
Glade gutter pa Nordmore
AI' Egil Skaret, N 6550 Bremsnes

Det er ikke ofte at vi pa Nordmore
nevnes, hverken nar det gjelder
aktiviteter pa steinfronten eller nar
det er snakk om gode funn. Men tross
det , vi lever.

Fram til 1980 var nok distriktet her
regnet som edemark nar det gja ldt
mineralfunn. Men etterhve rt har
interessen ogsa her vokst sakte men
sikkert, og i de senere arene er det
gjort flere gode funn. Dersom noen
skal gis reren for den voksende inter
esse n for stein, rna vi nevne Harald
Kvarsvik fra Averey, Etter funn av en
praktstuff av ametyst og en del andre
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To av de glade. Harald Kvarsvik med
beryll, til venstre og lnge Rolvsen med

grov kvarts, til hoyre

ametyster i 1980, ble han opptatt av
steinsamling og etter det har det bare
blitt verre og verre. For 5-6 ar siden
startet han opp med privat stein
museum, Steinbiten , som na har 5
6000 besekende hvert ar. (se STEIN
4/93) . Her har han ogsa avholdt flere
kurs for de ste ininteresserte i distrik
tet.

Den harde kjeme av samlere bestar
av 10-12 stykker, men s et langt sterre
antall er noe svakere angrepet av
basillen.

Det er enn a tidlig pa sesongen, men



Ved apningen til den sters te mikroklindrusa

vi kan allerede fortelle om to meget gode
funn i ar.

Mikroklin, stuffer opptil 12x25 em.
Krystallene er belagt med sma
muskovittkrystaller. Under muskovittbe
legget er enkelte krystaller transparente
med manestein sskimmer. Krystallene er

En gate

funnet i druseram i eklogitt.
Eklogittomradet er ea. 30x40
mete r med druser helt opp til
2 meter i diameter og 3
meters dybde. AIle under
sokte druserom er helt eller
delvis utvasket av havet.
Krystallene er funnet i leire i
bunn en av druserommene.
Ca. 40 stuffer er tatt ut fra en
av de storste drusene.

Etter erfaring fra tidligere
funn i liknende bergarter, kan
man bare dromme om hva
drusene tidligere har inne

holdt; septerametyst, sitrin, rekkvarts,
kalsit i mange variasjoner, feltspat ,
turmalin.

Mulighetene for at fjellet rammer
mange ua.pnede druser er stor, - sa
kanskje?

og likevel sa er det ikke det, 
for dem som kan lese. Det er et
spersmal om a kunne "a knekke
lesekoden" som vi lrerere ofte
sier om yare elever.

leg rna imidlertid tilsta ; - det
er en viss mulighet for at denne
teksten, for det er en tekst , - har
havnet opp ned.

Noen ledetrader: Ordetl
begrepet har ikke direkte
tilknytning til noe av det som
stod i forrige utgave av
STEIN, men det kunne ha
hatt del.
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Notatet ble skrevet under et lite
maltid pa et herliggende spisested av

et av innehaverens mange familie 
medlemmer da samtalen kom inn pa

stein og slikt.
Premie til den ferste som kommer

med riktig lesning:
Enten en av de siste steintreyene vi

har igjen (kun medium), eller du kan
fa spandere et abonnement pa en som

du synes fortjener del.
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Epidot, stuffer opp
til 25x30 em. Vifter
med krystall pa 8-12
em. Det er en merk,
klar epidot i vifteform
og voldsomt god
glans . Man kan finne
enkeltvifter, flytere
og terminerte.
Epidoten finnes i en
skifrig amfibol
bergart. Enkelte av
stuffene/krystallene er
inngrodd av kloritt,
mens andre er funnet
rene og pene i sand.

Mikroklin 10 x 15 em
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Ametyst, opptil 7-8 em, funnet i
alpine sprekker i en
pyroksenbergart. I samme
druserom har vi funnet dobbeltter
rninert septerametyst, om vendt
septer, septer med spir,
tessinerkvart s og en del vis utsyrert
bergkrystall stuff. Dette viser mang
foldet i en enkelt dru se.

I et annet druserom er det funnet
ea. 50 septerametyst, opptil 6 em,
flere med spir av sitrin og ogsa
mange med "krater" i toppen.
Mange av krystallene har ogsa
inneslutninger av rutil og goethitt.

Grenn beryll , krystall opptil 30
em lange og en diameter pa 7.8 em ,
funn et i en pegmatitt pa Averey,

Vi haper a komme tilbake med
mere stoff fra Nordmere senere,
selv om skr ivekloen ikke er den
verste kleen.

Septerkalsitt 15 em

Av tidligere funn kan vi
kort nev ne tre:

Septerkalsitt , opptil 15
em, funne t i veiskjeering pa
nytt anlegg. Ornradet bestar
av gneiss og eklogitt med
20-30 druserom, 10 til 50
em i diameter.

Andre mineraler i samme
veiskjrering: Septerkvarts 30
em, ametyst og re kkvarts i
samme krystall , ametyst,
kalsitt i flere variasj oner og
faso nge r, stilbitt, pyritt 4 em.

Mikroklin med dobbeltterminert
tessinerkvarts

78



Epidotvifte 9 x 7 em - Ametystgruppe 7 x 8 em
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