
ALBUMBLAD FRA F ANATUREN - FANATULLEN
En stralende morgen, sol, men litt fo rsommersurt, - tenk det. Sa det ble ut pa tur mens rhododendron
busken enna la i skyggen. Og aile vennene var pa plass der de skulie were og sa bar det avsted uti
gjennom, men vannet i bekken var selvfelgelig langt f ra badetemperatut: Det jikk de 10% (2pers.) av
turfelget som jikk dypp et baken sin erfare. Algevokste steiner er sleipe og ikke a stole pa var lcerdommen.
Og den gamle j erngruva og tipphaugen fant vi selvsagt, det var ikke rare marsjen dit. Og noen gikk inn i
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gruva, men vi hadde darlig lys. Halvmerke egner seg darlig til mineralsamling, neste gang skal dette
were i orden, fo r det hadde vcertartig a fi nne den eller de kalkspat-adular-epidotgangene som vi sa spor
av pa stuffene pa tippen. Som aile de andre tok vi med oss noen stuffe r fra tippen, tenkte at med litt salt
syre sa ville adularen og ep idoten komme fint fram, og det gjorde den. Vi var ogsa innom et byggef elt der
ute i Fana, men til tross f or mye masse var det lite a ta med hjem, bortsett fr a noe kapp fra ei grov gran
som kanskje kan brukes til stuffiokler! Det endte opp med at noen f a av oss tok turen ut i Loddejjord til
svovelkisgangen. Den er imponerende i seg selv, nesten en halvmeter bred og veldig lang. Men det er
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vanskelig a fa ut noe helt fra smadrusene, det "mokler" opp.
Fin tur; og na skal j eg orientere meg litt ncermere omkring denne interessante gruva med historikk og
geologi og det hele, i ettertid, engang. Men det hadde vcert fint og fa tt det del' og da, kanskje ved en fe //es
matpakkerast? Det ble litt spredt det hele, litt rcevedilting for en novise, men bevares,jeg kommer igjcenl
Steingrim Nuten
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