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F0RSTE AKT: STENTUR

beherig utstyr i sekkene trasket oppoverbakke . Selv ikke regnvrer, sur vind og sole
kunne dempe oss ved synet av stenbrudd
med pegmatitter og lukten av nysprengt
sten. Forventningen steg .
Vi ruslet rundt og lette, me islet og knu ste,
stirret gjennom luper og samlet i plastpo ser
variabelt materiale, men s regnet silte og
sola gjorde "funnene" vanskelig a bedomme. Eksperten fant fort de store bastnesittene og jobbet konsentrert. Mikrobene lette
og samlet innbitt alt som det var dru ser i
og som kunne se ut som om det inneholdt
ett eller annet. Nybegynnerne virret mer
omkring mens fortvilelsen over ikke se noe
srerlig spennede i det hele tatt , begynte a ta
overhand. Det skal sterk entusiasme til hos
en nybegynner for a bevare troen etter en
slik tur i ukjent terreng, hvor funnene nesten ikke en gang er synlige.
Mikroben finner imidlertid en klump med

Her pa varparten fikk "mikrobene" Iyst pa
en stent ur. Vinterens inne stengte virketrang sku lle gi rom for varlig e stensysler.
Det er mere moro nar vi er flere med , sa vi
tok kontakt med "nybegynnerne" som vi
siste host forledet til a slutte seg til de
stengale, og som vi viss te gjeme ville vrere
med. Og dessuten tok vi en telefon til
"e ksperten", en god , gammel turkamerat,
og han hadd e Iyst pa en tur han ogsa,
Som mat valgte vi "Svensken" i Tvedalen,
hvor det tid om annen blir funn et ting av
interr esse for oss"mikrober" . Vi hadde jo
lest siste numrner av "STEIN", med glim rende beskr ivelser av skatter som kunne
finnes i det forje ttede Tved alen , sa vi satte
fulle av forhapninger kur sen mot se r.
Veeret var ruski gt, som svensken sier.
Dette var varen s fe rste tur med hammer og
meisel, sa spenni ngen kriblet men s vi med
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sa det! Det blir stuffer i noen hver samling
og til bytte.
Men mikrob er gir seg ikke med en gang. I
et hjern e er det en liten druse, og der finnes det noen knett sma, listeformed e krystaller med Iysebrun farge. Materialet gjennomsek es pa nytt, og det finnes enda etpar
slike druser. Sper smalstegnene star der.
Bertranditt ?? Ancylitt ??Andre forslag ??
Eksperten konsulteres og ser pa sakene,
men ter heller ikke med sikkerhet si hva
dette er, annet enn at det ser spennende ut.
Her trengs enda sterre ekspertise og tilsvarende ressurser , og etter en tid overlates
noe av materialet til"supereksperten " for
nrermere analyse.

litt ste rre analcim i en haug . Krystallene er
bra utviklet, men noe forvitret og gra pa
overtla ten - en stuff som man har bedr e
hjemm e fra tidligere tokter, og som man
ellers ville latt ligge. Denne blir imidlertid
generes t skje nket til nybegynnerne, som
ikke har noe slikt fra fe r, og derfor straks
ser Iysere pa tilvrerelsen.
Etter en styrkende matpau se fortse tter aile
med sekevi rksomheren, inntil det sure
veret har minsket Iysten sa meget at hjem mets lune rede fremtrer som mere attraktivt enn Svensken.
ANDRE AKT: HJEMLIGE SYSLER
Hjemme blir pa vanlig vis de medb ragte
steinene omhyggelig vasket og inspisert i
mikroskopet. Mikrobene kon staterer at
resultat et denne gangen ble heller magert,
og 99 .9% av material et havner pa tippen
lengst nede i hagen .
Fra nybegynneme utgar det anmodninger
om hjelp til finne ut hva de har funn et, og
en kveld i uken, etter kaffe og kaker, inspiseres helgens resultater. De ligger pent
nyvasket rundt pa kjekkenbordet, og notisblokk en ligger klar for notere. Vel, her var
det jo en del a ta med seg for nybegynnerne, som omhygge lig noterer seg alt det nye
de ikke hadde fre, og synes at turen til slutt
var ganske OK.
Men en mikrobe er ikke lett a stoppe, og i
lupen oppdages en knettliten druse med
sma, runde kuleri pa den ovenfor nevnte
analcimstuffen. Salt syre etterl yses, idet
mikrob en uttaler at hvis dette ikke bruser,
sa er det spennende. Men saltsyre finnes
ikke i huset, sa stuffen medbringes for
ruermere inspeksjon med saltsyre og andre
avanserte metoder.
Det bruser ikke!
Etter ha lovet a erstatte analc irnen, far man
tillatelse til a se hva som er inni. Og se
der! Det apner seg plutse lig storre hulrorn,
og vakkert materiale far mikrobehjerter til
a banke. Hulrommene inneholder matter
med gre nne aegirinnaler, hvor runde , gulhvite knoller og diskosformede enkeltkrys taller av epididymitt er dandert utover. Det
hele er krydret med fine dusker og kuler av
chiave nnitt. Se det var jo turen verdt og vel

TREDJE AKT: EUREKA!!
Her forrige kveld en ringer telefonen. Det
er supereksperten. Det viser seg at vi har
funnet et mineral som tydeligvis pavises
for fer ste gang i Norge , nemlig HINGGANITT -(Y) . Dett e er et noksa nytt mineral
som er blitt bestemt fra Sibir og Kola
USSR , fra China, og etterhvert ogsa fra
Japan og Frankrike. Et mineral fra Hoydalen Terdal har ogsa vrert mistenkt for vrere
Hingganitt-(Y). Det finnes ogsa Hingganitt-(Ce) i Japan og Hingganitt-(Yb) pa
Kola .
HINGGANITT-(Y) har den generelle formelen: Be(Y,Ce)Si04(OH). Den proven
som ble analyse rt, inneholder imidlertid
ingen cerium, sa det er den rene yttriumva rianten vi har funnet. Enda et nytt berylli-.
ummineral fra Tvedal en, hvor det nu er
funnet et ganske stort antall. Neste gang
"STEIN" lager en Tvedalen-ov ersikt, blir
det sikkert ennu flere , det kan tenkes en
rekke rariteter som venter pa a bli oppdaget. Slipp Ips et kobb el med mikro samlere
i en forekomst med druser, sa vii det med
tiden bli funnet noe rart , det er sikkert!
EPILOG
En uke eller to etter den ferste turen forsekte vi a finne mere av dette spennende
materialet. Akk , det var skytle t vekk og er
havnet pa den store tippen. Tenk om ikke
mikroben hadde hatt slik omsorg for sin
neste. Da ville verden ikke ha visst at det
fantes Hingganitt- (Y) i Norge.
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