Geologisk museums venner
Av Lars O. Kvamsdal og Rune S. Selbekk
Geologisk museums venner er nå en åpen
forening for alle.
Årsmøtet for Geologisk museums venner
(GMV) 21.3.09 ble historisk. Det er vedtatt at
foreningen heretter skal være en åpen forening
hvor alle kan bidra i forskjellige former. Det
ble samtidig markert at GMV nå har donert
mineraler for over 2 millioner kroner til
Naturhistorisk Museum.
Geologisk museums venner (GMV) har nå
omsider blitt en forening som er åpen for alle
de som vil bidra til å forbedre mineralsamlingen
ved Naturhistorisk museum. Det er i første
rekke personer med en viss interesse for geologi
eller mineralogi vi håper vil bli medlemmer av
GMV, men alle som har lyst er velkomne til å

bidra. Endelig er det også mulig å støtte GMV
aktivt selv om en ikke bor i nærheten av Oslo.
Så alle geologiinteresserte fra Lindesnes til
Nordkapp er velkomne med sine bidrag.
Spesielt håper vi at yngre geologiinteresserte,
som gløder for faget og har mye energi og
dugnadslyst, vil melde seg inn. Vi ser også for
oss en del personer som muligens ønsker å være
passive medlemmer og bare støtte foreningen i
form av økonomiske bidrag. Kontingenten på
minimum 200 kroner vil, som all annen inntekt
i GMV, gå i sin helhet til innkjøp av mineraler.
Midlene disponeres av konservatoren for
mineralogisk avdeling, og fra 1.4.09 er Rune
S. Selbekk offisielt tilsatt i denne stillingen.
En av oppgavene til konservatoren er å kjøpe
inn nye mineral- og meteorittprøver til museet.
Prøvene er foreløpig merket med en liten gul
GMV-etikett. I årenes løp er det blitt kjøpt inn
prøver til samlingene av GMV-midler for over
2 millioner kroner. Dette er en anselig sum.
De gule lappene i samlingene lyser opp som
hestehover om våren.
Hovedinntektskilden til GMV er salget i
museumsbutikken. Her selges det prøver
medlemmene har gitt til GMV, men også
materiale innkjøpt av GMV for videresalg.
Medlemmene bidrar med dugnader for
å klargjøre materiale for salg. Det selges
også en del materiale på messer og andre
arrangementer.

Eksempel på en prøve som er kjøpt inn i nyere
tid finansiert av GMV. Kasitt, Kjørholt.
Foto: Per Aas, NHM.
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GMV har ikke mye å tilby medlemmene siden
dette er en venneforening, men den som betaler
medlemskontingent i GMV, vil får et årskort på
museet og får dermed fri adgang til samlingene.
Videre kan vi tilby to medlemsmøter med
interessante foredrag og hyggelig sosialt
samvær. Dersom anledningen byr seg, er vi
ikke fremmede for å arrangere ekskursjoner
også. Tilbud om geologiske kart og litteratur
kan også dukke opp med ujevne mellomrom.

En av verdens beste Althausitt krystaller fra Modum ble kjøpt inn med midler fra GMV.
Foto: Per Aas, NHM.

Formålsparagrafen til GMV ble vedtatt på
møtet 12.04.86 og er slik:
Geologisk
Museums
Venner
er
en
støtteforening for mineralogisk avdeling ved
De Naturhistoriske Museer i Oslo. Den skal
støtte avdelingen ved:

- å virke for et nært samarbeid mellom
mineralogisk avdeling og det amatørgeologiske miljøet i Norge, i særlig
grad ved kontakt med de lokale amatørgeologiske foreningene.
- å samle inn penger til komplettering og
opprusting av mineralogisk avdelings
samlinger og utstillinger. Likeledes
å arbeide for å øke de offentlige
bevilgninger til avdelingen.
- å bidra med dugnads- og annen
arbeidsinnsats for avdelingen.
Medlemmene bidrar med følgende for å nå
målet:

-

Donerer stuffer til musèet
Gir stuffer til GMV for videresalg.
Preparer stuffer for musèet.
Pakker og merker stuffer for salg i
museumsbutikken.
Representere GMV på messer.
Holder foredrag og kåserier på møter i
GMV.
Deltar på innsamlingsturer for musèet.
Annet.

Helt siden 1980, da GMV så dagens lys, har
foreningen knyttet til seg dyktige amatører
innenfor geologi i Norge, særlig personer med
mineralogi som hovedinteresse. Foreningen har
derfor et bredt kontaktnett over mesteparten av
landet, noe som kommer både musèet og GMV
til gode. Dersom du ønsker å bli medlem av
GMV kan du ta kontakt med formann Lars O.
Kvamsdal.
Adresse:
Lars O. Kvamsdal,Tømteveien 102,
2013 SKJETTEN, k-kvamsd@online.no
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