En uke før selve arrangementet. Da hadde vi stand
på torget i Harstad, med Flygeblad, Mineraler og
fossiler, samt Twist til barna.

Harstad
En gullklump i hånden!

Hovedarrangementet 3/9 ble holdt på
Trondenes Historiske Senter.

Vektlegging: Geologi og Samfunn. Der hadde vi
(Geologer og amatørgeologer) forskjellige stander.
Litt trangt ble det, siden utleier hadde booket 2 arrangement på samme dagen. Det ble veldig bra likevel.
Standene var:
Fiskeøgle fra Andøy, og andre fossiler. Mange
opplysninger om jordkloden og andre viktige ting.

Borekjerner fra Snøvitfeltet, fint delt opp og presentasjon om de forskjellige bergartslag og hvilke
av disse som var oljeholdig.
Mineralprøver av store mineraler og bergarter. Ek-

sempel; kvartskrystallstuff på 50 kg eller granatglimmerskifer på 25 kg.
Mineralutstilling på farger og grunnstoffer og hva
de brukes til i samfunnet. Eksempel; beryllium til legering i varmeskjoldene til romferga, eller magnetitt
til tonere til printere og kopimaskiner, osv.
Utstilling av gull og andre gedigne metaller og erts.
Enkelte var så heldige at de fikk holde en stor gullklump fra Harstad i hånden!
Bestemming av mineraler og bergarter, her var det
skikkelig trøkk. Vi måtte starte 45 minutt før annonsert åpningstid, og holdt på hele dagen, over 100
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prøver ble bestemt. To av prøvene blir sendt videre,
da den ene så ut til å inneholde myke partier av "kis".
Den andre steinen hadde vært utsatt for sterk varme

Ut på grottetur?
Geologiske populærvitenskapelige foredrag. De
var folkelige og interessante. Fra geologi og vin til
Geosimulator fra Lofoten og Vesterålen, (lo-ve sim,
Snøvit mm).
To grotteturer ble gjennomført med glans, på søndag. Folk sto påventelister!
Alle som en var enige at dette ble svært vellykket
og flott arrangement.

og erosjon?, og så ut til å være en ny bergart? :-)
Finneren snakket om et kraterområde på størrelse
med en fotballbane, hører jeg et mini-Garnos nedslag? Mer vites ikke før i neste episode....
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Før dette hadde noen av oss foredrag på skoler.
Dette forsetter vi med i ettertid, og i skrivende stund
er det arbeidsmaur fra foreningen som har foredrag
på en skole i Skånland kommune.
Vi gleder oss til neste år!

Ref.: Kjell Paulsen

