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pcinnan: Birgit Wiklund
Jonas Bredberg och midnattssol vid Tiltvik.

Sommar och en liingre mineraltur tir det optimala fiir en umatdrgeolog.
Sommarens rest vur destinerad till Norge, frdn Bardu i noru till Mo i Rana i stider.
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Hela gcinget.

Vi var sexton amatdrgeologer
som sammanstrilade i Giillivare i
slutet av juni.
Resans {tirsta stora mil var Sdrskogen i Bardu.
Diir mdtte oss Kjell Paulsen frin
Harstad och ytterligare fl,ra ama-

och nigra hade turen att hitta stora
bergkristallgrupper 1 5-20 cm hciga.
Kjell fann en ca 20cm l6ng dubbeltermminerad kristall. Man kunde
bara ana hur de skulle se ut renglorda.
Vi hann ocksi byta stuffer med
varann.
Harstad var slutmilet denna dag
och pi viig dit passerade vi en gammal sulfidgruva diir vi fann antraconite och svavelkis i underbara
fiirger och former.
Niista dag mdtte oss Kjell utanltir vandrarhemmet kl 08.00 och vi
fick folja honom hem och se hans

samling. Imponerande. Diirefter

tdrgeologer

frin Narvikstrakten.
Gissa om det blev fullt hus i

blev det "huggsexa" bland stuffer
som han bj<id oss ta med hem.(

brotten. Ingen gick lottlds ddrifrfln

Mest liittplockade "fyndorten"
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under hela resan.) Alla upplevde
det helt fantastisk hur Kjell tog
hand om oss.

Svirt att liimna Harstad och Kjell
men vi hann fiirjan i Lddingen med
en minuts

marginal.

Norges underbara natur med
Lofoten bj<id pi sig vid Overftirden
till Bognes.
Fiirden gick vidare till Drag.
Sv6rt att hitta en guide si d2irftr
blev inte utbytet si stort.

Tvi i siillskapet gjorde diiremot
till Tiltvik och fann

en nattlig tur

vad de scikte.
Fiirden till Fauske var en underbar naturupplevelse med fiill som

speglade sig i vattnet. Marmorbrottet i Fauske i str6lande solsken
med en hel viigg av marmor att
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Man beundrar

ett

Storakct'.svatn. Endct .sktrggan

fynd, Bardu.

i vlinnen wrr en

hit;rk.

chabasit m.m. Vi andra letade
pyriter vid sjrin
Avslutade dagen med riikfrossa
utanltir campingstugorna i en underbar hri gsommarkviill.
Niista dag besdkte vi mineralmiissan i Sulitelma, diir vi iin g6ng
triiffade fick ffaffa Kjell och Harald
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LOvmo.

Jonas B. Kollar spessartingranaterna i Tiltvik.

Innan kviillen var slut hade vi
besdkt Altermark i Mo i Rana och
Chris Holstad.
Sista dagen tillbringade vi i Stor-

b\
06s15t8

Britta Bciclcrnan njuter av
Fauske-marmorn
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akersvatnet. En hcigsommardag
mitt inne i fiiillviirden och inte en
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Granatfyndigheten

i Fauske

beskflda var fantastisk.

Vi hann ocksi med att

e

krusning pA vattnet. Ett avslut som
-.
alla var mycket nOjda med.
Alla upplevde att Norge iir ett
mycket amatdrgeolog-viinligt land.
M kommertillbaka.*
Birgit Wklund och Kjell P. Tack
och farvdl-kram.
Under:Fauskegranater
LF

bescika

Saltstraumen vid riitt tidpunkt pi
aftonen.
Ndsta dag besdkte vi granatfl,n-
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digheten norr om Fauske. Lite
strapatsrikl upplevde j ag nog detta
besdk, dels branten och dels hdgsommarvdrmen. Otroli gt att man ffir

vara med om att finna si stora granater.

Eftermiddagen tillbringade

vi i

Sulitelma. Hiilften av giingettog sig
i viirmen upp i rasbranten ovanftir
kyrkan och fann fina stuffer med

*Vi forholder
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til Oscar IIs valgsprik: Fdr broderfolkets vcil!(red.anm.)
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