Pfl'n igien

Per NrerbOpd vei opp steinrqysa til akvamarinene.Foto Anne Varvara Andersen

Visseting er drvisse.Sd ogsd med dretsf@rstesteintur.Det er sd hyggelig
d vite at det er flere enn 6n som sitter og venterpd det samme.Og da er
detfaktisk ikke sd mye som skal til f4r man er i gang. En liten telefon.
Sjekkevreretpd met.noog kanskieet vrerkamerai tillegg kan vrerelurt.
Denne helgen i mars var veret endelig strilende.SnOvar det nok av i Ostog nordhellingene men 6n vestvendtskrining var blitt tilsynelatende snofri. Skrentendet her er snakk om
ligger pi Drammensfjordensostside og er
viden kjent blant steinsamlere.Her har mange
trikket opp steile stier og bekkefar mot drusene
i Kringlefjell. Historier om druser med flere
hundre akvamarinkrystaller og den kjente
topasforekomstenhadde nidd vire Orer.Flere
turer sist hOst i gamle fotspor fortalte oss at
andre nok hadde kost seg stort i enkelte store
tomme hull i granitten. Noen nye smfl druser
ble oppdagetunder mosen tross alt og roykkvartsenholder god kvalitet. Fine avsmalnende
former pi mange. Sm6 cm store flate flytere
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som enkeltkrystaller,gjerne melkehvite, ble
ogsi funnet.
Ni var det slik at vi var tenrc pe fl finne litt mer
enn kvarts og orloklas og da m6tte vi pr6ve oss
litt utenfor allfarvei. Og det kan man godt si det
er. Per Nerb6, VarvaraAndersenog jeg parkerte ved det gule nymalte huset i svingen innerst
i Grimsrudbukta. God parkering i yttersvingen.
Herfra har man fjellveggen i nrrt skue og det
er vel verdt i ta en kikk opp, for denne fjellsiden er 300 meter hOy og reiser seg nesten
loddrett opp fra sjoen. Veien videre utover
Hurum er sprengtut i fjellsiden og sikret med
nett pi enkelte strekninger. Det er stor rasfare
overalt og steinblokkenesom ligger i stabler

Avsnitt falt ut pd side 9 i Bjarne Gravsartikkel:
Settinnfolgendeetter.forsteavsnittsomsluttesmed: " bevegetseqen qoddel de sistetidr"
Vi valgtei folge fiellsidenparalleltnedepi flatmarkmot nordsstlangset gammeltgjengrodd
traktorsporfsr vi brakk av mot ost og begynteden langt bratterestigningeninn mot veggen.
Og det er umulig i g&segvill. Sellveggenmoterdeguansett.Den er somet
altoverskyggende
mareritt.Storetrer vokseri royseneinntil fiellet og pi hyller og sprekker.
Erosjonengior det farlig men serdelesinteressantndr manvet at nettoppen stor drusekan
vrerefirsakentil at et tre har klart e bli stflendeog voksesegstort i et ellers skrint og renskurt
fiell.
Vi tok oppstigningen
i godeporsjonerog sjekketp&veiende stsrstesteinblokkene
somhadde
rastned.Smidruserer det nestenoveraltsi manm&lsfte pi mosenfor fl sjekkesprekkerog
fordypninger.Vel fremmepi toppenav skrentenbegyntevi Abevegeosslangsfiellet. Enkelte
stedermi mantrekkepustendypt og skyndsomtmen forsiktig ta segforbi de varste blokkene
somhengerover en.
Ogs6her oppefant vi spor ettermenneskeligaktivitet. Fleretsmte druserfra en golfball stor
til fotballstsrrelse.
Menjo lengervi klatretog gikk, destomer spennende.
Rutenlangsveggen
g&rbide opp og nedettersomskrentenehar til delsspisspyramideform.
I en slik ras-urvar det vi fant granift med kvarts.Et godt sporm6 man vel kunnekalle det for
her kommerdetmestenedlangsen relativtloddrettlinje. Si vi klatretendalitt hoyere.
Forhipningenesker og etternoye saumfaringav de smi detaljerserjeg plutselig en druse
med en steini ipningen. Jegtar det for giu at det mi v&re en av de to andresomkanskjehar
funnetden,og begitt seglitt videre for 5 sen&finere pi en ny, men nei ingenhaddevert
akkuratder.Si da mitte denlille knyttenevestore
drusabli kjent medmeg.Og omvendt.
Noenhaddevert der fsr mentrolig utensrerligredskap.
Drusavirket......

Alle ama@rgeologers "vdte drqm" , en druse ingen har hatt fingrene inne i. Foto Anne Varvara Andersen

lenger oppe i fellsiden har ifOlge eldre obser- intimt med bergartenog denne var 3-4 cm lang
vasjonerbevegetseg en god del de sisteti6r.
men kom ut i tre deler. Den hadde dirlig krystallutvikling og var ikke helt klar, men var pen
Drusa virket ved fgrste @yekasttom men bak i fargen. Alle fikk en fin en hver og jeg har
litt 10s leire inne i drusa fikk fingerluppene beholdtmikroen.Men si bar det videre et stykkjenning pi et kantete objekt. Og det losnet ke hvor vi kom til ura med stor U. En blokklett. Sfl var det ingen tvil: en lekker liten akva- mark mi det nestenkunne kalles. Vi valgte 6
marinkrystall.6-1 millimeter pi tvers og vel en krysse dennemen det var virkelig farlig. Under
cm lang. Med topp. Jubelhylble ufrivillig slup- kryssingen gikk det en setning gjennom ura: en
pet ut over dalen og lunsjen mitte vente. Var kortvarig bevegelseav mange stein samtidig,
det mer? Joda;en til av sammekaliber plussen som la seg bedre til rette. Heldigvis utl6ste vi
hel masse drusematerialesom ikke dreide seg ikke et skred men slapp med skrekken. Flere
om kvarts. Det glitret i glimmer og det stem- loseblokker av anseligstorrelsesom ved f@rste
mer jo bra mht. f6lgemineraler. All drusejord blikk si trygge ut, kom i bevegelse.
ble pakket ned for senerebearbeiding, og det
viste segsenereetter skylling i sikt at det her lfl Flere druser med kvarts, bide hvit og r6ykfar30-40 smi mikro krystaller av akvamarin. 5 get ble funnet pi den andre sidenav ura, og si
mm og mindre. De er fantastiske i mikrosko- var det lunsj. Mer edel beryll ble det ikke, men
pet. De fleste med topp.
allikevel var det en knallstartpi sesongen.
Biarne Grav
Innerst i drusa vokste det en akvamarinkrystall
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