
De  e har Rune Selbekk gi   en interressant 
forklaring på. Da størkningsprosessen 
skjedde, utkrystalliserte stauroli  en så 
lenge det var jern  lstede, men da jernet 
tok slu   eller ikke lenger var  lstede, 
fortsa  e prosessen med dannelse av 
kyani  . Derfor har disse eksemplarene få   
et så morsomt utseende.

Her oppe på Høg  ellet fi nnes det også 
utvitret kyani   i klumper med terminerte 
vi  er. Fra klare ufargede  l sterkt 
blåfarget. Husk at det kun er anledning 
 l å medbringe utvitret materiale 

som befi nner seg utenfor det vernede 
kulturminneområdet. Det ligger også løse 
matriksstuff er her og der som egner seg 
for fotografering. Ønsker man å samle inn 
prøve til egen samling, kan en gå ned i lia 
mot s  en og forlate nasjonalparken. Her er 
det mer enn nok av muligheter  l å finne 
det man ønsker. 

Søndag 15. september gikk Steinklubbens 
tur helt  l Muggerudkleiva, et skogsområde 
sør for Kongsberg. Det var rundt 18 biler 
og 60 mennesker som mø  e opp på Asker 
stasjon kl. 11, på tross av at værmeldingen 
ikke akkurat hadde spådd det beste 
turværet.

Vi kjørte hver for oss forbi Kongsberg og 
mø  es på Heistadmoen. Derfra kjørte vi 
i samlet tropp  l Muggerudkleiva, bare 
noen kilometer unna.

Da vi kom frem og alle hadde få   parkert, 
fortalte Lars og Bjørn li   om området og hva 
vi kunne fi nne. Alle sjåførene hadde få   et 
ark med tegninger av hvilke fossiler vi kunne 
fi nne, blant annet trilobi  en Ogygiocaris 
diletata. Denne trilobi  en levde for 460 
millioner år siden, i Ordovicium perioden,  
og var et leddyr som levde i vann. Det var 
også mulig å fi nne ulike muslinglignende 
dyr og blekksprut.

Vi ble også fortalt at det var vik  g at vi ikke 
brukte hammeren slik at vi skadet fossilene, 
og at det beste var å fl y  e på løse steiner 
i skråningen. Det var også vik  g at vi ikke 
plukket fossiler på oversiden av veien, da 
de  e området er fredet.

Alle fi kk lov  l å ta med tre fossiler hver, 
og det var vik  g at de ble pakket inn i 
avispapir og behandlet pent. Når man kom 
hjem fi kk vi beskjed om at vi gjerne kunne 
vaske fossilene med li   vann og såpe.

På tross av at det regnet godt hele  den, 
var det mange ivrige voksne og barn 
som sa  e i gang og le  e e  er fossiler i 
skråningen. Ingen må  e lete lenge for å 
fi nne noen fi ne eksemplarer man kunne ta 
med hjem  l steinsamlingen.

Det var nok fl ere som ble li   våte og kalde 
e  er hvert slik at turen nok hadde bli   li   
lenger hvis været hadde vært godt. Men 
alt i alt var det en fl o   tur med mange 
ivrige og blide ansikter.

Fossiltur  l Muggerudkleiva
Av Ingvil Sme  ell

Spor e  er kvernsteinsdri  en kan sees i det vernede området rundt Kvern  ellstoggo, 
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Innsamling av de løse stauroli  prøvene 
som det henvises  l i ar  kkelen 
har foregå   utenfor grensene  l 

nasjonalparken.

Ifl g. forskri   om vern av Skarvan og 
Roltdalen nasjonalpark etc., av 20. 
februar 2004, § 1.2.1 er det  lla   å 
plukke mindre (håndstørrelse) løse 
steiner og mineraler i nasjonalparken, 
med unntak i et eget område 
som kalles sone A. De  e området 
inneholder kulturminner e  er kvern-

steinsutvinningen.

Området rundt Kvern  ellstogo hører 
 l de  e området. Redaksjonen gjør 

oppmerksom på at det ikke er  lla   å 
samle løse mineralprøver herfra. 
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