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provde oss like godt en gang
til. Fristelsen ble for ston
Trondelag mineralmesse ble i
midten av oktober gjennomfort
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for andre gung.
Arets messe ble pi mange miter bygd
over samme lesten som i fior. Ved siden
av 6 tilby en tilfredsstillende salgsutstilling onsket vi 5 bidra til folkelig opplys-
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Anatas pd kvarts. Vandrestuff i Bjorn Holts forelapige eie.
ning om generelle geologiske tema. Arets
hovedutstilling var en presentasjon av alle bergartene innen Trondheim
bygrense. Det var bokstavelig talt knyttet trider mellom bergart og bergL
artskartets fargekoder. Det var mange som stoppet opp her for litt undring.
I Srets sporrekrok kunne man finne Birgers sporrekonkurranse hvor et gitt
produkt skulle sammenholdes med 1 av l0 mineraler. Arets temautstillinger
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som var presentert i hvert sitt glasskap, omhandlet kalsitt og kvarts av
(
trondersk opprinnelse, mest som smaksprover. Et tredje skap var en presentasjon av norske fossiler. Dette materialet var utlint fra Mtenskapsmuseet i
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Trondheim.

Vir gode gjerning <Skolegaven> viljeg omtale litt nrermere. Utstillerne
bidrar med hvert sitt stykke til dette skapet som gis til en av Trondheimsskolene. Foreningen supplerer med noe sertrondersk, samt informasjonsmateriell. Pi denne m6ten prover vi 6 etablere storre nysgierrighet, og forhipentligvis pi sikt storre kunnskap, omkring geologi. Vi tror faget er sterkt
forssmt i dagens skole.
Arets foredrag ble si langt jeg kan se svrert godt mottatt av publikum.
Seniorforsker Ellen Sigmond tok oss med pi en interessant og storslitt
billedreise over Hardangervidda, til hest, men med et skarpt blikk for grunnens detaljer. Billedreisens tema var "Berggrunnens betydning for plante- og
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dyreliv".
Geolog Morten Often foredro om geologien langs den bli Nilen, innenfor
Etiopias grenser. Litt om folk, litt om befolkningens plager med fluorose,
planteliv og dyreliv, vulkansk aktivitet og sist linjen mellom framvekst av
menneskearten og det Afrikanske geologiske grunnlag.
Torgeir T., som vi ni viger 6 kalle ham, kflserte sondag over muntre tildragelser opp gjennom sitt steinleterliv. De kom som perler lang ett spor, nemlig
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steinens. Sammen med Torgeir tror vi pi entusiasmen, nysgierrigheten og
evnen til observasjon. Disse tingene var i fri utfoldelse under foredraget for Allan Krill: Pd leting etter
bam, ledet av professor Allan Krill. Med medbrakte leirskiferstykker fra Slem- fossiler i leirskifer fra Slemmestad og redskap ble det hamret fram fossileq spurt og svart. Det var en mestad.
fornoyelse 5 vere til stede. Pi mineralsiden var det nok ikke mange sensa- Lennart Borg: En trivelig
sjonene, men mye smipent fra de kjere og kjente forekomster. Lordag kveld svenske med sitt Sor-Afrika

var vi samlet i rolige omgivelser pi Kvilhaugen gird.
tilreisende og oss selv for fine dager.
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M takker utstillere, materiale.
Barnekroken.
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