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Tre bonder i Sveio har gStt sammen om 6 bygge
sauehotell. Sorvestsiden av grunnen pi ca 1200 kva-
dratmeter viste seg i skjule 4-5 parallelle sprekker
med ca 2-3 meters avstand i mellom. Si langt har det
dukket opp mork bl6 fluoritt,kalsedon, og titt sink-
blende i tilknytning til sprekkene.

Nagsmedlem Johannes Vandaskog er en av grunn-
eierne som bygger
ut. Han kontaktet
oss andre i foren-
ingen pi Hauga-
landet.

Bilde av Nags
medlem Svinung
Ssnderland ved en
sprekksone fsr
sprengning.

En drsmmetur til Munke{iordvidda sommeren
2004

Torleif Andreasen og
jeg ankom Munkeford
tidlig pi formidagen etter
en times biltur fra Kirke-
nes i et aldeles praktfult
drsmmever. M skulle inn
til <Tronds grotte>, det
var ca. to timers gange. En grotte bestiende for det

meste av bare fluoritt.
Hvor fl uoriffen refl ekterte
lyset i alle farger. Fluoritt-
gangen kan sees pi lang
avstand.

Det var noen som under
jakt hadde oppdaget ste-

Molstrevdg

Malstrevdg

det og tipset han om det
Trond Hegrenes va. ut-
dannet i mineraler i Nord
Sverige. Han var aktiv i
mineraljakten og ble be-
lsnnet med fine funn av
stuffer ifra Sor Varanger.
Trond gikk tragisk bort
for to 6r siden.

Fluoritttvilling fra
Munkefiordvidda

Resten av bildene er fra et nytt funn pi Vandaskog
i Sveio i Sundhordaland.

Legg merke til spesiell krystallform pi en stuff og
noe av fluoritten har hoyglans (trenger bare litt vask,
og skinner like godt i torrtilstand !! )
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Vandaskog

Titanitt fra en veiskjrring. En liten gabrokropp i Sveio.

Og det flotte funnet ved en utsprengning av en tomt ved
Molstrevig i sveio i 1998

En sprek som kom fra havet og inn over land, som vi
fulgte med etter hvert som arbeidet skred fram.

Der var fine stuffer med Ametyst med kalsiu. svaleritt,
pyritt, turmalin, fluoritt. med mer. Det skal jeg komme tilbake
til.

Hilsen Terje

U&tillingsomrdde er rundt
Oddcstcmmen Steinsliperi og

Ca*pW 3 km nordfor Euje senlrum

GRATIS ADGANG TIL
MESSE!

Apningstider
torsdag 12.00 - 18.00
fredag 11.00 - 18.00

krdag 11.00 - 18.00

sundag 12.00 - 18.00

SETESDAL MINERALMESSE
4-7 August2005

ODDESTEMMEN
STE,INSLIPERI
Evje i Setesdal

-Utstilleremedmineraler, smykker, gaverm.m.
-Steinturer med mulighet for guiding
-Steinsliping med demonstrasj oner
-Omvisning i Flit Nikkelgruve
-Museer med mineralogiske samlinger
-Barneaktiviteter og grillkveld
-Buss som kjorer mellom attraksjonene

Opplysninger: ODDESTEMMEN STEINSLIPERI
4735Evie
tel. (+47) 37930161
steinsliperi@oddestemmen.com
www oddestemmen. com/mineralmesse
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