DET ER IKKE GULL ALT SOM GLIMRER .
A v Dagfinn M. Pedersen
Det har jeg na fatt bevist. For flere ar
siden fikk jeg informasjon om et gullskjerp ved sydenden av et vann like uten for Riser. Skjerpet var forsekt funnet , uten
hell , og blodet forbeholdt seg rolig og
ved normal temperatur , selv om jeg skrev
meg et lite spersmalstegn bak eret. Man
vet jo aldri, gull kan man finne i Norge
fremdeles.
S<1 iar bod anledningen seg. leg var i min
nieses konfirmasjon, og i et ubevoktet
eyeblikk tok jeg en liten luftetur over til
en nabo jeg kjente, en amatergeolog.
Han hadde funnet skjerpet og hadde ogsa
snakket med noen gamle i ornradet som
husket historien. Sammen med informasjon ifra bygdebekene ble historien ganske
optimistisk : En sterre brakkeby for arbeidere var planlagt sammen med driftsbygningen og det hele . Et rosen redt hap
matte ha vrert knyttet til dette skjerpet
i sin tid.
Laglig feltantrekk hadde jeg i bilen , og
med lan te stevler bar det ivei. Hvis der var
gull sa skulle det finnes. Synet av skjerpet
ga me d en gang grunn til mistanke . Med
forhapninge r om <1 beskjeftige et halvt
hundre arbeidere s<1 var det se rgelig lite
arbeid som var gjort. Et omrade p<1 1 x
2 meter var skutt ut av en kvart sgang som
heller ikke var imponerende stor. Maimhaugen 1<1 der frem deles og vi banket og
slo . Det nrermeste vi kom var til svovelk is.

leg tok med noen av de mest lovende
stykkene og fikk de analysert. Analysene
ble gjort pa svrert neyaktig utstyr og viste :
null gull.
Eller for a vrere neyaktig , hvis der er gull
s<1 rna det veere under 25 ppb Au (mindre
enn 25 milligram pr. tonn malm) . En se lvanalyse gay 1,5 ppmAg (1,5 g per tonn
maim) .
Var det hele en bleff', eller er det en bekreftelse pa at amerikanernes uttrykk for
svovelkis »fool' s gold»,har sin berettigelse?
Kanskje en fremadstrebende entreprener
som i sin tid trengte litt blest om seg for <1
sikre kredittverdigheten? Min teori gar ut
pa felgende : Finneren ble lur t av svovelkisen og sendte fluksens prover avgarde
for a bestemme gullinnhold og drivverd ighet. I pavente av svar la han sine storslatte
planer for alle som ville here pa . Da s<1
svaret endelig kom ble han bitter og innesluttet og nevnte ikke prosjekte t mer. Men
hans storslatte planer levde videre og fant
veien til historieb e kene. Eller vi var pa feil
skjerp? Det er jo nesten syn d <1 drepe slike
gode historier med noe sa tr ivielt som et
analyseresultat?
Det herer forevrig med til historien at
alle gjestene var gatt fe r jeg en delig glad
og forne yd fan t tilbake til dagens egentlige heydepunkt - kon firmasjonen.

MESSE I DANMARK - 1982

Vi er forsikret om at det blir messe igjen i Danmark.
Tid og sted er ikke fastlagt, men det blir rundt manedsskiftet
august september.
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