Tor til Svappa
Av Hans Balteskard

Vanlig gullfeber (oromania vulgaris). I bakgrunn en den hard! angrepne Han s ChI'. Forsaa.

Ofoten Amatergeologiske Forening er inne i sitt annet ar. Styremetene
er fa, de kollektive utskeielser likesa; relativt anonymt utever de
anslagsvis 15 medlemmene sin noe uklare, om enn meget viktige virksomhet.
Ikke desto m indre starte t 9 person er
med 3 biler fra Narvik jernbane sta sjon
tidl ig om morgenen den 10. august
med kurs for Kiruna, etter at en del av
de pameldte de ssverre hadde matter
avsta fra arra ngementet. Kortesjen tok
en kort pau se i Abisko , i hap om at
noen fra den hyperaktive geolog iforeningen i Harstad skulle dukke opp.
Men den gan g ei, og en tim e senere sto
vi ans ikt til ansikt med Dennis Holm-

berg i Kiruna.
Ek skursjonen hadde som viktigste mal
mineralleting i Leveaniernigru va i
Svappavaara, noen mil lenger es tover,
Vi hadde neml ig notert oss Dennis
annonse i STEIN, og traff ham de ssuten pa steinmessa i Bardu 6. og 7.juli.
Dennis er autori sert om viser i LK AB s
gruveomrade r,
For undertegnede - og sikkert ogsa
ek spedisjonens ev rige delt akere - kom
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turens ste rste oppleve lse umiddelb art.
Besek i Denn is private min eralsam-

ling. Denn e finnes i skraninge n opp
mot Kirunas store malrnfjell; institusjo nens yttervegge r er innsa tt med
malmste v - eksterieret avgj ort ikke
imponerend e. Dessuten, hva lokaliteten matte ha A gjere med Califomias
solsvidde busklandska p og/e ller de
glova rme vindene fra Mojaveerkenen ,
er og blir en ga te; stedet heter i aile fall
High Chapparal. Navnet fikk meg
umi ddelb art til A tenk e pA artikl er i
STEIN fra San Diego County, Him alaya Min e m.m. sA interessen var pA
topp da vi gikk inn.
Og vi ble overveldet av det vi fikk se.
Mange av praktstuffene var store - i
dobbel forstand! Trolig tran sportert i
Denni s 1967 Volvo Am azon stasjonsvog n (me d ny motor), som samlingens
innehaver fremde les kjerer rundt i.
Ikke alt var fra Nord-S veri ge, naturligvis. Se lv om de fleste av oss nok ikke
har sell de store private samlinge r som
finnes lenger ser i landet, tar jeg neppe
noen srerlig stor risk ved ApAstAat dette rnA vaire en av No rdens fineste
mineralutstillin ger. Selv blaserte forstaseg paere rna her finn e mye A glede
seg ove r, tror jeg.
Resten av dagen var vi pA jakt i varphogern a i Svapp a, so m Denni s utt alte
del. For hel - eller halvprofesjonelle
samlere er de ulike fosformineralene
det mest attraktive i Leveanierni . Seerlig kuleform et strengitt, men det gikk
ogsa bra A finne rockbridgeitt, beraunitt og wave litt. Hovedmalmen er martitt, som er betegnelsen for magnetitt
som ved pseudomorfose har inntatt
kry stallformen til jemglan s. Og den
inneho lder altsa her fosfor. Iflg. Dennis
er dette den beste - muli gen s den
enes te lokalitet for en del fosfatmineraler i Europa i dag .
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Vi kvartprofesjonelle koste oss min st
like mye med den rikeli ge tilgan g pA
zeolitte r, se lv om disse kan skje ikke
regnes for A vrere sje Idne. Vi fant jo
stiIbitt, chabaz itt og skoles itt. Plu ss
vakker limo nitt i kuleformede aggre gater. En stuff med islandspat kombinert
med sti lbitt tror jeg vii bli bra i min
egen beskjedne samling .
Omradet i Levean ierni er to kvadratki Iometer, med strenge bestemmelser
vedre rende adga ng og sikkerhet. A lt
var tilrettelagt av Denni s som var med
oss hele tiden , og dessuten en hyggeli g
kar. Og takk for det!
Etter en overskyet dag rned jevnt smaregn var det godt A krype inn i soveposene pAcampingplassen, der det forevrig var nok sa nedterftig m.h.t. matlagingsmuli gheter. Et minus, altsa.
Dag en etter kjerte vi til Lannavaara, et
avsides sted mellom Vittangi og Karesuando. Men her - av aile steder - er
det en utd anningsin stitu sjon i gemmologi/geologi, der elevene kan gA i ett,
to eller tre Ar. Avsluttende ek sam en
avlegges i London. Hoved leerer og sje f
er Agn e Soder strom. Her er min eralsamling, og vi fikk om visning i undervisnings romme ne, med present asjon
av diverse instrument er. Det selges
ogsa en god del utstyr for mineralsamlere.
Vi ble med pA gullvasking for SEK
250 pro per s, og da fikk vi beholde
vaskepannene . Til vaskestedet ble vi
kjert med en firehjul s Suzuki terrengmotorsykkel med store ballongdekk og
en tilhenger med dekk av sarnme kaliber. Denne tok aile 9 passasjerene.
Gullet i 'bekken er svrert finkomet. l eg
kalte det stev, men ble urniddelbart satt
pA plas s av Agne - vaskesjefen. Iflg .
ham var forevrig le smassene fra nest
siste istid , og det var 5-6 rn ned til granitten. Man fant en knyttnevestor gull-

Kamp en fortsetter. Fremst Astrid Paulsen . Deretter fra hoyre Siv Jensen, Rita Eriks en og
Stein Rervik - Lodin gens svar pd Neumann.

klump ved arhundreskiftet, og iflg.
Agne er det ogsa rubin og safir i de
lese sedimentene. Men det fant ikke vi.
Med et system av vaskerenner er det
her mulig a livnare seg ved gull vasking, og dette foregar ogsa et sted i
ruerheten. For a bringe de bitte sma
gullfragmentene fram i dagen kreves
en viss prosedyre, som vi med vekslende hell prevde oss pa. Best var 16 arige
Elisabeth, som fant ca 10 stk. Disse
kunne vi beundre pa bunnen av det
delvis vannfylte'reagensglasset hennes .
Her var lupen grei a ha for handen.

Pa hjemturen ble vreret verre, og tankene gikk til de tre som ble igjen for a
plukke molter i den nordsvenske bushen. Etter a ha passert grensa tidligere
pa kvelden, forsekte noen av oss med
darlig skjult gradighet vaskepanna i
Urdalselva, i vill forhapning om a finne et mer grovkomet gull i grusen fra
Rombaksvinduets granitter og vertikaltstaende prekambriske sedimenter.
Denne gang med negativt utfall, dessverre.
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