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!

