Bare en liten steintur
Av Odd Naustheller
En f redagskveld f or 2-3 ar siden satt Iys hjelmer og sikkerhetsutstyr forevtre kamerater et sted pa vestlandet i rig, og nyslipte meisler samt hammer.
hvert sitt lune hjem og lest e mineral- Tillatelse er innhentet hos tunelldrivebaker og annen geologilitteratur. Oet ren, sa samvittigheten er den aller
er oktober, og veeret ute er og har beste.
Vi kj0rer f0rst tunellen som er 6 km
lenge veert deretter . Oet blaser kvast,
og det som kommer ovenfra er pa lang og sjekker den ene siden uten a
grensen til sludd. Drernrnen om det f inne noe annet enn et par ternte drustore fun net blir mer og mer levende ser som tydel ig beviser at vi ikke er de
til flere rnineralbeker og gamle ferste i denne tunellen.
Hapet om a gj0re det store funnet
NAGS-Nytt de tre leser.
er i ferd med a forsvinne da vi pa vei
tilbake mot utgangspunktet far eve
pa en liten qipsare omtrent 50 em
over veibanen. Gipsen avslerer seg pa
glansen i det trolske Iyset som spiller
langs tunellveggen. La 055 sjekke om
det gar an a fa ut noe pen gips sier en
av 055. Og som sagt sa gjort , og
mens vi holder pa med denne jobben
sa ser vi et bitte lite hull i gneisen like
ved gipsaren, og i dette hullet kan vi
se tuppen pa en krystall av et eller annet slag. Stale gj0r hullet litt sterre,
og sa hender noe rart. Ut fra hullet
begynner det a renne kalkspatskalenoeder og kvartskrystaller.
Iveren blir stor, og hullet blir sterre.
Han som har brukt hammer og meisel
Odd har hart om en ny veitunnel i far ferst kikke. Han star med fjeset
ornradet der det skal veere funnet pen helt inn i hullet, og det som vi andre
herer av Iyder er mer som tungetale
gips, stilbitt samt en del andre mineraler. Tanken pa at i denne tunnellen enn det spraket han ellers bruker.
Mens var venn 113 der pa kne med
finnes det store funnet blir avgj0rende. En telefon til hver av kamera- halve hodet i hullet og net et for 055
tene Willy og Stale avslerer at hungetil da ukjent syn ble vi andre mer og
ren til a ga pa mineraljakt er minst like mer utalrnodiq. Sa etter det som for
055 virket som minsten time, fikk han
stor der i garden.
Og for a gj0re historien kortere sa klar beskjed, vi ville ogsa se «SORIA
er vi aile tre samlet i en bil ved innMORIA slottet», Og hva fikk vi se?Jo ,
i fjellet sto en sprekke (druse)som var
gangen til tunellen allerede klokken 21
00 samme kveld. Utstyret er som seg minst 2 meter lang, 40 em. bred og 1
her og bar det aller beste, godt med til 1,5 meter h0Y. I bunnen 113 der en18
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For seint.
keltkrystaller og krystallgrupper av
store og srna krystaller, del' la 3 generasjons kalkspatkrystaller med og
uten matriks, del' val' nydelige gn21nne
flusspatkrystaller, og over det hele i
bunnen val' et tynt dekke av blodrede
mikro xis med hematitt. Pa hengen
vokste det muskovitt x Is pa gneisen,
og innimellom val' det perfekte kalkspatkrystaller og det hele hadde et
tynt belegg av laumontitt xis. Liggen
hadde et teppe av kloritt hvorfra det
vokste kalkspatkrystaller, kvartskrystaller, og ikke minst epleqrenne flusspatkrystaller del' krvstallflatene val'
opptil 3-4 em. Oet val' et syn! Oet
skinte i redt, hvitt, gr0nt og blankt
overalt sa vi brukte lang tid pa a nyte
synet.
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Til slutt rev vi 055 105 fra fortryllelsen og gjorde inngangen til hulrommet sterre. hvorpa vi fra bunnen av
drusen tok ut enkeltkrystaller og
grupper av pene kvartskrystaller,
kalkspatkrystaller og gr0nn flusspat
samt mye mer. Alt dette hadde en
gang i tiden hengt i top pen av drusen,
men da drusen val' skrastillt sa hadde
materialet rullet langs liggen og ned i
bunnen uten a bli nevneverdig skadet.
Mye av materialet hadde innesluttninger av gips og oqsa rutilnaler samt
muskovitt. Til slutt den natten tok vi
ut pen gips (ogsa i krvstallform), og
denne gipsen er helt klar som glass.
Vi val' hjemme ferst klokken 7 om
morgenen, og selv om vi val' trette
etter en lang natt i en rnerk kald tunell
sa fortsatte vi etter en kort frokost
med a dele og beundre nattens bytte.
Ved en senere anledning sa ble resten
av materialet tatt ut fra drusen, og
foruten at vi selv hal' mange synlige
bevis fra den natten sa hal' ogsa Sogn
og Fjordane Fylkeskommune og Geologisk museum i Bergen fatt materiell
fra denne forekomsten. En av stuffene som fylkeskommunen hal' fatt er
60 - 70 em. i diameter og er dekket av
bl.annet gr0nne flusspatkrystaller del'
krystallflatene er opptil 3 - 4 em.
lange.
Tilsammen ble det tatt ut 15 - 20
forskjellige mineraler fra denne forekomsten.
Siden hal' vi gjort mange funn, men
jeg tror jeg hal' de andre med meg nar
jeg sier at dette val' det sterste vi hal'
opplevet som mineralsamlere. Og vi
er stadig pa jakt etter et nytt lite hull
som kan bli til en stor druse.

