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Heldigvis for oss , dct dukker stadig opp
nye for ek omster her i Dalane-kommune
ne . Flere av di sse fore ko ms te ne e r kn ytt et
til a ile pegm at itt gan gen e so m finnes rund ~

o m. Bent Eias funn pa garde n Barstad 1

Sokndal e r a llerede nevn t i G eologiposten
nr. 6. N,i har Bent i tille gg fat t bestemt en
prove til a veere hed enbergitt - et pyrok
se nmine ra l. Pa en anne n steinpreve e r det
funne t apa titt . A pa titt opptre r so m rede
krystaller , over 1 em lan ge . .
E n nyoppdaget pegm atitt i Sokndal hgger
ved den nedlagte ga rden G audland . Her
finnes ogsa zirk on , o rthitt og polykras 
det sa mme so m ved Barstad . Pegm atitten
ligger i stien fra G a udland og .opp. mot
Lundan . Blokke r med pegm atltt hgger
fo ro vrig spre dt rundt om et sto rre ornra
de . Far gen pa pegm atitten er rodlig (fe lts
pat ), og den e r derfor lett a skilie fra de
omligge nde be rgart e r.
Ogsa i E ige rsu nd er det funne t spe nnende
pegmat itt gan ger. Pa odde n mellom L0y
nin gsvagen og Selvagen pa S. E ige roy e r
det flere store og sm a ganger. Sannsynlig
vis e r de dan net i kontaktsonen mellom
den ilm enittrike ga nge n som fortsette r
ostove r mot Kold al og Kydland , og ano rt
ho sitt. T o sma kr ystalldeler er ved Geolo
gisk Museum i O slo bestemt til a vtere
euxenit t. Min eralet e r nrert be slektet med
polykras, so m er ga nske vanlig i vart dis
trikt.
Ved Rangatjerna pa ve ie n opp mot Kje r
va ll kan man finne to for skjellige gange r.
Den e ne inneholder store «krysta ller» av
pyroksen (h yp ersten ?), den andre er en
vanlig pegmatitt. Da jeg ferste gan g
besekte denne pegmatitten , ble det fun
net zirko n , pol yk ras , mol ybd en glans . bio
titt , magnetitt foruten de vanl ige pegma
tittmineralene kvarts og feltsp at.
Foreningen var forresten pa tur til denne
lokaliteten I . mai , og da ble det ogsa
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funne t zirkon , po lykras og de andre mine
ralen e - bortse tt fra mol ybd en glan s.
Gamle og kjente foreko mste r kan ogsa gi
funn av spe nnende og nye min eraler. Ved
flere av Ijorare ts geolog iture r blc det ! un
net min eraler og be rga rte r so m na cr
bestemt ved dive rse geo logiins titusjoner.
so m NGU i Trondhei m og Geologis k
Mu se um i Oslo .
Selv o m Osland ved Moi ligge r i Gjesdal
kornrnune, ka n vi ve l snike rned litt ogsa
herfra . Pa Osland har Bent funne t det
uvanlige serpentin- minerale t .k l i no~ ryso

t il. D et opptrer so m tynn e , hvite «hinne r»
rund t rnassiv, gronn antigoritt (serpen
tin) .
E tter for eninzcns tur til Gursli gru ve r ble
det funne t noen minerale r so m ikk e har
vrert registrert herfra tidli gere. Det ene
min e ral et rna man bruke kortbolget ultra
fio lett Iys for a finne . Det het er powelitt
og er et molybdat , min eralet opptre r so~

et gra hv itt bele gg mer mol ybd en glan s. Pa
sa m me lakalitet ble det ogsa funn et gule
ag hvite kryst aller av gips . .
Gi pskrysta lle r finner man dessuten I e~

ga m me lt ma gne tkisskje rp ved Urdal 1

Sakndal. Her sitte r de sam sma. klare
krystaller pa gul , massiv jarositt. fv!agn~t

kisen ved U rda l inn eh alder fore vrig rnik
ros kapiske inneslu tninge r av nikkel-j ern
sulfide t pentlanditt.
Gealagifareningen s tur 1. mai inkluderte
ogsa en avstikker til gam Ie skj erp pa Hest 
nes . Her e r det nemlig funn et na e man
med god sa mvi tt ighe t kan kall e kr ystaller
av ilm enitt. Nar man sla r pa den massive .
spre ilm enitten sam finnes ut en for skjer
pet , vii den spre kke etter . sJ?a ltefla~e ~e .

Er man heldig, kan man bit sitte nde igjen
med ilm enittstykk er sam har perfekte
kr ystallfarmer. Oct sa mme fen~menet er
kjent has flussp at. E t start. massivt stykk e
kan spa ltes app til flere srna . perfekte
aktaede re .
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