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Store steiner 09 srna
steiner
Ikke en gang ustadig veer
kan Hi steingale folk til a
holde sengen en sendags
morgen, ikke nar det star
steintur til Sotra pa programmet for dagen i BOG. Utrolig
hvor mange som ofrer sendags morgen og gjeme resten
av dagen for a krype rundt pa
aile fire i varherres skattkammer. Denne dagen gikk
turen til ikke mindre enn 3 av
skattkamrene. Etter a ha
samlet troppene ved Kirken
pa Fjell satte vi kur sen mot
Skog svag og en lovende
forekomst med Kalsedon.
Det gikk ikke lange stunden
fer en herte lyden av hammer
og meisel i fjell. Og arbeidet
ga resultater, mer for enkelte
enn for andre . Noen kunne
presentere en riktig lekker
Reykkvarts fra steinroysa,
mens andre fikk neye seg
med sare fingre og pen kalsedon med sma hulrom med
mini kvartskrystaller i. Etter
a ha fylt sekker og poser med
bade kalsedon og reykvarts,
og markjordbrer pa rot, satte
vi kursen mot Svingen med
Kalk. Et uutternmelig skattkammer av store og sma kalk

stuffer i aile salgs fasonger.
Kalken fra denne svinge n
forekommer som plater med
bladspat, som vannklare
tonne formede smakrystaller,
fotballer i flere sterrelser,
"bletkakestykker med krem ",
som hundetenner med
"stjernestev" av pyritt.. .. Her
er noe for enh ver smak, og
den som ikke finner noe a
fryde seg over her finner det
sikkert ikke andre steder
helle r. Vinteren hadde gjort
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sitt til for a avdekke nye
sprekker og hulrom, sa her
var det bare a ta for seg. Det
ble pirket og banket og gravd
og spadd. Noen beholdt roen
og andre ikke. En kunne
tydelig gjenkjenne tilfeller av
akutt steinfeber. Blanke eyrie
og Yilt blikk, men ogsa anfall
av steinfeber gar over, og den
hardest angrepne kunne sette
seg ned i vei greften a fa seg
en velfortjent matbi t. Andre
benytta sj ansen til a svinse

frem og tilb ake pa asfalten pa
rulleske yter, Steingale foreldre kan fa med sine hape full e
pa tur om det er muligheter
for andre atspredelser ogsa pa
turen. leg tror aile fikk med
seg flere stuffer enn man
egentlig hadde tenkt, eller
hadde pla ss til i skuffer og
skap nar en kom hjem. Til
siste stopp pa turen ble bare
de me st iherdige med, dett e
er en forekoms t som de fle ste
i foreningen har besokt
opptil flere ganger, en smal
gang med midnattsbla flusspat i en annen sving pa
Sotra. Ikke de helt store
stuffene, men virkelig noe a
beundre om man har tilgang
til en stereolupe og kan fryde
seg over "sj erneste v" av
pyritt pa merk bla flus spat.
Og for nye medlemmer og
interesserte er flu sspat et
mineral som virkelig gir
mersmak nar det gjelder
amatergeologi . Det er heller
ikke til a komme bort fra at
det rent sosiale pa en sann
sendagstur ofte er minst like
viktig som a komme hjem
med den beste stuffen. Det er
nok litt av forklaringen pa at

sa mang e ofrer fridagen og
gir slipp pa muli gheten til a
sove Ienge nar det star tur
med BOG pa program met.

Hi/sen Inger.
Tur til Huglo i
september
Sondag 18. september
opprant med et nydeli g veer,
akk urat som bestilt for en
steintur.
Kl. 08.00 var 20 steinfolk
og 5 biler samlet fora n «Leven» klar til a legge ut pa tur
til Huglo , og med en turleder
i storform, matte det pa aile

mater bli en fin tur. Gledelig
var det og sa at 8 bam var
blandt delt ageme. Av forskjellige gru nner hadde en
del av deltageme filtt en akutt
trang til a beseke slekt og
venner pa Stord om lerdagen,
slik at 10 stk . skulie ta fergen
direkte fra Jektevik.
Turen gikk fra Halhjem kl.
08.5 5 til Vage, hvor vi kjerte
til Flatraker og derfra med
ferge til No rdhuglo via Jektevik . Pa Jek tevik ble vi foruten ove nnevn te 10 per soner
ogsa mett av ca . 100 andre
turfrelste og diverse biler
som ogsa sku lle til Huglo.

NORSK STEINSENTER
STRANDGATEN, 4950 RIS0R. TLF. 3715 00 96 FAX. 37 15 20 22
SMYKKEFATNINGER EKTE
OG UEKTE
CABOCHONER OG TROMLET
STEIN I MANGE TYPER OG
ST0RRELSER
FERDIGE SMYKKER
GAVEARTIKLER
KLEBERSTEINSARTIKLER
ETC, ETC.
ENGROS

VI SENDER
OVER HELE LANDET

21

STEINSLIPERUTSTYR
GEOLO GIVERKT0Y
UV-L AMPER
FOLDEESKER
VERKT0 Y
RAs TEIN
B0KER
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ETC, ETC,
DETALJ

Dette var heldigvis ikke
«steinfolk» , men turgaere
som skulle inn vie en ny
turleype i samme omrade t
som oss . Park eringen pa
Hugl o var derfor litt kaotisk,
men vi fikk da satt fra oss
bilen og bega oss til fots til
Tveit gruv er hvor det var ca .
1 km. a gao Und erveis var det
kaffe og vafler.
Vel framme ved Gru ven
holdt turl ederen en kort
orientering om Gru ven og
den s forekomster. Her var
uttak av kobberkis fra omkring ar 1860 til 1903. Den
siste kobberlasten forli ste
forevrig og alle ombord
omkom.

Da
mineralletingen
om sider
kom
igan g
satte
end el
straks
igang
med a
grave
frem bla
chalkantitt, men s res ten
foretok en rask bespi sning fl/lr
ha mmer og graveredska p ble
hentet frem.
Felgende
minerale r
(minst) ble
pavist:
Pyritt ,
Kobberkis,
Chalkantitt,
Halotrikitt,
Malakitt
osv. Men
alle gruver
har et metningspunkt for min eraler og
etter et par timer sa vi stopp,
og avtalte neste mote pa
kaien pa Serhuglo.
Endel
benyttet
samtidig
sj ansen
til a ga
«Turle ypen »
pa ca. 3
km. Den
endte
fore vrig
ved
parke-
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ring splassen.
Vi var na samlet pa Serhuglos kai , hvor turleders
pla stbat ble tatt pa land og
baret ca. 200 meter til opplagsplass. Denne plass var
og sa modningsplass for et
plommetre som ble beherig
inspi sert og plukket for de
min st grenne eksemplarer.
Siste stopp pa Huglo var en
liten forekomst av Aragonittl
Cal sitt. AIle fikk en liten
mineralpreve etter enske. Her
foretok ogsa noen steinfolk
en rask bespisning med bI.a.

stekt flesk osv.
Fergeavgang kI. 16.40 fra
Nordhuglo til Jektevik. Pa
vei til Sandvikvag stoppet vi
ved en liten kvartsforekomst.
Her ble det etterhvert trangt
om plassen. Men det ble
funnet endel krystaller slik at
ihvertfall ungene som var
med fikk en liten mineralpre ve hver. Fergeavgang kI.
18.00 fra Sandvikvag.
Og fortsatt var det fint veer.

Turleder Asbjorn
Johansen .

