
Nr.41993
l

RJ0NNDAlEN
BRUK

A vMagne Heyberget
Vi var 13 stykker som sto samlet rundt

Hans-J,rgenBergsomskuUevrerelederfor
turen denne sendagen. KI 0915 kj,;rle vi ut
fra "sjesiden ".Etdr,ytkvartersenere varvi
fremme ved Bjenndalen bruk der flere ven
tet, nd var vi 17 i all. Portenbledpnet, og vi
kjerte inn i det enonne omrddet. Hervardet
Dell, stein og sandpd alle kanter.

Hans-Jergen inforrnerte om geologien i
ornradet og om hva vi kunne finne. Hjelmer
ble delt ut til de som ikke hadde, og s~ spredte
vi oss utover omradet. AIle var ivrige etter ~
finne noe. Noen klatret oppover i stein
massene, for enstund ettera komme rutsjende
ned igjen, etterfulgt av et lite skred som mer
hadde endt opp i en "limousin". Vidunderet
ble raskt flyttet mange hundre meter.

Fra den hestklare himmelen varrnet solen
behagelig, stemningen var god og det var
myefintafinne: Epidot, blaoggrennflusspat,
hvit kaIkspat med opptil5 em lange krystal
ler, pyritt, kopperkis , magnetitt, hematitt og
andraditt.

En av de fineste funnene gjorde Niels med
en stor stuff med lilla flusspatkrystaller.
Morten gjorde det ogsa bra med noen flotte

pyritter i kaIkspat. En ung geologistudent
greide ~ trylle frem en nydelig liten
hemati ttrose.
N~ var det blitt tid for matpause. Vi samlet

oss p~ solsiden og fant frem niste og terrnos.
Jon var som vanlig vel organisert med hele
kjekkenet i bilen. Ingenting manglet, til og
med stol hadde han med. Vi andre neyde oss
med ~ sitte p~ det vi lette etter, nernlig stein.
Heyere oppe i bruddet fant aile fine srna
pyrittkrystaller og noen ogsa rnikromineralet
illitt. Etter en stun<! begynte noen ~ trekke seg,
menvivar fremdelesnoensom ville lete littmer
nederst i bruddet, der vi hadde begynt.

Hans-Jergen foreslo etter en stund at vi
skulle kjere ned til Bankall for ~ preve ~ finne
arfedsonitt. Pastedet hvorvi parkerte beskuet
vi en "xenolittsverrn" isyenittsom varavdek
ket i forbindelse med utvidelse av veien.
Oppe i Bankall -bruddet fantvi som forventet
arfedsonitt (grenne ulldotter) og sma druser
med titanitt, reykkvarts og albitt .

Solen var n~ gatt ned bak ~en, og det
begynte ~ bli kjelig, s~ vi bestemte oss for ~

avslutte. Da smakte det godt med en kopp
varm te fra "Jons kjekken".

Vi fern som var igjen sa adj0 til hverandre
p~ parkeringsplassen nede ved veien . Det
hadde vzert en fin og hyggelig dag.

OG-nytt

Hans Jergen Berg har en godt illustrert
artikkel om denne interessante forekomsten
klar pt'1 nydret. (red. anm.)

Har russiske mineraler for salg
Kan skaffe det meste!
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