pa Hidra tur

70 steingalne
A v Rand; Servag

Slik llild overskriften i avisen da Dalane geologiforening var pa steintur
til Hidra i Vest Agder.
Sendag 14/6 var reisedagen, og
den startet med nydelig vesr. Turen
ble startet fra Egersund kl. 10.00
sandaq, men da bare et fatall biler
rnette trem,
det hele heller dystert
ut . I Hauge i Dalane matte t o biler,
og kortesjen stoppe t na ikke flilr ved
ferjeleiet til Hidra. Men der matte en
stor overraskelse oss. Seks (6) ekstra
turer matte ferja ta for aile bilene
fullstappa med folk t il steinturen l
Den etterhvert kjente steinsamler
Ernst Jacobsen, Hauge i Dalane, var
kjentmann for gjengen, og lokalavisen Agde r var med for reportasje.
Ernst hadde et kort foredrag om hva
som kunne forventes a f inne pa
disse omradene vi skulle til. Flilrst til
ei grube hvor det var masse f in
skriftgranilt og bla kvarts og deretter
til et funn med labradoriserende felt -

sa

spatt . Det var mange «Askeladdsr»
den dagen med tilrop som : - Jeg
fant, jeg fant , osv ... og mange var
glade over sine funn . Ernst matte
desverre ga tidlig pa grunn av reise,
men vi fikk eksperthjelp videre av
Helge Ste som er bosatt pa Hidra og
derrned lokalkjent. Han viste oss ned
i ei RADIOAKTIV grube i Rasvag,
men noen bekkereller fant vi ikke.
Kaffe og mat hadde vi ogsa tid til,
og a sitte ute i det fine veeret var
ogsa noe av seg selv. Fjellsida var
dekket med steingalne og kaffien og
brusen smakte. Dalane geologifore nings medlemmer kommer meget
spredt fra Egersund, Flekkefjord,
Hovsherad, Gyland og Sokndal og en
ting tro r jeg aile disse var enige om Denne turen vii vi sent glemme , og
dersom f lere slike turer blir arrangert
stiller vi igjen. Takk til de som stod
for arrangementet, og de som hjalp
t il slik at det hele ble sa velykket.
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