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Naturens mangfold
Av Thor Sørlie
Ja, slik heter bu kken noen steinkast fra
museene på Tøyen, og navnet bærer den
med re e.
Jeg stakk en tur nedom Rune Frøyland og
bu kken i forbindelse med lanseringen av
den flo e norske Meteori -boka (se egen
omtale), og hva fikk jeg se? Jo, en skikkelig
«godtebu kk» for store og små, med alt
fra tropehjelmer, gevirer, sommerfugler,
fossiler, norske og utenlandske mineraler,
l samlerutstyr og mye, mye mer.
Rune er en ekte samler selv og startet
allerede i 5 års-alderen. Natur og mangfold
kan være s kkordene, og det er nesten ikke
den ng han ikke har samlet på. Akkurat
nå er det insekter, fossiler og virveldyr som
opptar han mest.

Ideen om en bu kk fikk han for 15 år
siden, men av ulike grunner åpnet ikke
dørene før i februar 2013. Rune er biolog,
og en vik g mo vasjonsfaktor for å starte
bu kken var ønsket om og muligheten l
å kunne formidle naturglede og naturfag.
Bu kken er ikke stor, men du verden hva
den rommer! Når den i llegg inneholder mye du ikke finner andre steder, i alle
fall ikke under e tak, er de e et funn for
mange samlere, og beliggenheten passer
bra.
E er å ha besøkt museene, er det mange
unge som gamle som s kker innom, og
Rune har all d noe ny på lur. Han kan si
«Skal det være en forsteinet dinosaurbæsj
i dag» l den den unge samleren i det ene
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øyeblikket og fortse e med «Denne Carcharodontosaurus saharicus- tanna har
jeg akkurat få inn» l den mer avanserte
samleren. Spennvidden er stor!
Samtalene med barn og voksne om varene i bu kken og deres undring når han
forteller og krystaller og fossiler er blant
de inspirerende sidene ved å drive en slik
bu kk.
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Helt l slu kommer det en oppfordring
fra Rune: «Alle barn burde få en lupe første
skoledag!»
Bu kken er med andre ord VEL VERD ET
BESØK, og vi ønsker Rune lykke l videre.
For ordens skyld nevner vi at foreningsmedlemmer med NAGS-kort får 20% raba på de fleste varer med ordinær pris
under 500 kroner!

