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Stavanger geologiforening 40 år
Synnøve Aslesen

De steingalne i Stavanger feiret 40-års
jubileum med stor fest 21. november
2017. Et 40-talls medlemmer med
gjester fra naboforeningene i nord og
sør, samt formannen i NAGS var samlet
i klubblokalene til mat, underholdning –
og mye mimring.
Det ble vist en kavalkade med bilder
fra samlinger og steinturer. På de siste
var lettere å telle rumper enn ansikter.
Høydepunktet på festen var da en av
stifterne, Jan Erik Ophus, ble utnevnt
til æresmedlem til stor applaus. I talen
han holdt gikk det på gode historier fra
livet i foreningen gjennom disse åra. En

opptelling fra aktivitetene til vår tidligere
Småsteinklubb forteller at resultatet
ihvertfall er at fire nå studerer geologi.
Litt historikk om foreningen.
Stavanger og omegn Geologiforening
startet sine møter allerede 1976 og ble
medlem i NAGS året etter. Vi er ikke helt
sikre på når foreningen endret navn,
men antar at det var for ca. 25 år siden.
Møtene ble til å begynne med holdt
hjemme hos medlemmene. Senere flyttet
foreningen inn i lokaler på gamle Tjensvoll
skole. Da hadde foreningen fått egen
ungdomsavdeling, noe kulturkontoret så
meget velvillig på.

Jan Erik Ophus med diplom for æresmedlemskapet sammen med lederen av foreningen,
Synnøve Aslesen. Foreningens logo preget på en plakett i Larvikitt hørte også med.
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Nå kom følelsen av at dette kunne bli til
noe, og derfor våget vi å gå til innkjøp av
vår første sag, slipemaskin og laget utstyr
for tromling av stein. Her ble vi noen få år
til vi fikk tilbud om å flytte inn i 3. etasje
i gymnastikkbygningen på Nylund skole
på Storhaug. Dette var greie lokaler og
god plass, men å bære stein opp og ned!
Mange tunge vendinger.
Her var vi fram til 2003. Da skulle skolen
pusses opp og vi måtte ut. Det ble en stor
og tung jobb. Alt som var samlet gjennom
alle årene som stein, montre, steinsager og
slipemaskiner skulle flyttes ned tre lange
trapper. Det var et slit.
Etter et lite opphold/lagring på det
nedlagte Feierbadet i sentrum, innvilget
kommunen oss våren 2004 plass i et eldre
gardshus på Friluftsenteret på Stokka i
Stavanger. Dette mye på bakgrunn av vår
store og aktive Småsteinklubb. Vi måtte til
gjengjeld stå for alt vedlikehold både inne
og ute. Vasking og maling gikk på dugnad,
men sånt skaper jo bare fellesskap.
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for sliping og lydisolert rom for saging av
stein. Vi måtte ha nye skap og montere for
samlingen og Bydelsutvalget innvilget oss
10.000,- kr.
Januar 2014 startet vi selve flyttingen.
Skaper og lys monteres, samlingen navnes
på nytt, og
30. september var det offisiell åpning av de
lyse og trivelige lokalene. Her har vi møter
for medlemmene hver tirsdag, underviser
skoleklasser og speidergrupper, har åpne
dager for publikum, markerer Geologiens
Dag, Naturens dag, holder slipekurs, har
foredrag og temakvelder.
Et flott sted i naturskjønne omgivelser!
Medlemstallet har variert noe i løpet
av tiden. Men jevnt over har det ligget
på rundt 50. Etter alle disse årene har vi
fremdeles med medlemmer som har vært
med helt fra starten.

Steinens Hus
Vi døpte huset: Steinens Hus. Det ligger
i et frilufts- og turområde med naturen
tett innpå oss. Men huset var gammelt og
trengte mye vedlikehold. Etter mye fram
og tilbake fikk vi tilbud og å flytte over til
studiesalen i det ombygde fjøset.
På grunn av usikkerheten og arbeidet med
flyttingen, avviklet vi Småsteinklubben i
2013. Det var jevnt over 32 medlemmer
fra første møte i februar 2003. Artig
nå i ettertid å vite at i alle fall fire av
medlemmene studerer geologi og flere
andre tar utdanning i andre nær beslekta
naturfag. Kommunen viste at de satte stor
pris på foreningen så de laget eget rom

Gudny Sæbø fra Haugaland Geologiforening
var den lykkelige vinneren av flere gevinster
og i tillegg hovedgevinsten i lotteriet, en 13 kg
tung ametystgeode.

