
JiERDAGEN '90
Av Rolf Mong

Dalane Geologiforening stilte i ar for ferste gang opp pa Jterdagen '90, et
av de mest sagnomsuste arrangementer pa Servestlandet. Geologi
foreningen var spesielt invitert til a delta med egen stand. Selvsagt kunne vi
ikke si nei til et slikt tilbud, ettersom 1terdagen trekker over 30.000 beso
kende hvert a/:

«Nei, kom og sja her! Her er di steinga l
ne !» Under hele arrange me nte t herte vi
sta dig dette omkvedet fra begeistrede
jterbuer, som svrert gjerne ville ta Dalane
G eol ogiforenings stand i na-rmere eye
syn .
Aldri har fo reningen hatt e n slik anled
ning til a nfl sfl mange mennesker med
budskapet : Stein er steinbra! Svrert
man ge , bad e unge og eld re , kom da ogsa
inn om sta nde n var for asIa av e n prat om
ste in. Yar e ans trenge lse r vise r flotte
resultat er, e n re kke hen vendelser og
fle re nye medlemmer.
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Mental t va r vi nok sa ere da Jrerdagen
apnc t port en e fredag 25. mai og folk
st rernmet inn gjennom portene . Vart
eget kjernpeleft , ste inmessen i Eg er
sundshallen helgen fer, var hverken ut e
av kropp eller sinn. Men a lt gar nar det
he Ie er godt planlagt. Og vi var godt
forberedt ! Bord , sto ler, skilt , steinkasse r
og annet utstyr, sa lgsva re r og «tonnevis
av stein, a lt va r pakket og klargjo rt
dagen for, og sta nden va r kunne ras kt
rigge s til.
Ho vedhen sikten ba k var delt ak else pa
Jairdagen skulle viere fl vise hva fo ren-



ingc n stcl lcr mcd og st iir for. Ti l dc ttc
haddc vi lager e n pen litcn trykk sak . Dcss
utcn haddc vi kjept inn for sa lg en rckkc
rirncligc mincralcr og fossilcr . Fra Nordisk
Srnykkcsteinslipcr i A/S had de vi en rek ke
a rtikler i anort hos itt for sa lg, og vi so lgtc
ogs a mye smy kker rned ste in fra Roga land
for Kunstsm ia/Ste inkjelleren i Stavan ger.
A ile tre dage ne viste publ ikum sto r inte
resse for var sta nd , so rn vi hadde prevd a
gjere sa innbydende sorn muli g. Mange
par eyne ble da ogsa sto re og runde ette r
hvert so m man beundret far gesprak ende
rnineraler , elegante smykker e ller rett og
slett store ut st illingsstuffer. Spesie lt den
sto re stei ne n fra Rundevoll , de r man tyde 
lig ser gre nsen mellorn to ulike bergart er ,
ble inn gaende stude rt.
Sorn vente t kjepte publ ikum forst og
frern st de farge rike min eralene Yare . Sa
og si aile e rke nroscne forsvant til 10 og 15
kr. stykke t.
Sm a , flotte pyritt-krystaller fra Peru ble vi
ogsa tidlig ut solgt for. Man ge trodde fo r
evrig at pyritt-kuben e ga nske enke lt va r
juks og be drag, sa pa det punktet matte vi
tr a til rned fagkunnska p mer enn en ga ng .
Det ska l villig inn rernmes at aile slett ikke
ble ove rbevist om at kr ystallene virke lig
va r naturens ve rk .. .
E r jrerbu en av en tviIende natur , tro ?
Sendagens store sjo kk for meg kom da en
un g dame fra U nd hei rn forta lte hun hadde
funne t foss iler hjernrne pa garde n . Jeg va r
ve ld ig tvilende til opplysninge ne hennes.
O g se lvfe lge lig hadde hun ikk e sa ke ne
med .. .
Se nt pa ettermiddagen dukket dam en opp

Igjen rncd e n stor vcs kc . To nevesto re
stei ne r hie tatt opp. Jovisst var de t fossi ler!
Flotte korall cr sto i stcinc nc , Lignende
koral lcr finn cs i Danmark og Sor-Svcrigc ,
og nii ka n man filosofere over hvordan
dissc c r havnct pi! He g-J tercn .
Mye folk og sta r ste mning gjorde det tr ive
lig a sta pa stand unde r Jairdagen '90. Og
gjercrnalcnc va r man ge . Pa stei nsaga hie
det sage t utall ige skive r med rombeporfyr
til ungen es sto re forundring.
Gikk det virkelig an ii sage i ste in'?
Vi anbefalte og so lgte ste inbeke r til den
store gullmedaljen til de so m virke lig va r
interessert i geolog i. D et va r faktisk
ga nske man ge , fant vi ut.. .
O g vi anbefalte erepynt i ra galandsk se r
pent in, piernontitt e ller rasa anort hos itt til
fine fru er fra Stavan ger.
«Ho ld spe ilet litt for meg, mens jeg se r
hvordan jeg tar meg ut med disse», sa en
av dem oDet ble rasa ano rt hos itt fra A mot
i H a .
«Haper mannen min blir forne yd ». sa hun
smilende ide t hun trippet forneyd avsted .
Hjertlig takk til a ile som deltok pa Jeer
dagen '90 i en eller anne n form . Spesielt
takk til Liv og H ans O . Hobberstad for alt
forarbeid med standen . T akk ogsa til fa rni
lien Rimestad so m plasserte deres rul 
lende «ho te ll» pa Bryne fo r anledninge n.
Til slutt, og ikk e minst , takk til arra nge
re ne av Jardagen '90 for at vi fikk anied
ning til a presentere oss pa Jteren pa denne
mat en . Dalane G eologiforening kan
kan skje tenke seg a stille opp en annen
ga ng ogsa?
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