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SIAl/ANGER GEOLOGIFORENING MED EGEN MINERALSTI

Tekst ogJato Jail Stell!@kk

Stavanger geologiforening har opparbeidet en
mineralsti rundt friluftssenteret pa Stokka i Stavan
ger. Her kan folk studere ulike mineralerog bergartcr
pa nrerl hold.

I 2004 val' vAr forening sa heldig a fa overta og
disponere el egct hus pa kommunens fritidssenter
ved Stokkavannet i Stavanger. Her kunne vi stille ut
mineralcr og bcrg3l1er, ha meter og andre aktiviteter
- og drive utadrettet virksomhct. Oct siste var ikke
minst viktig for a vise kommllnen at vi faktisk val' en
aktiv forening som kunne brukes for ainformere om
nallir ag geologi i nreromrade!. Da garden ble ytter
ligere styrket som et natur- og friluftscnter, ble Val'

virksomhet ikke mindre viktig, og i 2005 kOI11 idcen
om a lage en l11ineralsti i omradet.

Garden Jigger litt unna bebyggelse, sa det er dyr
ket mark og skog i omradet, og del benyttes S0111

turterreng og friomradc. Vi ville legge stien i delte
omradel, slik at turgacrc og besekendc kunne finne
poster med mineraler og bergarter sammcn med in
formasjan am disse. EI prosjeklforslag ble farelagl
av ass til frilidssenterenL006-;-ugvi-ITadde da-vide
reutviklet ideen om enl11ineralsti. Vi ville bruke sey
ler, pamontert infonnasjonsskilt og med en relativt
Slor «steill» pa tappen. Flere av dissc soylene skulle
plasseres langs veien opp til senteret og i mcr
ol11radet slik al de matte gjere en liten innsats for a
finne dem - spennende for unger, og voksne ogsa
hapet vi.

Selve utformingen av seylene besto av en stamme
av drensmr i sement. Et halvt I"0r er Ilcdgravd, puk
kel ag stepl gadt slik at det ikke veltereller kan rives
ned lHcn betydelig innsats. Oppi dette roret er et
nyU, hell drensmr stopt slik al flensen vender 0PP
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og danner en sk"l del' bergarten elter mineralet er
stopt fast. Steinen er i tillegg forankretmed inllboret
meiallplllgg for a silte skikkelig fas!. Hele raret er fylt
med pukk og semenl, og star dcrfor Illeget godt, bade
mot ivrige barnehendcr og klatrcnde unger. Et skilt
pa soylen forteller i korte trekk og med enkle ord hva
dette cr for noe, hva det benyttes til eller annct spe
sielt for steintypen - og ikke minst hvor den kommer
fra. I forste rekke hal' vi samlet bergarter og mineraler
fra fylket, selv om det eret par andre "utenbys" ogsa.

I alt er det ti seyler som er kommet opp rundt natur
senteret. Noen tlcre blir det kanskje ctter Iwert, mcn
vi har i ferste omgang fait satt opp felgende minera
ler og bergarter: kvartskrystaller, jaspis fra Bomlo,
bladformet hcmatitt som en "re i steinen, magnet itt
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Forel1illgens leder SyJJJIOVe Aslesen og kasserer Jail Stel1lokk kall sid fast at resultatet hie riktig bra.
Foto til vellstre Helge Haugell,

som vi kan vise er magnctisk, kopperkis og tlusspat,
granitt og selvsagt anortositt fra sorfylkct og som er
fylkesteincn for Rogaland, «nasjonalmincralct» tlw
litt, rombeforfyr som er nlndet og langtransportert
fra Oslofelte!. Til og med en (<ratasteim) (fylilt) har vi
salt pa sokkel for a vise at denne «ubrukelige», og
hos oss svrert vanlige steincn, kan vrere S0111 en flott
skulptur nar natmen har presset og fonnet den gjen
nom lange tidsrom.

Det var el prosjekt som tok lilt lid og krevde en
viss innsats, da alt cr drevet frcm pa gratis dugnad i
foreningen. Kostnaden for hver stolpe kommer pa
litt under tllscn kroner, men da hal' vi regnet med
sement, allllcringsjem, infollllasjonsskiitskilt og sok-
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kel for disse. Vi Iikk imidlertid okonomisk stalte fra
Eiganes og Valand Bydelslltvalg pa 5000 kroner, sa
nocn direktc ulgifter hadde vi ikke. Og steinene er
gitt av fol'eningens Illedlcmlller og cr derfor gratis!

Apningcn av mineralsticn hadde vi i 16.sep- ~

tembcr 2007, som var s8mtidig med feiring av
Geologiens Dag. Bade Stavanger Aftenblad og
Rogalands Avis hadde to hclsider fra arrangemen
tet, noe vi ser som viktig informasjon til brukerne av
friluftsomradel og andre interesserte.

Oct er Ila el halvt ars tid sidell dc fl:H'ste s0ylcnc
val' ferdige, og til Val' lettelse SCI' det lit til at de tar sta
i fred. Ingen sayler er veltel eller adelagt, og selv
bergkrystallenc har talt sla lIten at noen har prevd A



si. av biter. Vi ser at turfolk slopperopp og kikker pa
delte. Kanskje ferst og fremst lurer de pa hva dette
cr, men mange leser ogsa teksten. Vi haper jo ny
sgjerrighetcn vekkes litt, sa de stikker innol11 Stei-

Godt jrall11110te p(i Geologiells dag. Som Vtlu/ig
val' dell/ok (; fa seg IiI. Deltakellde og skapeude
virksomltet sam steinslipiug er aI/tid popll/cf!ort

bltml de yugs/e.

nens Hus nar vi har Illotekvelder cller apen sendag
og SCI" hva vi hal' og driver mcd. Kanskje tar vi pa
denne matcn Hoell nyc medlcmmer, men ikke millst
kan vi bidra lite granl1 for avekke natuf- og realfag
sinteressen hos unger. Det er i aile fall et argument vi
bruker sa one som lTIulig, og $0111 har start gehor hos
kOl11mune og media.
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