SMARAGDER ETIERTRAKTET, KAN BLI LIKE KOSTBARE SOM
DIAMANTER .
AvP.M. - K.S. [Bergverksny tt 7/8-81.)
Provedrift ved Mjosa ved hhundreskiflet.
Smaragd har allt id veert en ett erspurt
edelsten. Faraoene fikk sine lysegrenn e
stener fra 0 vre Egypl, i vare dager finn es
gulgronne smaragder i Ural , mens rnerke
forekommer i Transvaal.
De mesl verdifulle kommer fra Colum bia .
Smaragdene har ofte inneslutninger, helt
perfekte eksemp larer er en sjeldenhet og
oppnar priser som diarnanter .
I 1980 eksporterte Columbia smaragder
for ca. en milliard kroner, nesten like
megel ble smuglet ut. 1 et TV-program
vistes for en lid siden gruvedrift i ratten
granitt ved Muzo , me r Bogota. Her har
foregatt utvinning i arhundrer, og del sd
ut Iii forlsatt d herske Wild West -tilstander
der.
Over 90% av eksporten gh Iii Japan, USA
og Taiwan . Del er ikke bare Columbia
som laper pd ulovlig smaragdul vinnin g,
som nevnt lidligere i Bergverks-Ny tt tapte
Zambia 100 Iii 200 millioner kro ner drlig
pd denne trafikken .
Del ble ogsa smuglet ut slipIe sten, men
del var risikofylt d kjepe disse. Del hendte
nemlig at de var falske , lagel av del grenne glasser i stjalne Irafikklys! Del ble satt
ned en komite for d arbeide med saken og
del ble skaffel midler til oppleering av
zambiere som ville sid seg sammen om
drift av mindre mineralforekomster sam
ikke ville Ienne seg for de sterre selskaper.
I Ndoladistriktet har The Reserved Minerals Corp . begynt d ansette folk til utvin ning av smaragder .
I Pakislan er del ogsa rapporlert smaragdsmugling. For e vrig ulvinnes rnineralet
bl.a. ogsd i Kenya og Australia,
Fo rhapninger om d finne verdifulle fore -

komsterer 5t0£5t oAr det er taleurn (ierne ,
ugjeslmilde og ode steder. Aga Khanforekom sten i et ode st re k 725 km N.

for Perth i Wesl Austral ia ble funnel for
over 100 dr siden og har stadi g fdtt nye
eiere . Gruben er n d 50 m dyp og har 120
m grubeganger. Ved et journalistbe sek for
en tid siden var temperaturen i »lunsjrornmets under en presenning mellom
kjokkenet og en campingvogn 48 C.
Jord smonnet var redt og etter kort l id
var kleer og all undertey red farget. Vann
matte fraktes f1ere km Iii kjekkenbruk og
dusj.
Aga Khans produksjon blir nd utvidet etter
at del er funne t en hel del sterre smaragder av meget god kvalilet. Great Eastern
Mines LId. overlater sortering, sliping,
monlasje og salg Iii et stort australsk
juvelerfirma, mens sekunda male riale og
sten av smaragd-beryll kvalilel selges direkte til USA.
I mai 19 80 ga den zambiske regjering et
to maneders amnesli til alle som matte
veere i ul ovlig besittelse av smaragder , forutsatt al de ble solgt gjennom statens
agenter Iii »rim elige inlem asjonale prise rs ,
Innrommelsen gjaldl ikke folk som dre v
ulovlig utvinning og smugling eller som
allerede var under rettsforfolgelse for
mineraltransaksjoner.
Tiltaket var vellykket: Bare i lepet av de
ferste dager hadde over 200 anonyme
personer solgt sine edelslener.
Norsk pre vedrift .
Ved lIrhundreskiflel var kanskje ogsa
Iraktene ved Eidsvoll i engelskmennenes
eyne ansett som fjerne og darlig undersek te strek,
En liten forekomst i Norge , ved Byrudgllrd
i Feiring , var ved arhundreskiftet gjenstand
for pro vedrift . EI engelsk selskap drev i
f1ere dr en stoll like over Mjoskanlen. For
50 . 60 1Ir siden - for mineral inleresserte
turister hadde forsynl seg - var del ende l
gronne verdilese sten d finne pd berghal den.
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