
Fellesturen til Brunlanes
Sissel Mari e Caspari (OG)

Folker samlet rundt utebordene hos Bjordam

At det ble en fellestur var en tilfeldighet, eller ftere. Det
hadde seg slik at OG planla tur til Tvedalen med Frode
Andersen som ferer og kjentmann. Da han ble kontaktet
var 0AK (samarbeidsorgan for 0stfoldforeningene) ute
etter samme mann til samme omrade den samme helgen. Sa
vi slo det hele sammen og Vestfold ble ogsa med samt mer
eksotiske innslag fra Bergen og Nederland. Rekeaften sto
ogsa pa programmet sa det sosiale ville ogsa bli ivaretatt.
Da vi dro nedover bade hort es og sa de t litt ve l 40 fr am mette infonnasjon om dagen s
utr ygt ut med vrere t, men det fikk sta sin to tura lte rna tiver: Tved alen (se egen artik-
prove. Oddanesand ca mping var ma let for kel ) og til Bjordam med Th or Sorlie fra
meg. men andre hadde tatt inn pa ev lung- Hald en som jeg va lgte.
havn Gjestgi veri og pa private hytt er i Pa Bjord am gard ble vi ensket ve lko mme n
ornrade t. Etter installasjon pa hytt ene va r 'I V Einar Bjord am. Ha lvparten 'I V oss ca.
det koselig samvter pa tvers 'IV fo reninge- 20 tak ke t for sist, det var en tid side n for
ne . de fleste av oss. Fors t gik k vi rundt og tittet
Le rdag morgen opp rant med vrer, Frokost. og hand let pa utebordene. Einars 8 1-arige
kaffe og smoring 'IV matpak ke gikk unna i mor. Magda lena, sk rev lapper, tok imot
en fe i, og sa var det sam ling utenfor Gjest- penger og pakket inn . Keen rundt henne sa
giveriet i det stralende vtere t. Her fikk de ut som om de n ingen ende ville tao men
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omsider val' folk fomey d. Einar tok oss sa
med en runde pa garden og viste oss sol
steinsforekomsten og noen av de andre
sma forekomstene. Vi fikk ogsa plukke litt
hematittstykker. Siden sist undertegnede
val' del' hadde han ogsa apnet en stein
butikk. Mens vi satt ute og spiste og pratet
tok Einar noen drag pa to-radern.
Neste mal val' Kjorholt. Del' hadde vi litt
darlig tid sa det ble bare litt plukking pa
utsiden av gjerdet. Vi fant noe jaspis og
noen sma kalkspatstuffer dukket ogsa opp.
Ikke den store aktiviteten og utbyttet med
andre ord.
Det ble en del bytteaktivitet mellom de to
gruppene fer kveldens store begivenhet.
Tre langbord val' stelt koselig istand. Vi
fikk deilige ferske reker med tilbeher for
en rimelig penge. Det ble fin kveld med
stor stemning, sanger med trirnevelser ble
avsunget, Einar Bjordam spilte opp til
dans, etterhvert assistert av Hans Vidal'
Ellingsen pa gitar. Det svingte hell ut de
sma timer.

Frarnrnete til sendagens turer val' godt,
festlighetene tatt i betraktning. Turen gikk
til M01en med rullesteiner og bronsealder
graver. 0 degardsbukta ble ogsa besokt
med diabasganger og kalksteinsformasjo
ner for kursen ble lagt til Ula og manestei
ner der. Ei gruppe val' ogsa med Svein Ber
ge til Buer i Bjorkedalen. Her skulle det
va~re mye bra mikromateriale. En god del
stein av riktig potensiale fant veien ned i
noen sekker for nzermere undersokelse
hjemme under mikroskopet. Sees med det
blotte eye kunne imidlertid zircon, epidot,
pyroklor og loparditt. Og sa tegirinkrystal
lene da. De kunne sees selv med solbriller.
l eg er sikker pa at jeg hal' aile deltakerne
med meg nar jeg retter en varm takk til
dem som hver pa silt vis bidro til at dette
arrangementet kom i stand, og som sorget
for en prikkfri gjennomfering. Det er noe
ekstra hyggelig ved a gje re noe sammen
med andre foreninger. Mere samarbeid og
fellesarrangementer foreningene imellom
er noe det absolutt burde proves mere av!

Klokker - Mineraler
Termometere - Rastein

Penneholdere - Steinknekkere
Bokst0tter
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