att de som stude rar inte behover aka sa
langt fran hem orten. Dessutom skra ddarsyr
man kurse r till o lika fore tag varlden ove r
som efterfragar specialise rad perso nalutbildni ng .
Nar vi anda traffade Dennis Foltz och
Michael Allbritton passade vi pa att fraga
hur man kunde fa en egen fase ttslipning
bedomd efte rso m vi vet att det finns ett
visst intresse for del. Den mojli ghet som
angavs var att lata den akt uella stenen delta

i AGTA 's (The Amer ican Gem Trade
Association) tavling for fase ttslipade stenar
som i ar agde rum for andra gangen , De
stenar som vunnit 199 1 stalldes ut i T ucso n
Con vent ion Center under massan . I ar
skulle anma lan vara AGTA tiIlhand a i maj
oc h lar ligga vid ungefar samma tidpunkt
ave n 1993. Det som eve ntuellt kan vara ett
problem for nagon som onska r delt a ar ett
antal v illkor, bl a att de stenar som sands in
till tavlingen maste kunna returner as till en
adress i USA .

Prospektering med
ovantat resultat
Ake Helen

En dag i somras kom min gode van Olle Gronvall hem till mig med ett
par stuffer som verkade synnerligen intressanta. Vad man kunde se
med blotta ogat var det kvartsit med inslag av kopparkis och pyrit.
Efter nagon vecka gjorde vi sa llska p till fyndplatsen. Den lag vid en
relati vt nyupptagen skogsvag.
Fynde t lag pa tva stallen sa langt vi kunde
se oc h bestod av kro ssade block . Vi plock ade med oss en bra laddning som man brukar go ra oc h alia stuffe rna inneholl kopp arkis oc h pyrit.
Oll e hade skaffat sig ett s k guldspjut. Med
ett sada nt kan man testa om det finns guld i
backar och grunda sj oar oc h liven i stuffe r.
A lltnog , Olle fick for sig att testa en stuff.
Han kom over till mig oc h dem onstrerade.
Jag trodd e inte mi na ogon och oron! Det
tutade i lurarn a och blinka de for guld i
e lektroniklada n pa spj utel. Vi tittade pa
varandra oc h borjade se Ijust pa framtiden.
All tnog , Oll e skickade en stuff till Mineraljakten oc h jag hade moj lighet att fa en
bit analyserad pa Enasens laboratorium.
Jag fick mitt svar fors t: 2,75 gra m guld per

ton. Det hela borjade utveck la sig pa ett
satt som gjo rde oss ganska knasvaga.
Sedan kom Olles svar fran Minera ljakten :
3, 1 gram per ton!
Nu blev Bolid en intresserat oc h vi bestam de en dag for att tillsamm ans titta pa fyndel. Vi kom dit oc h det blev forstas ett valdig t diskut erand e linda tills nago n hittade
en stuff med ett hal vt borrhal i. Borrhalet
var av den dime nsionen att det inte kund e
ha gjo rts pa platsen . Vi akte hem med en
del fragetecken. Efter en tids detek tivarbete konstaterad es att man kort tva lass fran
gruva n i Enase n till den har vags tumpen.
Ingen kan fork lara varfo r.
Sic tran sit gloria mu ndi! Olle oc h jag blev
inte rika den har gangen. Men vi karnpar
vidare .
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