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STEINSAMLINGEN PÅ BERGENHUS SKOLE

Av Per Arne Grefsrud, Rakkestad

Da den nybygde Bergenhus skole i Rakkestad
skulle innvies, fikk jeg det ærefulle oppdraget å lage
en steinsamling for den topp moderne skolen, en av
Norges fineste. Jeg startet med noen stuffer jeg fikk
av Harald Halvorsen, og reiste så til Hedemarken, til
Sortland og Lofoten og så til Gudbrandsdalen og
samlet stein. Vi har plukket masse stein i Østfold
også, og en egen del av samlingen innholder bare
steiner fra Rakkestad. En tidligere elev på Bergenhus, Thor
Ivar Gjulem har også vært med i hele prosessen, fra å finne
stuffer til å sette navn på dem.

Det er en lærer på Bergenhus, Per A. Aasvestad
som sammen med Harald Halvorsen startet Prosjekt
stein for mange år siden. Halvorsen fikk snart med
meg i dette arbeidet, så siden da har jeg regelmessig
vært sammen med elevene i steinprosjektene deres.
Da snakker vi om stein, deler og sliper stein, lager
steinsmykker, pluss at vi har en heldags steintur.
Elevene lager PowerPoint- presentasjoner om for-
skjellige temaer innen feltet stein og bergarter, og
det er imponerende hvor mye de lærer i løpet av den
uka prosjektet varer. Dette arbeidet sammen med
barna er noe jeg finner meget givende, og jeg anbe-
faler samarbeidet med skolene for alle stein-
interesserte, det er til gjensidig glede og nytte. Det er
fint å se hvor flinke og ivrige elevene er, og en glim-
rende mulighet til å vinne nye sjeler for hobbyen vår.

Som et resultat av dette langvarige samarbeidet
med Bergenhus kunne vi den 19. april 2006 overle-
vere en omfattende steinsamling som skal være sko-

Litt av samlingen.

Foran: Elever fra Bergenhus skole. Bak: Innfelt til
venstre: Rektor Marit Mundahl.Thor Ivar Gjulem,
Harald Halvorsen, Per Arne Grefsrud og Per A.
Aasvestad

lens eiendom. Samlingen har fått en framtredende
plassering i den splitter nye skolen, og har i den
korte tiden den har vært der blitt veldig populær for
store og små. Vi vet at skolen setter stor pris på
denne gaven, og håper at den kan bidra til at enda
flere elever blir interessert i geologi.

Per Arne Grefsrud, hvorfor denne trangen til å lage
steinsamling for en skole. Lempe stein etter folk, er
ikke det litt spesielt?
Mulig det, men du forstår jeg hadde selv den glede å
gå på en skole hvor de la veldig stor vekt på naturfag
og naturforståelse. Her hører jo stein med, - og
bærpluking med mere, ikke sant, og så kombinerte
vi dette med et utagerende og utfordrende friluftsliv.
Så fikk vi rørt litt på oss også.
Det høres da spesielt ut?
Det var det også, særlig på den tida, - tidlig syttitall.
Nå er det vel en anerkjent sannhet?
Lærte dere noe av det da?
Vi lærte ihvertfall at man ikke skal kaste stein,
hverken på andre, eller på og i glasshus. Det var
ganske spennende det hele, og det veit vel du. Kan
du ikke finne fram et gammelt foto som viser det?
Hvorfor tror jeg kan det?
Jeg vet hvem du er og vet hvor du bor.
OK:Jeg,er faktisk den eneste som kan akkurat det.
Ble ikke dette
intervjuet litt
snudd?
Jo, livet
leves lettest
b a k l e n g s !
Skal vi ta en
tur en dag?
Gjerne, nå er
vi jo snart
jamngamle.
Sees!

Per Arne i
vårlig,
vertikal
nærkon-
takt med
nordmark-
itten. Foto:
Ballangrud
skole/ghw ©
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