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Harnäs - en gullgruve i Värmland, Sverige
Av Thor Sørlie, foto Håvard og Thor Sørlie
Fra Eidsvoll i Norge l Vänern i Sverige
strekker det seg en spennende bergartssone; det såkalte ”Mjøsa-Vänern Mineral
belt” og Ørje-myloni sonen, som ble dannet under den svekonorvegiske ellkjededannelse for ca 1 milliard år siden.
Gullforekomsten ved Eidsvoll er o e beskrevet, og i llegg er det en del geologisk
informasjon fra svensk side bl. a om lokaliteter som Harnäs og Alma, som alle er
kjent for gull.
Flere lokaliteter på svensk side kan som
sagt, vise l gullholdig kvart. Og i bekker
i Dalsland har flere vasket e er gull. Men
om gruvedri i nyere d, er det først og
fremst e stedsnavn som i 1990-årene var
i medias og gruveindustriens lys; Harnäs!
Denne lokaliteten, som ligger øst for Årjäng, ble oppdaget på slu en av 1980-årene og prospekteringen tok l e er at Värmlands Guldbrytning AB kom inn i bildet.
Gullførende kvartsganger ble funnet, noen
av analyseprøvene var veldig oppmuntrende, og gruvedri kom i gang i 1993.

Gull fra Harnäs, bildeutsni 23 mm.
Foto: Egil Hollund.

Gull fra Harnäs, bildeutsni 12 mm.
Foto: Egil Hollund.

Hele gruve-eventyret var over e er ganske
kort d, og i 1997 var det defini vt slu og
all gruvedri opphørte. Hvor mye gull som
totalt ble utvunnet, har jeg ikke funnet informasjon om, men det var åpenbart ikke
lstrekkelig for fortsa dri .

landske interesser ser på mulighetene for
frem dig dri .

Bygningene ble ernet og nå ser vi bare restene igjen i form av ei ganske stor vannfylt
gruve, et stort betonggulv, noen forfalne
anleggsbrakker og en dam, som nok var en
del av vaskeprosessen.
Håvard prøver vaskepanna.

Mineralogisk se kan vi på mindat.org lese
at aikini , cosali , galeni og volynski er
funnet i llegg i Harnäs-gruva. Kvarts, gull
og pyri kjenner man selvsagt også l. De
rikeste prøvene med gull viser at gullet ligger i kantsonen mellom kvarts og helt eller
delvis oppløst pyri .
Ved nøyere studier vil kanskje flere andre
sulfidmineraler bli funnet, så mulighetene
l spennende funn er lstede.

Gruva.

Restene e er anrikningsverket.

Hva som vil skje i frem den er selvsagt
ikke godt å vite, men det er fortsa stor
interesse for gullet i bl. a i Solvik-området,
sør for Harnäs, og så vel svenske som uten-
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