vakkert var det, og generes t

'r"ci\"'. rl- av giverne.
1'1')11 the'
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Med smart og
stort rommer sam
lingene ved
NATURAL
HISTORYMU
SEUM heIe 67 mil
lioner «stykker». Et
svimlende tall som
omfatter alt mate
riale i samlingene.
Fra mikroskopiske
alger til svsere
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NATURAL HISTORY MUSEUM 
mineralogi avdelingen har definer! sitt
mal som:

-Aoppmuntre til og aste tte mineral
stein- og meteorittsamling.

-A fremme kunn skap og forstael se for
mineralogi og om mineralogi gjennom
grunnforskning og feltunderse kelser.

-Avrere landets nasjonale senter for
mineralogi og meteoritter.

I kjelleren. Fine gamle
presisjonsinstrum enter er rikt representert
i utstillingene.

Her goniometere.



A high quality specimen of native

silver fr0111 the Clackmannan

district in Scotland was acquired by

the MUSeUI11 from E Assclborn.

This acquisition significantly

enhances our collection of minerals

of the British Isles.

Fritt reint selv, se det finn es
ogsa i Skotland.
Vi visste det ikke, men dette
utdraget fra arsmeldinga gir
solid belegg for dette.

Adresse til museet:

NHM
Departement of Mineralogy
Cromwell Road
London SW7 5BD

I kj elleren.
Fluoritt med kvartsskorpe.
Sidekant 25 em, pa denne
prakstuffen fra Weardale,
Durham.
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Fra mineralsalen

Fotos u

the Natun
Mu

Gull
Fra Hope 's
Nose ruer
Torquay

Koppergruve
f ra det
19. arhundre
Cornwall

Chalcopyritt. Store sphenoidale krystaller. Gjennomgdende
striping viser tydelig tvillingdannelsen
Fra New Kitty Gruve, St. Agnes, Cornwall

26



~lJ
NATURA
HISTORy!
MUSEUM

T he Mathews collection '!f1ll' l'Y 300 cut

,~elllstolles i ll JlIIr presentation cases was

,~il'l'lI to the Museum ill 1992.

C R Mathews and his[ather lxforc hun

(lI l 'lI i'd a .~('I/ISt<1l / C (<1IlIl'al l y ill H atton

GardCII ami this colleaionfrom

.~ellls lo lle deposits wotldwidc represents

sOllie (! f the pcry .fillest S((lI Il 'S that p!!!sed- -
»> ~

Ihro/lgh their hands. »>: ~ ~ ~
.>: ~,

--~-"'_. .--:;?

Ett av fire skrin inneholdene
Mathews samlingen

Bournonitt
Fra Herodsfo ot
Gruve, Liskeard,
Cornwall

tldnt fra

tal History
seum
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Russelselskapet

har sitt navn etter den
dyktige og kjente amater 
mineralogen Sir Arthur Rus
sel (1878-1964).

I The Russel Society fin
nes plass savel for begynn e
ren, amateren og professo
reno Slik har selskapet blitt
en viktig meteplass for aile
miner alogiinteresserte.

Selskapet har seks lokal
avdelinger rundt om i Stor
britannia og disse har ofte et
nrert og fruktb art samarbeid
med museer og institusj oner.
De hjelper til med a bygge opp lokale sam
linger og tar yare pa verdifulle lokaliteter
rundt om i landet. De avholder meter, sist
vinter 40, ofte med gjesteforelesere, og ar
rangerer samlerturer i felten, siste sesong
over 50. Russelselskapet har ogsa sitt eget
medlemsblad.

Russelsamlingen befinn er seg i lofts
etasjen. Det var en imponerende mineral
samling, men mest inntrykk gjorde det a fa
ta Russels dagbeker i eyesyn. Rekke pa
rekke med innbundne skrivebeker, trygt og
pietetsfullt oppbevart i glasskap. De rna ha
vert mer en hundre i tallet. Sirlig fert med
vakker, j amn handskrift og illustrert med
Russels egne fotografier av hilly kvalitet.
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Tynne tusjstreker mot forekomstene viste
beliggenheten i geografien. Et neye og tid
krevende arbeid . Man reflekterer uvegerlig
over tidsbegrepet og sammenlikner litt med
liknende nedtegnelser, gjort i forbifarten pa
ulike steder rundt forbi i geografien idag,
kanskje pa brerbar PC som burde tilsi at vi
har sa mye mer tid til a gjare godt arbeid!

Russels nedtegnelser har blitt en solid og
nyttig dokumentasjon for ettertiden. Et
herestykke til etterfelgelse, ikke bare pa
dette fagfeltet.

Over og pa fore gaende side:Fra loftet.

Jeg bragte det ikke pa bane , men
slik jeg forsto det, er det ikke umulig a
foreta mineralbytte med museet. Noen
hull i samlingen kan utmerket godt
tettes med skandinaviske mineraler.
Jeg savnet blant annet gode titan
mineraler (f.eks. anatas). Ta med en
stuff om du skal pa til "NHM"!
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Adre sse til the Russel Society:
Mr. P.S. Jackman
116 Gipsy Lane
Kettering
Nortchants
NN168UB
Engl and

Tekst og fo to: ghw

STEIN retter en takk til Bob Symes,PhD
(t.v.) og Andrew Clark, PhD (t.h.) f or god
mottakelse og utmerket omvisning.
Foto f ra mineralsalen.
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