
Gulljakt i Narvik
Fra Dagningen Lillehammer 11/8-84.

Av ODDVAR KRISTOFFERSEN,
Narvik:

•

•

Det kan bli duket for det reneste
gulI·rush I omnidet rundt Narvlk
framover. I sommer er det foretatt
omfattende undersokelser I ornr a
det nord for malmbyen, og resulta
tene sa langt, er sveert lovende.
Det er derfor grunn til a vente
kamp om drlftsrettlghetene til orn
radene der man na har statt fast at
det er gull.
Forst senere I host vii man fa
tastslatt hvor store gUlimengder
som beflnner seg I fjellene nord 
est for Narvlk. Det er I tillegg fun
net store mengder selv og kobber.
Forelopige undersekelser viser et
Innhold pa to gram gull pr. tonn, og
den ne gehalten ser ut til a veere
stabl l gjennom det ornradet som er
undersekt , To gram gull for hvert
to nn er vldere det som er nok til a
dr ive gruvevlrksomhet lennsornt,
To selskaper operer I ornradet hvor
fu nnene er gjort, EKAB·Norge og
ARGO·Norway. De har vsert sveert
hemmel ighetsful le med det de har
fun net sa langt. Det ble foretatt
mlndre undersekelser I fjor, og
arets storstllte satsing fra begge
selskaper med bl.a . flere amerl
kanske berglngenlorer tllstede, gir
grunn t il a tro at det er lnteressan
te funn som er dukket opp.
Mengden av mlneralene I ornradet
er av et om fang som far mange til
a sperre seg om hvorfor det Ikke er

blitt oppdaqet fo r. Svaret som gls
er at Norge I det hele tatt har vrert
for darlig undersekt, og at det fin
nes mange ornrader hvor lenn sorn
gruvedrlft kan settes I gang .

Amatartunn
En av de som ser ut til a ha skut t
«gullfuglen» er Gerd Isach sen fra
Narvlk. Hun har rett lghetene for
store deler av det ornrade t som na
blir undersekt, Det var som ama
torgeolog funnet ble gjort I fje ll
omradene utenfor Narvlk . Og na
har hun fatt de store lnternasjona
Ie gruveselskapene t il a sta I ke for
a jobbe for seg. Derfor vente r hun
nok ogsa spe nt pa resul tatene fra
de omfattende undersokelsene
som er foretatt I sommer.

Store inntekter
Sine terste Inntekter kan hun vente
a fa allerede I host. En tabbe gjor
de at Vegvese net tok ut fyllmasse
til den nye mellomrlksvele n mel
10m Narvlk og Kir una fra Bjorg
Isachsens ornrade, Gull for 20 mil
Iioner kroner og sel v for et noe
mlndre belep Ilg ger na under as
fa it. Hennes erstatnlnqs sekrnal
ventes tatt opp etter at unde rsekel
sene bli r klare en gang I host.
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