
P~ veien opp s~ vi vannets arbeid i stein
enes overflater. Dioritt i lese blokker s~

vi ogsa her og der . Et sted l~ to fold ete
»boker» av skifer og kalkstein i tynne lag,
de var godt p~ vei til ~ bli bandgneiss.
Flere steder var det ~ se srnakruset gneiss ,
noen med forkastningslinjer i miniatyr.
0yegneissen skulle vike plassen for bare
marmo r lenger oppe. Ett sted var det en
underlig gjen nomhullet kalkstein p~ stien
nede for eyegneissen . Oet var brattest der
hvor marmoren var , hele fjellet besto av
den her.
Ved det fer ste hullet i fjellet var det sma
istykkerslatte steiner , som utenpa s~ ut

, sam kalkstein , men sam inni var krystal
linsk - det viI si metamorf - ekte hvit
marmor. Hulene l~ over tregrensen , og i
noen steiner var det nedtrerte granater
tett i tett .
Oet gikk an ~ g~ inn i hula og klatre opp i

neste hule , der bekken kom frem i dagen .
I bekkefaret nedenfor s~ en ogsa hvite
marmorstein .
Vi sam ikke hadde lommelykt klatret i
ura opp til neste hule apning. Vi kom opp
p~ siden av hula , men det var bratte stupet
utfor og ned i ura under. Oer holdt de p~

~ sette opp stige og gelender , for det har
blitt populeert ~ g~ til Trollkirka bade for
nordmenn og utlendinger de siste arene.
Oet var ikke vanlig for i t iden .
Jeg syntes det var for start stup til a
klatre helt ut p~ kanten av gjelet. Ett
eneste feiltrinn og jeg kunne rast utfor ,
men vi fant et sted nedenfor , hvor jeg uten
~ risikere noe kunne f~ fotografert og
tittet inn i den »rektanguleere»huleapnin
gen . Oet var ogsa en dump med en sno
klatt i, og jeg fikk here at dette fjellet var
omtrent 1000 m heyt ,

GEOLOGISK KARTVERK ENNA I DET BLA.
Av Dagfinn Pedersen.

Femten ~r etter at Stortingsmeldingen om
den geologiske kartleggingen av Norge ble
fremlagt , synes muligheten til ~ f~ et geo
logisk kartverk fjernere enn noen sinne ,
skriver Norges Industriforbund i et brev
til industridepartementet. Grunnen er at
det ikke er mulig ~ eke den innenlandske
t ilgang p~ geologer tilstrekkelig.

Funn av Babingtonitt i Konnerudkollen
gruver i Drammen .
Av BjornHansen.
For tre ~r siden fant jeg innerst i kontakts
tollen -Konnerudkollen gruver , noen mer
kebrune , nesten sorte langprismatiske
krystaller , opptil 6 mm , som sitter i
kalkspat.
Mineralet er bekreftet i rentgen-diffrak
tometri ved Geologisk Museum , Oslo ,
mai 1982 .

Geologisk kart er en forutsetning for en
levedyktig bergverks -, mineral- og ste in
industri i Norge .
Satser ikke samfunnet tilstrekkelige resur
ser p~ grunnleggende geologisk kartlegging,
undergraves i realiteten frerntidsmulig
hetene for slik industri i Norge.

Valdres Geologiforening.
Valdres geologiforening ble stiftet
23 . april 1980 . Medlemsantallet var
12 mai i ~r 28 steingale mennesker ,
som sin formann har valgt: Jon Heimlid ,
2960 Ron .
Fo reningsadressen er:

Valdres Geologiforening
Postboks 134
29 01 Fagemes.
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