Steinfunn i
Nordhordland
Undertegnede og Minni Nyhammer,
som begge er medlemmer av Bergen
og Omegn Geologiforening, bor i
distriktet nord for Bergen, nærmere
bestemt i Nordhordland.
Steingalne som vi er, drar vi ofte på
turer rundt om i distriktet, noe vi har
gjort i mange år. Alle steder der veiarbeid har pågått er blitt nøye undersøkt,
og en god del fine stuffer av forskjellige
bergarter
og mineraler har vi samlet,
men aldri har vi funnet det helt «store».
Ofte finner vi ikke noe i det hele tatt.
Like til for et par år siden, da vi fant
kvarts xx med påvokste epidot xx, virkelig noen godbiter.
Men så skjedde det! Det var i januar
måned og Minni var på en søndagstur
til Toska, en øy som nettopp har fått vei
~og broforbindelse.
I kjent stil med
hodet i bakken og baken i været fant
hun noe blank kvarts like ved siden av
veIen.
Nysgjerrig begynte hun å grave, og fant
mer. Kvarts xx med en merkelig vekstform!
Dette var begynnelsen
på eventyret.
Det ble reist dit ut mange ganger i løpet
av januar
og februar.
I de værste

vinterstormene
og regn som flommet,
lå vi og grov i hvert vårt hull som ble
temmelig dype etterhvert,
og langt der
nede dukket det opp store kvarts xx
som lå i klorittsand. Den største var på
over 100 kg. I tillegg var der en del
titanitt xx i hrun/grønn/gul
farge med
en størrelse på ca. 4 - 5 cm. Disse
krystallene lå løs i klorittsanden,
mens
noen sto fast på selve bergarten.
I tillegg var det en del kalkspat og prehnitt
med analcim xx. At det hadde høljet,
tildels sluddet og blåst hele tiden registrerte vi ikke før mørket tvang oss til å
grave igjen hullene.
Så kom våren. Da er det så vakkert her
ute i øyene. På nytt gjorde Minni et
funn. Denne
gangen på Floen, en
naboøy til Toska.
Her var det veiarbeid igang. I et druserom i en liten veiskjæring fant vi store
og små perlemorshvite
albitt xx med
zoisitt xx på kryss og tvers og innimellom blinket små blanke titanitt xx.
Dette var og et druserom som inneholdt
mye klorittsand.
Senere ble det jobbet en god del med
forekomsten
og andre i foreningen fant
sitrongule titanitt xx med en størrelse
på mer enn 10 cm.
Tanker vi har om disse åpenbareIsene
er vel egentlig det vi vet fra før, - at det
virkelig finnes vakre mineraler og krystaller av forskjellig slag rundt omkring
- men det er «bare» å få øye på dem.
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