Med BOG på tur
Av turleder Hans Chr. Berntzen
BOG tur til Sotra / Øygarden 31. mai 2009
Noen uker før turen kom en forespørsel fra
Sandnes Steinklubb om turforslag for en tur til
Sotra, hvor de hadde planer om en pinsetur.
Dette passet jo utrolig bra, vi hadde bestemt
oss (Bergen og omegn Gelogiforening (BOG))
for en foreningstur til akkurat Sotra/Øygarden i
pinsen. Så Sandnes Steinklubb ble invitert med
på tur. Det møtte to fra Sandnes på ”Løven”
(Naturhistorisk Museum) pluss fire fra BOG. To
til fra Sandnes plukket vi opp ved Sotrabroen,
og en fra BOG sluttet seg til på vårt første stopp
på Døsje.
Her satte gjengen i gang med leting etter pyritt
krystaller, det er funnet mange flotte pyritt
stuffer her gjennom tidene. Fra åtti tallet og
til nå. Det er nå svært utplukket, men det ble
allikevel funnet flere flotte pyritt stuffer. Noen
opp til 3-4 cm aggregater, (flere sammen-vokste
krystaller). Noen satt i kalsitt og må syres ut,
men noe skal man ha å gjøre på i rolige vinter
dager. Videre gikk turen til Nese hvor det ble
servert kalsitt. Kalsitt var det nok av, men fine
krystaller var det verre med. Det ble funnet noe
bra, men det må nok en del preparering til.

Og så var det kalsitten da, det var bare å leite!

Det er kalsitt krystaller her et sted! Det er jo
bare å finne de, så da så.

Så gikk turen til Øygarden hvor det var mulig
å finne gmelinitt-Ca krystaller (jo da, disse er
sjekket, så det er riktig). Men først var det tid til
kaffe og en liten matbit i det flotte solskinnet.
Deretter var det mineraljakt. Det er ikke de helt
store krystaller, men de største som er funnet
er 6 mm. Og alle fant flotte krystaller, men
disse var vel kun 2-3 mm store. Fargen var
brunrød, og noen er hule. Samlet sett var det en
fin mineraljakt i en flott natur med solskinn og
hyggelige mennesker. Lederen for BOG fikk
en ”Leir gauk” som takk for fint opplegg og
invitasjon.
Hilsen en fornøyd turleder.
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Ivrige gmelinitt jegere, ”hullet” midt på bilde
er en druse som det var mineraler i.

