Trivelig mote
Lederartikkel en i
forrige utgave var viet
«T innsj c eventyret».
Et skrint eventyr pa
mineralsida. Den sosiale sida skre v jeg lite
om. Nevnes ber derfor
at vi to gubb ene mette
to yngre bredre i anden
d ern ede
i
T el em arks bratter.
Br odren e Naum ann
fra Chemnitz ( Karl
Marx Stadt). Etter at
beherig pre sentasjon
var foretatt dro de ivrig fram sine funn fra
Amotsdalen. De hadde kommet over ei druse
med titanitt , adular, prehnitt og epidot. Ingen mineralsensasjon, men det var pen e
ting og guttene utstralte en ekte samlerglede
som ikke var til a ta feil avo
Et-eksempel til etterfolgelse: Dagen etter
at vi hadde truffet dem, jobbet vi pa en annen
plass, dru sa var hadde vi gitt opp . Guttene
dro opp til var dru se, men etter ei tid kom de
tilbake til oss og spurte om de kunne fa lov
til a jo bbe der vi var dagen fer (!) . Dette var
maten a gjore det pa pa deres kanter, sa de.

Ryktebersen

Siden jeg (og andre) i bladets spalter tidligere ikke bare har hatt godord om utlendingers framferd rundt omkr ing, vii jeg nevne
dette. Et trivelig mete. Om de fikk lov a
overta dru sa? Selvsagt. Grunn eieren ? Nei,
han fikk vi ikke spurt i farten . Men han ville
sikkert ha gledet seg om han hadde sett hvor
glade de ble de som kom langv eisfra og fant
noen steinbiter som ihvertfall ikke under tegnede ville ha dratt med seg hjem .
ghw

nye rekrutter for Telemarksforenin ga?

Etter en liten telefonrunde har vi fatt med
oss
- at det i Heg eheitunnelen er funnet
prakt fulle pyrittkrystaller. Det vii si de ble
ikke funnet fer massen fra tunnelen ble
tippet som fyllmasse pa en skoleplass. Mange

- at det er startet drift pa en krystalinsk
sodalittforekomst pa Sere ya, Finnmark. Fineste han noengang hadde sett sa en som har
god greie pa slikt.
- at det fremde les er god kyanitt a finne i
Selbu, men «man ber vrere godt kjent».
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- GMVs venner har jobbet godt pa
Tenn vatn-forekomsten i Nordland . Mye
materiale ble tatt ut og det skal vrere godt
hap om at det dukker opp noe nytt mikro
derfra . F01g med !

- Det er na funnet tilsammen 47 mineraler i Bjenndalen bruk.Det siste var harrnotom .

- at det er funnet sma uvaro vitt-krystaller pa Oppd al.

- Det ved en sprengning i Sando pukkverk
dukket opp fin ray kkvarrs og flus spat.

- at den 6 km lange dobbeltl epede
Nordb ytunnel en (E6 Akershu s) ga forbausende lite brukbart materiale. Men det ble
funnet smapene kvart skrystaller (2-4 em)
med et pent drys med pyritt.

- Det er funnet et nytt ornrade med re ykkvarts pa Hurumlandet.

- at i Bekkelagstunnelen i Oslo var ei
sleppe med svrert fine pyrittkrystaller. Kvalitet pa heyde med Peru-materiale blir det
sagt.
- at det i Harstad er funnet fine alman dingranater med sidekant opptil 9 em .

- Man har funnet fin hessonitt og vesuvian ved Konnerud.
- At det funnet fine vifter med turmalin i
Mjondalen. Stuffen kan kanskje snart sees
pa Kongsberg Bergverksmu seum .

- at det i Gjelletunnelen rv 15 (Stryn) er
funn et dru ser med bra anh ydrit, epidot,
fluoritt og muligens et nytt mineral.

- Det er funnet en akmittkrystall i Nedre
Eiker pa 20 x 60 em.Dette er kanskje verdens
ste rste akmittkrystall?

- at det har kommet fram mer av materi alet fra ei ste rre druse i Roan kommune i
Trendelag. Ganske feite grupper med grove
feltspat og re ykkvartskrystaller.

- Man har funnet en stor kvartsdruse i
Valdres. Den inneholdt dessverre ikke noe
anatas.

- at arets funn trolig er noen fanta stiske
ametys tg rup pe r fra Stangekanten pa
Hedemarken de overgar langt hva som tidligere er funnet pa de kanter.

- Det har dukket opp nye, vakre kalkspatkrystaller fra Kjerh olt.

- Det er funnet fin septerametyst ved Hof
i Vestfold.

- Det er funnet flere, fine dru ser med
kvarts ved Tinn sje .
Utenriks:
- I St. Gothard sornrad et er det funnet
flere , store dru ser med reykkvarts av meget
god kvalitet.

Dessuten at:
- Det er funnet en star druse med natrolitt
og noe gul kalkspat i Tvedalen.
- Det skal vaire funnet amety st i den nye
traseen til E6 nord for Moss.
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