
Det regnet og sa regnet det og sa regnet
de t mer, - hele tiden uavbrutt, til tross for
meteorologiske lovnader om at det skulIe
lette utpa dagen . Na har dagen blitt til
lerdagskveld , - og det regner fremdeles.
Men hva gjo rde eller gjer det? Ingenting*,
ikke for de innfedte, et dreyt titalls medlem
mer store og srnf motte frem , eller for un
dert egnede. - For her i vindusposten star na
opptil flere eksepsjonelt klare , lysegule
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Kalkspat fra Roma rheimtunnelen. (2) = 14 em
(store X). De klare "vortene" pa stuffen er
regndrapei: Stuffen er fo tog rafe rt i f riluft i det
ustanselige regne t. Sam ling : (2)ivind Raknes.

dobbeltkalkspatstuffer. Rikti g fine er de og
de kommer sikke rt til sin rett i de forhapent
ligvis kommende innfallend e formiddags
so lstraler, bare en eneste inn fallende sol
strale hadde gjort susen.

Stuffene stammer fra en kalk spatare som
det bIe drevet gruve drift pa i forrige arhun
dre. Ara apner seg innbyde nde og danner et
dru serom 30- meter fra enden pa den omlag
100 meter lange rette hori sontaIe gruvegan-



Bennh ert - solen kom

Spaltestykke 6 x 6 x 2,5 em

gen. Det star krystallene sam har side
kanter opptil 10-12 em og flirer. Og det
kan de trygt gjore, for de fleste sam har
prevd seg pa a fa ut slikt materiale uten
skader vet at det er ganske til fanytte s.
Men spalteflak er jo ogsa ganske fint?

Etter gruva ved Unneland bega v felget
seg til en plass ved eller rettere sagt
under E 16 (bra) , et par hundre meter fra
der hvor den nye brua til Osterey tar av
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fra E 16. Et perfekt oppholdssted , for der var
det tort , - og som forespeilt , - massevis av
Zirkonkrystaller i gneisen. Opptil 2 em,
riktig pene. Med litt kraftfull hammer- og
meiselbruk lot pene matriksstuffer seg for
hold svis greit skille fra fjellet.

Den planlagte turen til Askey ble avlyst,
tanken pa a bade i en leirefylt kalkspatdruse
i striregnet ble for mye selv for Bergensere,
- hyggelig det , og takk, - det gjo rde godt
med varm dusj, - innenders.

En pause

Kalkspat fra
kalkgruva ved
Unneland.
Tverrmal pa stuffen
18 em.
Samlin g: 0ivind
Rakn es
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1vrig banking etter rirkon
under E16

* Men det var litt leit at vi ikke fikk
se den store stei nen komme i veien for
sola denn e 12. oktoberdage n, det er
visst en tid til neste solformerkelse.

ghw




