
Pit tokt i
Langesundsfjorden
av Jan Strebel

Mall skal vcereforsiktig med
aforseke agjenta en
suks ess, men @AK (@stjolds
A matergeologers
Kontaktutvalg) tok likevel
sjansen, og inviterte til ny
tur i Langesundsfjorden 9.
11. september. Som
observante lesere vet hadde
vi ell meget vellykket tur dit
for to ar sidell. Interessen
var i alle fall bra, vi ble ca.
tyve turglade amatergeologer
fra @stjold i tillegg til noen
gode venner fra bl.a. Oslo.
Frode A ndersen hadde, sill
vane tro, igjen sagt ja til a
vtere med som kjentmann.

Vrermel dingen var ikke sa bra, og det var
med bange anelser vi la i vei fredag etter
middag med kurs for Nevlunghavn. Vel
framme pa Oddanesand Camping fikk vi
uten pruting godt avs lag pa hytteleia, eieren
syntes nok synd pa oss. Fredag kveld og natt
til lerdag hadde vi storm og regno Det hadde
le yet noe le rdag morgen, men blaste og
reg net fortsatt, sa de t sa ikke alt for lyst ut
med tanke pa fjordturen vi hadde planlagt.
Vi kjerte likevel til Helgeroa for a he re om
baten kunne ga ut. Det kunne den, og san ne
lig ga regnet seg ogs a mens vi sto pa fordek
ket pa ruteb aten og gy nge t oss fram ti l
dagens fe rste foreko mst, Ves le Areya.

Denn e ligger ganske skjermet, og vi var
i ly for vinden mens vi var der. Det ble
funnet mye regirin og astrophyll itt, noen var
ogsa he ld ige og fant albitt, eudialy tt,

epi di dymitt, e udidymitt, cataplei itt,
leucophan og lell ingitt. Undertegnede fant
dessuten (muligens) mei selen til Brogger.
Det ble ogsa tid ti l pause med medbragt mat
og kaffe. Sa kom rutebaten forbi etter a ha
vrert i Langesund, og vi klatret ombord for
a blir fraktet til neste sted, sydspissen av
Stokkeya .

Na viste det seg at det var for store belger
til at baten kunne legge til pa den vanlige
plassen, sa vi ma tte pent ga av i sundet
mellom Stokkeya og Areya, Derfra la var
kjentmann inn en liten treningsetappe over
heia. Vi visste hvil ken ret ning vi skulle , og
prevde a fin ne kortes te vei. Etter mye strev
kom vi oss frem til fore komsten, hvordet ble
fun net melan itt, titan itt og zir kon. Ikke like
mye av alt, men enke lte gjo rde gode funn .
T ilbakeveien gjo rde vi litt enklere, i stede t
for a klatre i en halvtime ove r knatter og
kna user og gje nnom nypetorner og slape
kjerr gikk vi hell er en 5-minutters tur pa
myke gressbakker. Da vi var tilbake pa
brygga fikk vi se at de som hadde avs tatt fra
terrengetappen hadde funnet en bra are med
melinophan like i nrerheten.

Etterhvert viste vreret i Langesundsfjor
den seg fra sin beste side, men det var
fort satt store denninger og vi var spente pa
om vi ville fa med oss det siste turmalet,
Laven . Rutebaten var na byttet ut med en
mindre bat, ettersom det ikke er noen brygge
pa Laven. Skipperen kjerte til lesiden av pya
og satte stevnen inn mot fjellet , og vi kunne
hoppe i land . Laven er fredet, del er ikke
tilla tt a ta noe med seg derfra . Men del er en
stor opplevelse likevel a ga pa den store
peg mati tten og sparke i laven itt , leucoph an,
calaplei itt og mosandritt og tenke pa at her
drev geo loger fra hele verde n fo r omtren t
150 ar siden.

Da vi var vel tilbake pa hyttene satte
regnet inn igjen , men da hadde vi alt hatt en
deilig dag i skj rergarden. Na var det tid for a
slappe av litt og sa gjere seg i stand til dagens
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dagen s neste store begivenhet, rekekalas pa
Nevlunghavn Gjestgiveri. Der var det rike
lig med reker og tilbeher, og musikk og
dan s. Vi hadde ogsa en liten utlodning.
Einar Bjordam var invitert som gjes t og
spillemann, og bragte med bade trekk spill
og g ita r fo ruten fruen og en en gel sk
professorvenn . Og Hans Vidar Ellingsen ,
var kjtere formann i NAGS, bidro med sang
og spill utpa kvelden. Det ble sunget og
danset tillangt over midnatt, fe r folk fant ut
at det var best a returnere til hytten e. Likevel
gikk ikke aile og la seg med det samme, man
har jo en del a prate om nar man en gang i
mellom treffes.

Sondag morgen var det Tvedalen som sto
pa programm et. Turen gikk til Svensken
(Tuf ten), der det glimtet vakkert i larvikitten
i pyttene etter nattens regnoDet ble plukk et
mye fint slipemateriale, og noen fant ogsa
forskjellig srnarart i pegmatittgangene. Det
kan nevnes analcim, regirin, cancrinitt, ham
bergitt og noe ubestemt smasnusk med jern
og/eller mangan. Etterhvert ble de fleste
fomeyde, og tuslet tilbake til bilene med
ganske tunge sekker. Vi tok hjem veien fatt
slitne, men rikere pa bade stein og opplevel
ser.
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