Jeg bestemmer meg for å kjøre sakte.
hele strekningen for så eventuelt å vende
tilbake til interessante steder. Allerede
etter ca 2 kilometer må jeg bryte mitt
forsett - det var da vitterlig en druse jeg
så der? Full stopp, ut av bilen og 20 m
tilbake. Ganske riktig, det var en druse.
passelig høyde, helt åpen mot vegen og
fylt av kloritt. Jeg stakk hånden ned i
klorittstøvet
og fikk fatt i noe med
skarpe kanter. Opp kom en høvelig stuff
med noen skarpkantede
krystaller godt
innpakket i løst klorittstøv. Jeg blåste
støvet vekk, og ettersom det var et mineral jeg kjenner godt var diagnosen rask:
axinitt. Forsiktig henlegging av stuffen
og hånden ned i kloritten på nytt. Ny
kjempestuff - og enda en og enda en.
De 3 timene gikk fort (jeg tror det må
være rekord for 3 timer i Hardanger).
Resultatet var 6-8 flotte axinittstuffer ,
en masse enkeltkrystalIer
samt en hel
del fine stuffer med adular/albitt/byssolitt. Den største axinittkrystallen
var
nøyaktig 75 mm lang og utrolig skarpkantet og perfekt i formen. Dette var da
også det spesielle med all axinitten, den

var ikke av edel kvalitet med flott glans
og farge, men fasongen er det flotteste
jeg har sett.
Sammen med Hans-Christian
besøkte
jeg drusen noen dager senere. Axinitten
var der ikke mer av, men vi tok ut mange
fine adular/albitt-stuffer
og fant også litt
titanitt.
en liten druse (sprekk) over
stordrusen fant vi prehnitkrystaller
av
en litt spesiell fasong sammen med albitt.
Et virkelig «godsted». Det fantastiske
var ikke bare at all axinitten lå løs og
kunne tas ut med hånd, men atdrusen
ikke var blitt oppdaget tidligere. Vegskjæringen var ikke ny og kloritten var
synlig på lang lei. Jeg får bare prise meg
lykkelig som ble den første. Stuffer fra
drusen vil etter hvert kunne finnes bl.a.
i et par av våre museer. Så mange stuffer
var det ikke, men ta en titt, for flotte var
de.
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Axinittstuff,
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Geologisk aforisme Hl
Meteoritt - en universets ekte satelitt
fanget i en evig, jordisk visitt nikkel og jern i kosmisk koloritt
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FORRETNING

Når det blomstrer
Hardanger

• VERKSTED

Verksgt. 1, Bærums Verk Tlf. 02-13 85 07
et trivelig miljø med århundre lange tradisjoner
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A v: Karl Dalen, Bergen og Omegn Geologiforening

En forsommerdag
1990 var undertegnede på forretningsreise i Hardanger. Mens jeg aner fred og ingen fare kimer plutselig mobiltelefonen
- en avtale må avlyses p.g.a. sykdom. Nå har jeg 3 timer til disposisjon
før neste avtale, hva skal jeg gjøre? Som steinfrelst er ikke valget
vanskelig, jeg bestemmer meg for å sjekke vegskjæringene mellom
det samme området fant jeg året før en stor druse
Bruravik og Ulvik.
med tilde Is meget store adularkrystaller.
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INNFATNINGER

APENT 10· 17, TORSDAG 10 - 19, LØRDAG 10·14
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Kontoradresse:

Sørh.a11a20, 1344 Haslum Tlf. 02-53 36 86
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