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Sveriges Klondyke. Gullvasking i Ädelfors av Thor Sørlie
Harnäs – en gullgruve i Värmland, Sverige av Thor Sørlie
På gulljakt dypt inne i Ädelfors gullgruve av Thor Sørlie
Gull i Alaska av Thor Sørlie
Jungelgull av Thor Sørlie
München-messa 2013 av Astrid Haugen, Roy Kris ansen og Thor Sørlie
Steinloppemarked på Eidsfoss av Thor Sørlie og Jan Stenløkk
To spesielle steintransporter av Dagfinn Trømborg
Krystalldyrking for de tålmodige av Jan Stenløkk
Exit Kongsberg mineralsymposium av Alf Olav Larsen, Henrik Friis
og Knut Edvard Larsen

Vi minner om kommende messer/arrangement:
Mineral- og smykkestensmesse i Göteborg, 12-13 april
Minerant2014 i Antwerpen, 10-11 mai
Sainte-Marie aux Mines, 26-29 juni
Steintreﬀ Eidsfoss: 18-20 juli
Stenmesse Kopparberg: 26-27 juli

3

STEIN 1-2014

Gull
Hvor o e blir du ikke minnet om jakten e er
eller verdien på det gylne metallet? Annonser
fra Gull-Adam, Gullvekten eller hva de nå heter
alle sammen, som gjerne vil kjøpe di «skrapgull» og som betaler «godt», eller et av de
flere «virkelighetsprogrammene» som forteller om jakten e er gull i ekstreme omgivelser.
Alt peker i samme retning; gull er e ertraktet!
Du er kanskje en av de som solgte gull l et av
de ovennevnte selskapene som hadde en oppkjøper i et kjøpesenter eller kunne treﬀes på
et lokalt hotell. Med sensasjonelle høye gullpriser og underskudd av gull på verdensmarkedet skjer de e. Du fikk kanskje ikke så mye
du hadde ønsket for noen gamle ødelagte gullsmykker, men likevel så mye at du heller valgte
det enn å la det fortsa ligge i en skuﬀ, og slik
tenkte nok veldig mange. Har du se annonsene i det siste? Ikke det nei; det har kanskje
noe med at gullprisene er på vei ned, selv om
de fortsa er høye. Så høye at familiefedre forlater familien, for å lbringe to-tre måneder i
ugjestmilde strøk i et forsøk på å bli rike.
Det er lenge siden leteak viteten i USA og Canada har vært så høy som den har vært i de
siste årene. Noe helt annet var det i 1997 da
jeg var der, da de fleste «small scale miners»
ikke drev claim’ene sine på grunn av lave priser
på gull, og da det var «billig» å kjøpe gull.

Slik vil det fortse e, selv om forbruket av gull i
verden er høyere enn produksjonen og markedet må ty l gjenbruk av gull.
Det er mange år siden jeg skrev om gull sist
gang, og ar kkelen om Alaska har ligget lenge
på vent.
Senere er det bli flere gullopplevelser, som
det også kommer noen ord om, men:
Nå, før jeg forhåpentligvis returnerer l Alaska
igjen i 2015, vil jeg få mine første gullopplevelser på trykk. Jeg vet at flere der borte har
ventet på det. Hva ønsker jeg å se når jeg
returnerer?
Jo, om Dexter, Yukon Yonda og Kevin fortsa
vasker e er gull rundt Fairbanks. Om alle i familien Gower har det bra. Om jeg får se igjen
noen av de jeg treﬀer under VM i gullvasking i
Kopparberg i august i år OG om jeg får ta meg
en tur l Klondyke, Dawson City og Porcupine
Creek. Blant slike mennesker, i slike områder
som oser av gammel historie og der drømmen
om gull lever, trives jeg godt!

Vet du om et arrangement som bør stå her, send en mail l layout@nags.no.

Forsidebilde: Gullnuggets fra Alaska i gullvaskepanne
Samling: Yukon Yonda og Dexter Clark, Fox, Alaska
Foto: Thor Sørlie
Gullnugget fra Manley, Alaska, 20 mm bred og 1 oz. sølvmynt. Samling: Thor Sørlie.

