Drammen,
Solbergelva

Her er det 8. klasse
ved Solberg Skole
som studerer lokale
mineraler.
Drammen og omegn Geologiforening hadde lagt
opp et ambisiøst program for Geologiens dag 2005.
Fredag 2. september hadde klubben invitert 5. og
8. klassene i Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker til
å besøke vårt nye Geologi og steinindustrimuseum i
Solbergelva. Det gikk litt trått med påmeldingen i starten, men plutselig så ville «alle» komme på besøk. Vi
måtte begrense påmeldingen til 10 skoleklasser denne
dagen (250-260 elever), men flere klasser står på «venteliste» for å komme på besøk senere i høst.

løst, sto vi klar med to mikroskop slik at de som
ønsket kunne få studere mikro. Dette var svært
populært, her kunne vi hatt mange flere mikroskop.
Vårt opplegg virket interessant både for elever og
lærere, og ikke helt uventet kom spørsmålet om hjelp
til geologiundervisningen opp. Vi har nå allerede hatt
de første timene med "geologiundervisning" i etter-

Her skal forskjelliger bergarter bestemmes.
En 4,5 meter lang planke illustrerer jordas historie.
Til tross for svært dårlig værmelding kom samtlige
klasser syklende til avtalt tid. Den disponible tiden
ble brukt til en tur med guide i Geologi og Steinindustrimuseet, og til å gå en løype med geologiposter. Løypen var på 9 poster med tilsammen 12
spørsmål som elevene måtte svare på. Oppgavene
gikk på alt fra å lese berggrunnskart, jordas historie,
"innhold" i bergarter, hvordan dannes fossiler, dinosaurer i Nedre Eiker og istiden. Når oppgavene var

kant av Geologiens dag og flere vil komme etter hvert
som de enkelte klassene får temaet på timeplanen.
Lørdag 3. september hadde vi «åpent hus» med
gratis adgang i Geologi og steinindustrimuseet. På
programmet sto bl.a. foredrag med redaktørene av
boken "Nedre Eikers underjordiske skatter", Jørn Hurum og Merethe Frøyland.
Foredragssalen ble faktisk så full (35 personer) at
de som kom litt for sent ikke fikk plass. Jørn tok seg
også av "steinkontrollen" og besvarte spørsmål
om steiner som publikum hadde med. Geologipostene sto oppe også lørdagen, i tillegg hadde vi
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Ralf Lünser hadde en travel dag med å kutte geoder. Maren Frøhaug har fått kuttet en geode og er
svært fornøyd mer «innholdet»
dagen, det samme var klubbens egen infostand med
tombola og salg av bøker og Magasinet STEIN.
Vi hadde også to som solgte steinsmykker, mineraler, fossiler m.m.
Et sted imellom 200 og 250 besøkte oss denne dagen, noe vi må si oss godt fornøyd med.
I tillegg til vårt eget arrangement hadde vi to medlemmer som fredag og lørdag bisto Franzefoss Pukk
på Lierskogen Pukkverk.
Bilder fra våre arrangementer finner du på: http://
home.no/doog

Her er det 5. klassinger som lærer om berggrunnskart og løser oppgaver på kartet
over Nedre Eiker Kommune.

Ref. Trond Lindseth

denne dagen steinvasking for de minste
(og noen av de store som ikke kunne holde
seg unna).
Vårt mest populære innslag lørdag var
uten tvil salget av store og små geoder.
For fra kr. 30.- til kr. 60.- kunne publikum
kjøpe stein med "overraskelse inni". Inkludert i prisen var da kutting som kunne gjøres på vår steinkutter som var flyttet ut i
solskinnet. Her var det kø hele formiddagen, og etter kutting gikk turen rett bort til
mikroskopet for å se nærmere på innholdet. Dette er en aktivitet som vil bli brukt
igjen.
Vår kafeteria var selvfølgelig åpen hele Vår guide Bjørn Pettersen har fått besøk av 5. klasse.
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