
Stavanger geologiforening ble startet 
i 1977. I mange år holdt vi  l på Nylund 
skole i Stavanger, og her ble også klubbens 
25-års jubileum feiret den 26. november 
2002. Men e  er hvert må  e skolen 
pusses opp, og i 2003 
må  e foreningen fl y  e 
derfra. Kommunen skaff et 
oss midler  dig lokale i det 
såkalte ”Feierbadet”. Her 
fl y  et vi inn i juni 2003, e  er 
en  d preget av usikkerhet 
med hvor vi ville havne eller 
om vi ville få noe ny   lokale 
overhodet. Vi fi kk kun en 
midler  dig kontrakt for leie 
av ”Feierbadet”, og stedet 
var svært lite egnet, med fukt 
og lite trivelige lokaler. Våre 
eiendeler av mineralsamling, 
berg-artssamling, bøker og  dsskri  er og 
maskiner ble derfor aldri pakket ut mens 
vi holdt  l her. 

I 2004 begynte imidler  d et fruktbart 
samarbeid mellom Stavanger geologi-
forening og Stavanger kommune. 
Foreningen fi kk overta og disponere et 
toetasjes hus på ”Dyrsnes fri  dssenter”. 
De  e eies av Stavanger kommune og ligger 

ved Stokkavannet li   utenfor Stavanger 
sentrum. Vi leide huset vederlagsfri  , men 
må  e selv dekke alle omkostninger med 
dri   og ytre vedlikehold. Klubben kunne nå 
s  lle ut mineraler og bergarter, ha møter 

og andre ak  viteter - og 
ikke minst drive utadre  et 
virksomhet. Det siste var 
ønsket av kommunen, og 
var vik  g for å vise at huset 
ble brukt og at noe kunne 
gis  lbake  l turgåere, 
skoleklasser og andre som 
beny  er turområdet. 

For en liten forening tok 
selve fl y   ngen og det å 
komme i orden mye  d. 
Huset ble også malt utvendig 

på dugnad av klubbens medlemmer. Så 
det ble derfor mindre  d  l ”steinturer”. 
Åpningen ble markert den 26. september 
2004 med besøk av bl.a. varaordfører 
Bjørg Tyssdal Moe, representanter for 
bydelsutvalget og fra Stavanger kommune. 
Her hadde klubben bra lokaler, med god 
lagerplass, oppse   av maskiner for ku   og 
sliping og ikke minst møtelokaler. 

Året etter, i 2005, fremla foreningen et 
prosjektforslag til en mineral- og bergarts  , 
 lkny  et fri  dssenteret og klubbhuset. 

Det passet godt inn i profi len  l senteret 
som på denne måten ble y  erligere 
styrket som et naturinformasjonssenter. 
S  en er  dligere omtalt både i STEIN og i 
GEO, og har få   stå i fred for ødeleggelse. 
I huset holdt vi  l helt  l starten på 2014, 
og har hele  den ha   en god kontakt med 
frilu  senteret.

Men så kom det plutselig brev fra 
kommunen, som mente vi skulle betale 
en urealis  sk høy månedsleie på flere 
tusen kroner, eller ta over totalansvaret 
for huset, både utvendig og innvendig. 
Hvilket av disse alterna  vene som var 
minst realis  sk for oss var vanskelig å si; 
ikke hadde vi økonomi  l en slik leie, og 
ikke ville vi ta over et forfallent hus med 
alle problemer og utgi  er det ville føre 
med seg. Det fulgte nå en usikker  d for 
foreningen. Fikk vi noe ny   lokale, eller 
må  e vi legge ned hele virksomheten i 
verste fall?  

Foreningen oppre  et en barnegruppe 
i januar 2003. De  e har utvilsomt gi   
betydelig godvilje hos kommunale 
myndigheter. Vi brukte den for alt det var 
verdt,  l å argumentere for at vi måtte ha 
nye lokalet dersom vi virkelig må  e fl y  e 
ut av huset. Det er vik  g å vise barn og 
unge stein og geologi og skaff e kandidater 

for ønskede realfagstudenter, som de 
kanskje kunne bli om noen år. Og et par 
av medlemmene har gå   videre med 
geologi, og studerer nå faget. Uten denne 
barnegruppen tror jeg nok ikke vi hadde 
få   den responsen som klubben endte 
opp med.

Vi har også vært ak  ve sammen med 
frilu  senteret; delta   på Geologiens 
Dag, Naturens Dag, Stokkavannmarsjen 
og ha   åpne dager. Besøk av speidere, 
skoleklasser og andre og ellers vært 
synlige. Det endte med at frilu  senteret 
ikke ville gi slipp på oss, og  lbød oss et 
rom inne på selve låven, som skulle pusses 
opp for å mo  a skoleklasser for frilu  s- og 
naturundervisning. 

Kommunen betalte oppussingen, og vi har 
få   eget rom for sliping og saging, samt 
lagerplass for papir og annet vi har samlet 
opp gjennom årene. Vår mineralsamling er 
uts  lt i studiesalen i låste skap, slik at de 
er  l glede for alle som besøker senteret. 
I  llegg laget vi en bergartsamling som 
alle kan se inne i kafeen, og vi har fortsa   
minerals  en utenfor. 

Alle ser dermed ut  l å være vel fornøyde. 
Klubben har fortsa   gra  s og fl o  e lokaler 
med både steinsamlingen og maskiner 
oppe, frilu  senteret har en fl o   stein-
uts  lling  lgjengelig, og vi bidrar med 
ak  viteter som kommer alle  l gode.  
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