Det ble originalbeskrevet fra Langban for
siden og er senere funnet i sma rnengder i enkelte andre forekomster i verden .
Ved Langblm er julgolditt sjeldent og det
er beskrevet som sma gronnsvarte, bladige
krystaller p~ og som inldusjoner i apophylitt og baryt!.
Julgolditt fra Tafjordtunnelen likner p ~
originalm aterialet fra Langblm i form og
farge . Minerale t forekomme r som ca I
mm store bladige krystaller sam inklusjone r i datolitt og kaikspat .I den dat olittforende dru sen i Tafj ordtunnelen er det
minst 2 generasjo ner kalkspat. Den tid ligst utkrystalli serte kalkspat -typen danner ofte hvit e , rh ombiske krystaller.
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Skal du ut og reise til USA kan det vrere
bryet verdt ~ legge turen a m Tucson ,
Arizona. Den 10 . - II. - 12.og 13.februar
holdes den 29 . arhge »Tucson gem &
ntineral ShOWl).
Messen holdes i Tucs on Community center, 26 0 South Church Avenu e .
Det vii bli ut stilt mineralstuffer fra pri vate
samlere og museer. Arets k onkurranse vii
bli mellom de be ste stuffene av cerussit!.
Egne utstillinger av stener, srnykker , slepne
st ener, fossiler og me get annet . Mange
fo redrag aventinente fagfolk , mineraloger
og amatorer. K1ubben har invite rt et utv alg

Julgoldi tt er funnet i en senere generasjon
kalkspatkrystaller sam er Idare og flaterike .
Mineralet ses sam grennsvarte, buskede
grupper av uregelmessige, flate prismer.
P~ grunn av kalkspatens dobbeltbrytning
kan mineralet vrere vanskelig ~ studere i
binokularet nar det sitter inne i kalkspaten .
Av og til kan julgolditt stikke ut av datolitt eller kalkspat , men mineralet er ikke
observert som frittvokste krystal ler p~
egne druser. Julgolditt er et sjeldent mineral i Tafjord-drusene og det er ikke tidligere beskrevet fra noen nor sk fore kom st ,

av detalj og gro ssister fra hele verd en, som
skal stille ut og selge alt som er av interesse
for de be sekend e .
Messen er apen fra 10.00 til 20 .00 unntagen pA sendag nar det stenges kl. 17.0 0 .
Entre S 1,50 pr odag eller S 4 ,00 fo r alle
dagene .
Bam under 14 u i felge med voks ne

kommer inn gratis.
Hvis det er noen som en sker ut fyllende
o pplysninger kan man sk rive til :
TGMS Show Commitee,
P.D.Box 4 2543/Tucso n,
AZ 85 73 3 , USA.

EDLE METALLER KAN REDDE V AR BERGVERKSDR1FT
A v Eivind Fossheim - Aftenposten 10.1 2 .81
- Nye metaller som gull , selv, wolfram ,
molybden , nikkel og tinn kan skape et
nytt fundament for norsk bergverksindustri, sier forstestatsgeolog Arne Bjorlykke
i Norges geologiske undersokelser til
Aftenposten. Strukturkrisen kan loses ved
A dreie virksomheten vekk fra de
tradisjonelle kobber -sinkmalmene og over
mot de mer edle metaller som i Norge har

en stor fremtid, mener Bjorlykke .
Dette er bak grunnen for det undersokelsesprogram for Finnrnark som Norges geologiske underso kelser har lagt opp for en
IO-m peri ode , og som fo rslaget til nytt
statsbudsjelt beerer bud om , kan komme
i gang til sommeren. Hensikten er ~ kart legge de samlede ntineralske rastoffer
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som finnes i vart nordligste fylke, men
Bjerlykke mener at man samtidig ogsa
ber intensivere undersekelsene i andre
aktuelle omrader i landet.
Sjefsgeolog Frank Nixon i A/S Sulfidmalm , som leder undersekelsene av gullforekomster i Bindal, er av samme oppfatning som Bjerlykke. Norge er ikke et
land med bare jern- ogkobbersinkmalmer,
men har ogsa store muligheter i a utvinne
mer utradisjonelle metaller som gull, selv
og andre legeringer.
Geologene setter forevrig store forhap-

ninger til nikkelforekomstene i BalIangen
i Nordland som ligger pa vippen av det
drivverdige. LKAB er imidlertid interessert
i olivin fra de sarnrne forekomster som tilsetningstoff til a lage jemmalmpellets og
har tatt hjem til Kiruna 10 000 tonn
masse for a underseke muligheten neermere.
Ved a utnytte bade nikkelforekomstene
og biproduktet olivin, kan feltet i Ballangen i heyeste grad bli ekonomisk drivverdig, mener Bjerlykke .

SVENSK GULLFUNN
Stockholm ,S. mars
(Aftenpostens korrespondent Lars Hellberg). Det svenske edelmetallkonsem Boliden
blir bare rikere og rikere. Prisene ligger pa rekordniva , overskuddet eker jevnt og trutt
og konsernet gjer det ene funn mer lefterikt enn det andre. Fa maneder etter at konsemet
gjorde sitt hittil sterste selvfunn i Bergslagen, kan konsemledelsen idag fortelle at man
har gjort et like stort gullfunn .
Ved sjeen Holrntjarn, noen fa mil fra det
gamle grubesamfunn Boliden i Vasterbottens Ian, har geologene pavist et malmfunn med »heyt gullinnhold samt betydelige mengder selv, kobber og sink».
Holder de undersekelser som allerede er
gjort for en nsermere granskning , dreier
det seg utvilsomt om et av de sterste
edelmetallfunn Boliden noen gang har
stett pa,
Sa langt indikerer undersekelsene en verdi
av minst sarnrne sterrelsesorden som selvfunnet for fa maneder siden, neermere bestemt minst 2,8 milliarder kroner.
En kraftig, spekulativ kursoppgang for
Boliden-aksjene pa Stockholmsbersen
onsdag forte til at ledelsen gikk ut med
opplysningene for a hindre ytterligere
spekulasjoner og nye rykter.
Boliden har forevrig brutt gull i det aktuelle omradet ogsa tidligere, men da pa
langt mindre dyp enn den nyeste teknikk
har gjort det mulig a hente undersekelser
fra idag.
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lnnenfor det hardt pressede svenske
nreringsliv er Boliden en ekspansjons- og
maktfaktor av rang. Konsemet er da ogsa
gjenstand for betydelig neergaende oppmerksornhet fra de ulike maktgrupperinger
i svensk industri- og finansverden.
Lenge fer det siste selvfunn ble gjort sto
det klart at konsemet kunne regne med et
overskudd for 1980 pa godt i overkant av
400 millioner kroner.
Ifelge de informerte er et overskudd pa
minst 500 millioner kroner sa godt som
sikret for inneveerende ar, som ellers forventes a bli et bunnar i svensk nreringsliv.
Ta ikke direkte pd
krysta/lene!
De kan brekke e/ler
pd annen mdt e bli
edelagt!

