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Aktiv fritid

Innbrudd på Geologen

Av Siw Brandal Godø

Av Siw Brandal Godø

De siste årene har Ålesund og Omegn
Geologiforening vært deltakere med egen
stand på en av Nordvestlandets største
messer, “Aktiv Fritid”. Messen har et
besøkstall på ca. 7500 over to dager (19.
og 20. mars 2011). Vi har ikke så mye å
selge, men vi tar denne kostnaden for å
profilere oss, og prøve å vise litt mangfold
i “gråstein”. Og også for å nå ut til mulige
nye medlemmer. Vi bruker så langt som
mulig lokale og regionale funn i utstillingen,
men litt “utlendinger” i form av glitrende

krystaller har vi også med. Samt at vi gjerne
tar med litt smykker, klokker, etc., som vi
har laget selv.
Selvfølgelig har vi også med en slipemaskin.
Her kan både barn og voksne få prøve seg
på steinslipe-kunsten. Det er viktig å både
kjenne og se hvordan steinen endrer seg i
prosessen.
I år måtte vi en periode lage venteliste, og
begrense tiden til de interesserte.

Ålesund og Omegn Geologiforening har
vore utsatt for innbrudd og tjuveri for andre
gong på under ett år. Det er fortvilande når
slikt skjer for det medfører klubben store
tap når samlinga dei har vert redusert på en
slik måte.
Geologiforeninga har gjennom 33 år
opparbeidd seg ei samling av dei bergartar
og mineralar som finnes i Norge, og litt av
utenlandsk opprinnelse. Dette er prøver
som vi enten har bytta til oss, eller har
henta til utstillinga gjennom å reise på turar
til både fjell og fjøre. Omsetningsverdi på
desse steinane er “lik null” sjølv om det
kan sjå ut som enkelte av dei er ganske
ekslusive. Det er affeksjonsverdien og det
å kunne lage ei slik samling av prøver til
internt bruk, bl.a til opplæring i geologi
som er det unike her.
Chalkopyritten (bilde under) er ei av dei
prøvene som sikkert kan vere fristande
for et utrena auge. Den har store klumpar

Sebastian og Benjamin (t.h.) er to unge menn som syntes det var spennende å slipe stein.
De hadde god tid og benyttet ofte anledningen når det var ledig kapasitet.

med gullfarga Pyritt /Svovelkis og vert ofte
kalla Påfuglstein fordi den har et skimrende
fargespill i strukturen. Denne steinen er en
av dei som forsvant natt til laurdag.
Alle skapdører og skuffer stod åpne da vi
ankom, men heldigvis var ikke noe ødelagt
bortsett fra det knuste vinduet som den eller
de kom seg inn gjennom.
Geologiforeninga presiserer at dei har
ingenting av verdi som det er verdt bryte seg
inn for. Å erstatte et knust vindu kan gjerast
på nokre timar, men det å gjenopprette
samlinga vår er noko vi kanskje aldri
klarer.

