Rapport fra Drammensmarka september 1998
I arenes lep har det fra
Drammensm arka og spes ielt fra
et sted vi ka lle r «5-minuttem»
vrert tatt ut en hel del fin-fint
materiale. Bl ant annet noe
ametyst, bade i dru ser og
enkeltkrystaller, meget br a
kvarts i klare krystall er og
se lvfelge lig Andradittgr an ater,
typeb estemt til mel an itt. Mye
fint materi ale er funnet her og
havnet i forskje llige samlinger
over hele land et.
I dag ser skraningen fra veien
og ned mot bekk en ut som en
darli g pleyd pot etaker med
ste rre og mindre tner ve ltet
ove rende, omtrent all le sm asse
er gje nnornga tt av ivr ige
arnatorgeolog er og noen skoleklasser fra distrikten e rundt
Drammen. Ikke ak kurat pent a
se pa, men det gror sa kte til
igje n, med gras og sma busker,
Aile har regn et med at denne
forekoms ten ikke gir noe srerlig
mere av fint ma teriale og det
stemmer vel sa noenlunde.
I den siste tide n fra so mme ren 1997 frem til i dag, se pt.
98 , har je g sa mmen med en
ka me ratgje ng hatt man ge fine
turer len gre innover i
Drammensm ark a og sa mtidig
lett etter nye stede r som kan bli
interes sante for de «steingale» ,
Folgende forekom ster, hvor vi
har hentet ut noe, er funnet;
I. Ny Vesu vianforek om st,
med krystaller, farge og form
som den kjent e forek om sten fra
Hamrefjell pa Eik er. Nydelige
krystaller med bade dyp grenn
og Iysere gr enn farge . Finnes i
bad e ma sser og som enkeltkrystaller. Sterste enke ltkrys tall
til na malt til 12 em . Eksakt

bel iggenhet vii forelepig bli
hemmeli gh oldt.
2. Ny Kvartsforeko mst med
merkel ige kombinasjon er ;
A: Dru ser : I dru sen e finn es
kvart s som er farget brunrosa,
muli gen s av man gan . Flere av
kvart sen e er fantomkvart s. I
noen av dru sen e finn es ogsa
andra ditte r med oksy dasjonso vertrekk, muligen s mangan og
kva rts m/rutilnaler,
I le sm asse/spalter og kvart sare r;
B: Kvart s, klaser, klare , med
inneslutninger av rutilnaler,
C: Kvart s, klaser, med pavokste rut ilkrystaller.
D: K varts, helt klare, med
Anatas pavok st og innesluttet i
se lve krystallen, ikke store men
opptil ca . 12 mm.
E: Kvarts med tydel ig
gy lde ng ul farge . (????)
F: Kvart sfant om er, med sorte
topp er. (Negertopp?)
G: Kvarts, type Arnet yst, klar
og nydeli g Iys lilla og merk
lilla, noen ganger sa mmen med
de sakalte negertopper». Finn es
bade som sma og ste rre krystaller, ca. 6x 14 em store. Sted
hemmeli gh oldes.
3. Vesuvian forek om st :
En ca. 40 -50 minutters pen
gange fra Landfallhytta mot
NN0 finne s en helt ny forekom st av Vesuvian til svarende
den kjente fra Sau esetra.
Bade store og sma krystaller
av samme type og farge, noen i
le sm asse, andre i hvite le se
«band » so m svevere. Disse er
de ste rste og beste . De fleste
me110m 5-10 em store. Men den
ste rste til na maier heIe 14x9
em kan skje finnes det og sa
storre , men har ikke fatt lett
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nok pa denn e foreko msten
enna . Sted et er ikke lett a finne
og eksakt angivelse viI ikke bli
gitt av undertegned e enna.
4. Kvarts Am et yst fore koms t:
Denne for ek om sten er den
sis te jeg har funn et og den som
jeg sy nes er mest interessant.
Her finn es klare kvartskrystaller opptil 15 em. sterrelse med
topper av klar ame tys t, bade
merk og Iys lilla. Toppen e er
gje nno msiktige og helt nydelige a se pa. Det finn es bade
dobl e og tredoble topper
sa mmen. Dette tror jeg er
meget sjeldne sa ker da jeg har
hert at sadanne krystaller ikk e
er funnet siden Brag ger fant
noen tilsvarend e i 1931. Vi tar
med noen til Mossem essa 98
hvor vi kan skj e kan fa dette
bekreftet av en eller annen.
Sa selv om «5-minutter ' n»
ikke gir noe ste rlig mer, finn es
det nok av andre steder i marka
som ogsa kan vrere bra . Sa gjer
som oss, ta med noe enkel
red skap og ga pa tur, ha god
tid , nyt naturen og let.
Bade undertegn ed e og and re
viI hoyst sa nnsy nlig fort satt ga
tur er i Drammen sm arka og lete
etter diver se fo rekoms ter,
sa fre mt hel sa til sier dette.
Finn er vi noe som er verdt a
nevne, skriver jeg en liten
rapport om dette til bladet
Stein , som vi sy nes har blitt et
meget godt blad for amatergeo loge r og sam lere .
Hil sen turgaer, hytteeier og
ste in-g al samler

Sverre E. Knudsen Drammen.
(Medlem av venneklubben
Gard Sto nes/S candinavia.)

