
og brutalt ned pi bakken igf en. Det dukket opp spaltestykker
av mineralet i samme omride som den fsrste var funnet.
Dette var nedturl Fluspat! Joda, kvaliteten var ikke noe 6 si

pi. Fargen pi dette mineralet har ikke jeg funnet tidligere.
Beklageligvis ble det ikke funnet mange stuffer med denne
kvaliteten.

Det var likevel kvartskrystallene som utgjorde hovedvek-
ten i funnet med sine mange rare rekrystalliserte former og
nydelige farge. Det ble ogsi funnet et mineral innesluttet i
en av de store kvartskrystallene som hadde en gyllen hir-
formet struktur opptil 5 cm.. Dette er enda ikke bestemt, men
kan godt vere et Ti- mineral. Spennende! Det ble ogsi for-
talt om funn av clevelandittkrystaller opptil 9 cm fra det
samme drusesystemet. Disse var nydelige hvit\blanke.

En fireukers tid etter at vi besokte forekomsten kom det
flere samlere dit. Per Christian hadde da jobbet iherdig her
med 6 avdekke forekomsten i sin helhet. Disse samlerne fant
mye! De 6pnet den originale drusa slik at den hadde en
lengde pi nermere 5 meter! Her ble det funnet en nydelig
fluspat som veide 2 kg.! Denne ble solgt pi Mossemessa i
5r og befinner seg pr. i dag i samlingen til Kjell Gunnufsen.
Dette ble ogsi kiret til 6rets funn pi Mossemessa.

Forekomsten er ni tilbake til det gamle. Drusesystemet
stir atter under vann og er ikke tilgiengelig lenger. Skal man
finne noe pi forekomsten i dag mi det piregnes hardt ar-
beide pi tipphaugene. Halden geologiforening oppfordrer til
a ta kontakt med grunneier for besok pi plassen. Dette er for i
kunne sike at samlere ogs6 i fremtiden ffir besske denne fore-
komsten.

Ikke rart Robin er fornoyd.

Musxowrr FRA Juvz, Asrrot-o
Her har du den sonerte muskovitten

fra Juve. Krystallen var i pegmatittlik-
nende liten sone med mye kvarts/felt-
spat. Men det var fi og smi druser.
Drusa med muskovitten besto stort sett

av en stk. muskovitt, forvitret kalsitt og
noen dirlige feltspatkrystaller samt en

krystallflate av kvarts. Muskovittkrys-
tallen er 8 cm i diameter og den har en

kjerne av biotitt og har fire utkrystalli-
serte hjorner.

Den er ganske spesiell hva?
Per Christian Olsen,
Forstrsmsvei .23, 1778 Halden
Jo visst! Vi tok etfoto, sdfdrJlere se

den. Takk skal du ha.
ghw, foto STEIN
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