Gull-firern

Gull-firern : Fra venstre, Kerstin Gaarder (med en stuff), Niels Abildgaard, Tom Ho el
og Thore Pedersen . Her fotografert i Bjernebo (OG's lokaler).
Men noe kapital sitter dere vel igjen
Siden det gu le skinnende metallet so m
ligger fora n oss pa bordet sa uom tvistelig
med ?
er gu ll synes vi de t er naturlig a stille
- Tenker du pa en eller an ne n for m for
folgen de spersma l til den ape nbart fo rcas h sa er du fullste ndig pa villspor.
neyde forsa mling vi har fo ra n oss ..
Kapi talen er man ge gode vennner pa
Sa na er dere altsa blitt rike og skal
Bemlo, nedl agt slit i mye darlig vair og
formode ntlig trekke dere tilba ke?
fint sam ho ld i va r egen Iille gruppe .
- 10 , vi ha r fun net en del gull etterhvert
Hvordan har dere o rdnet dette rent
i le per av de snart ti are ne vi har ho ldt
praktisk?
pa , men vi ko mme r til a drive pa lenge
- Vi mutet ornradet i 1983 oppa O rk las
erma for dett e er ferst og fremst mora.
muting . D e tillot oss a drive i omradet og
l od a , det tror vi nok , hvor man ge kilo
sa har 'vi se lvsagt va rslet grunneierne
dreier de t seg ege ntlig om ?
hver ga ng vi ska l se tte igang. Vi ha r
- Sa nn ca . 1 kg, trar vi.
ligget i telt et par ganger i are t med e n
O g det har dere laget barrer av som dere
ukes varighet. D et har til tid er vsert
sta bler?
nok sa hardt , med sikr ingsa rbe ide r,
- Morsomt det der, men det meste har vi
spre ngning og baring. Som oftest har vi
byttet bo rt til andre sa mlere, og det er
hatt noe igjen for slite t, men har ogsa
selv sag t som norsk gull pa mat rix dett e
matter tale ha rd mot gan g og skuffe lser.
materialet er int eressant. Og det har
Som hva da ?
ikke vrert va nskelig a bli av med.
- l a so m somme re n i forfjor: 14 dager s
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Dette e r ingen Gulltuborg, men en gullstuff med e n kvart kilo gull.

Ogsa e n brukbar stuff.
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Boring rna til
jobbing 15 sprengninger og absolutt 0
gram gull. Akkurat da var vi lite lystne
pa a fortsette , men vi var pa plass igjen i
fjor og da gikk det talig bra.
Gar det an a vrere litt mer presis?
- Ja , det vii si, det der er jo ikke darlig,
(Ser mot stuffen pa bordet).
Nei da , stuff med 250 gram gull holder
for meg, hvor mye skal dere ha for den,
holder det med gullprisen ca. 20 000 kroner?
Ikke det nei, neivel da snakker vi om
noe annet. Hvordan har forholdet til
lokalbefolkningen vart?
- Bra , det vii si, kanskje en liten smule
anstrengt til a begynne med , men etter-

hvert fornuftig og ap ent og na har vi fatt
mange svert gode venn er pa Bemlo.
Og til andre samlere?
- Aile skikkelige folk aksepterer uten
videre at vi ikke er interessert i a ta med
oss folk inn i gruva for a «hjelpe» oss . Vi
har ofte besek i leiren av kjente og
ukjente samlervenn er , dette er veldig
hyggelig og vi har hatt mange trivelig e
kvelder med steinprat i og rundt teltene .
Og nar drar dere til Bernlo neste gang ?
- Det blir vel en tur til pasken .
Nags-nytt ensker dere en god tur og mye
Aurum ".
A u' .I
"Latin for gull , egenvekt 19,3.

50

