
GULLFUNN I SETESDALEN
Av Olav Revheim

Geologen David Ettner har en interesse for gull.
Han er faktisk mer interessert i gull enn de fleste .
Han har viet ar av sitt liv til dette edle metallet. Forst
gjennom a ta doktorgraden i geolog i ved universite
tet i Oslo pa dannelsen av gullforekomster i Finm ark ,
for deretter a vandre rundt i Setesdalsheiene i tre ar
pa jakt etter det edle metallet. lkk e nok med det, han
har funnet gull der ogsa!

Grunnlaget er godt nok , fjell et inneholder fra 2
52 gram gull pro tonn stein, og forek omster med 5
gram pr. tonn regne s normalt som drivverdige der
som de er store nok, og det er det som er spe rsmalet
na: Er forekomstene ved Setesdalen store nok?

Til a besvare dette sporsmalet har selskapet Valley
Metal Exploration, der Ettner er medeier, mutet et
80 kvadratkil ometer stort ornrade rundt Sete sdalen ,
og har fatt stone fra SND til vide re undersokelser,
Med gullgeha lter som beskre vet av Ettner, bor fore
komsten inneholde min imum 500.000- 1.000.000
tonn gullho ld ig fjell for a vrere lonn som . Valley
Metal Exploratio n og David Ettner tror at sa er til
felle, og at det i lepet av 4-6 ar vi I det veere dr ift
ette r gull i Setesda len. Optimister er ogsa gru vesel
skapet Kenor som har kjopt seg inn med en eie ran
de l pa 30% i Valley Metal Ex plo ra tio n ette r at
proveresult atene er bl itt gjort kjent.

Ornradets geo logi
Setesdalen ligger midt i det sornorske grunnfje lls

omradet, og skulie med sine pre-kambriske gneiser
og granitter i utgangspunktet ikke vtere mer interes
sant for gullprospekterer enn andre grunnfjells
ornrader i Norge . Ettner har imidlertid laget en lete
mode ll der forkastninge n mellom Manda i og Ustao
set er sentra l. Modellen gar ut pa at gullhold ige
intru sjoner og hydrotermale lesninger har tren gt inn
i dett e forkastningssystemet.

Heiomradene mellom Byglandsfjord og Bykle i
Setesdal er i tillegg et krysningspunkt mellom Man
dal-Ustaoset forkas tningen og en serie est-vest ori
enterte fork astn inger fra Orsdals-Lysefjordsomradet
og estover, Det gjer at dett e ornrade t er seerde les
rikt pa forkast ningss prekker, bade i nord-set og es t
vest retnin g. Det er disse fork astn ingssystemene som
har veert interessante for Ettner, og det er i forbin-
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delse med mineraliseringer i forkastningssonene han
har funnet gull.

Letemodellen
Fork astn ingssoner er som regel oppsprukket og

svekket i forhold til det omliggende grunnfjellet, og
viI representere svakhetssoner i fjellet. Bergart s
smelter viI derfor lettere trenge inn i fork astnings
soner enn andre steder. Det har ogsa skjedd i dett e
ornradet. Gullho ldige granittiske smelter har trengt
inn i forka stnin gssonene og utvidet disse. Smelte har
fulgt sprekkesystemer og dannet pegmatitter anriket
pa gull og andre metall er. Vzesker og gasser fra
smelten og berg arter/ grunnvannssystemer som har
veert i kontakt med sm elten har fulgt de samme
sprekkesystemene og avsatt hydrotermalt gull og
andre mineraler.

Til tro ss for at gullinnholdet i fjellet er stort nok
til at drift etter gu ll kan forsvares , opptrer gu llet i sa
sma mengder at det ikke er synlig som korn i ber
garten. Det har derfor veert viktig for Ettner a danne
seg et bilde av hvilke andre, synlige mineraler gullet
opptrer sammen med, og i hvilke forkastningssoner
gull finnes . Dett e arbeidet vanskeliggjeres fordi
forkastningssonene normalt er mer erode rt enn
grunnfje llet rundt, og de er ofte dekk et med jord ,
myrer eller innsjeer,

Pa grunn av forekomstmaten er sjansen for a finne
va kre gulls tuffe r srerde les liten fo r os s ama te r
geologer og min eral samlere, men for gruves elska
pene er en liten gullgehalt over et stort omrade en
fordel , da det muli ggjer etTektiv dr ift med store dag
brudd, istedet for en tre steslas leting etter srna, rike
gullarer i fjellet. Og , selv om det er lite synlig gull i
gullforekomstene er del mange andre spennende
mineraler i heiene forteller David Ettner, blant an
net har han en lommestor ilmentittkrystall staende
pa kontoret sitt.

Det skal bli spennende a folge Ettners arbeid vi
dere , for histor ien om gullet i Sete sdal en er knapt
nok begynt enda, og for alt vi vet kan del v~re at
han firmer gull andre stede r ogsa.

Gull fr a Bomlo, bredde 9 mm




