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SVARTA
KRISTALLEN.
Av Thor/elf Ewensson
Berattelsen om hur
fyndet av den svarta
kristallen upptacktes, ar
histo rien om ett ungt
pars otro ligt tuffa
arbete over en tidsry md
av ett par ar.
Det ar historien om
alande, gravan de,
Iyftande oeh krypande i
biota, vatte nfy llda
lerhal, det ar historien om Jann e oeh Marita.
Den kunde vara en beskri vni ng av nago t
fynd i Alaska under guldrusehens dagar, men
ar ifran Sor li i Norge i vara dagar. Kristallberget i Bergl ia detta fantastiska
bergkrista 11 berg.
Det var pa midsomma raftonen for ett ar
sedan som Janne undersokte en liten sprieka
som lag hori sontellt med marken, bredden pa
spriekan var ea 4 dm , oppningen i hojdled ea
2 dm .
Halet var vattenfyllt, men med fieklampans
hjalp oeh liggande pa mage sag han en syn
som han aldrig kom me r att glomma.
En halvmeter in i grottan kastade stora
svarta kristaller gnis tran de reflexer i
fiek lampans Ij usfinger. N u atersto d bara att
grava oeh det arbetet tog hela sommaren oeh
manga resor fran Falun. Sa i ar sommaren
2000 hade de opp nat upp halet som giek brant
nedat oeh fyllt me d seg blalera, som ota liga
hinkar lyfte upp till markniva,
Skordetiden var inne , fantastiska stuffer lag
losa i grottan som nu var fyra fern meter djup.
De lag innbaddade i den sega leran oeh de var
darfor helt intakta oeh av en otroligt fin kvalitet. Kristaller pa over 10 em kolsvarta sag
dagens Ijus, ett makalost fynd .
Sa i augu sti i ar kommer ett telefonsamtal

ifran Sorli. Det ar Janne som ringer, ar jag
ledi g oeh i sa fall kan jag komma upp till dom
oeh ta me d en pulka, de har gjort ett storfynd,
me n de behover hj alp att ta fram stuffen till
vagen.
Jag akte omede lbart hade en veekas semester
kvar, sa kom jag sent pa natten efter 60 mi ls
korning fram till hytta som de hyrde av
markagaren, den trev lige oeh sympatiske
vilts pararen Arne Jostein Devik pa
kristallfjallets sluttning.
Efter en oro lig somn var vi tidigt ivag
pafoljande morgon, slapan de pu lkan efter oss
ove r regntunga myrar. Janne oeh Marita hade
haft min dre stuffer liggand e pa bordet nar vi
kom dit pa kva llen, sa lite forbere dd var jag,
men detta overtraffade min a vildaste
forvantningar,
Utanfor halet liggande pa myren lag den
sto rsta stuffjag nagonsi n sett, ove r en meter
lang ea 60 em bred oeh nastan lika tjoek lag
denna svartglansande ko loss, fullstan digt
oversallad me d kristaller hundratals nej
tusentals i olika lander. Sma oeh stora s.k.
rosor, langa tjoeka svarta, en del gra i ett
myller av aldrig skadat slag .
Vikten maste ha varit en bra bit over 120 kg,
oeh detta fantastiska hade jag formanen att fa
vara med om. Genom ett idogt oeh forsiktigt
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arbete hade de tva spelat upp stuffen ur det
djupa haler, nu lag hon dar alia rokkvartsars
drottning tungt pa den mjuka myren, kastande
sma Ijusblixtar i solen som hade Iyekats
kampa sig upp over det snokladda fjallet i
vaster. Det var en magisk stamning da vi tysta
beundrade den stora vaekra damen .
Sen var det hart arbete som aterstod, med
stor forsiktighet drag vi fram stuffen pa
pulkan, over en myr som gjorde alit som stod i
dess makt for att suga fast den. Det tog
timmar av svettigt dragande innan hon tranade
pa en badd av liggunderlag oeh gamla mattor i
Jannes oeh Maritas WW -buss.
Jag fiek sen formanen att sjalv krypa ner i
det sagolika halet oeh fann aven jag fantastiska stuffer, en del morionkristaller som maste
anses som unika oeh med en sagolik kvalite.
Nere i grattan sag jag flera sidogangar, som
langa ror med svarta kristaller, dessa ar dock
bergfast sa vi kan bara hoppas att de far sitta
kvar dar de sitter.
Skulle man ge sig pa dem sa slar man bara
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sonder mer an man far ut, da ar det battre att
berget far behalla den skatten intakt for att
beundras av de besokare som kommer dit.
Omradet med bergskritaller ar stort, det
finns myeket fina kristaller att hitta, klara sma
men aven storre bade stuffer oeh enstaka
med framforallt klara toppar.Vi har ocksa
funnit vad vi kallar fiskfjallskristaller, belagda
sidor oeh klara toppar.
For att hitta hit aker man till Ostersund
darifran till Krokom oeh foljer fiskevagen till
Valsjobyn. Darifran till Jule ett par mil fran
gransen, dar finns det mojlighet att fa rum i
oktaven en stor overnattningshytte med flera
sma Iagenhetsliknande rum med duseh oeh
kokplattor for 150 kronor natten. For att leta
pa Tjalfjallet som ligger i Berglia ea 15 km
fran Jule maste man kontakta markagaren
Arne Jostein Devik som for 100 kronor/dag
later dig leta, han kan aven vara behjalplig
med logi i Jule.
Telefon till Arne Jostein Devik ar 004774337825.
Det gar bra att halsa fran mig.

