
Geologidager,
lag lokale arrangementer!

«Stein er g0y» var mottoet for mineralo
gidagene som ble holdt pa G eologisk
Museum i Oslo de n 3.-4.1 12.'88 . Og det
var det ma nge av Os los borger e som var
enige i. Mange hundre glade mennesker
var innenfor museets vegger de to
dagene arrangementet varte . Det var
Geologisk Museums Ve nner som sto for
arrangementet, og de serget for beman
ningen pa standen som var satt opp inne
i museet.
Det var mange stands og aktivite te r disse
dagene . Ve nneforeninge n hadde pa for
hand sa mlet inn og kjept min er alstuffe r
som ble solgt fle re stede r i mu seet. Det
var foredrag og publikum ku nne ta med
seg mineraler for a fa dem bestemt. De
fikk ogsa anledning til a se pa mineraler
i mikroskop . Det ble gitt rad og tips om
det a samle pa stein , og til bestemte tider
var det omvi sning i laboratoriene . Her
fikk de se noe av det avanserte utstyret
som brukes for a underseke mine ra ler.
Videre var det dernonst rasjon 'av stei n
sliping og smykkelaging , og det var ogsa
anledning til a kjepe slepne smykke-
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ste iner. O verskuddet pa arrange me ntet
gar til innkjep av min eraler til sa m
lingene pa mu seet.
Et slikt geo logi arrange me nt burde vrere
midt i blinken for de for skjellige geo lo
gioforeninge ne i landet til a marker e seg
pa i na rmi lje et . Hed em ark en Geologi
forening har i fler e ar arrangert geologi
dager pa No rsk Skogbruksmuseu m i
Elveru m. Dette e r en god mate a fa
kontakt med geo logi-interesserte pa, og
dermed eke medl em smassen i foren
ingen. Har man salgssta nds er det gode
mu lighet er til a tje ne litt pen ger. Kan skje
det blir nok skillinger til et mikroskop ?
Pa litt ste rre stede r vii det alltid vare
mulighe te r ti l a fa gra tis lok ale r for a
hold e slike arrangementer , som sko ler ,
samfun nsh us , museer , 0.1.
Bad e Geologisk Mu seu m i Oslo og
Hedemarken Geologiforenin g er godt
forneyd med sine arrange me nter , sa
dette er et ekse mpe l pa en aktivitet som
flere ber prove .

o.T. Ljestad

Bildet viser en av de mange populcere ak tivitetene som var pa m ineraldagene pa
Geologisk Mus eum i desember i[jor. Publikum viste stor interesse for arrangem entet.

19




