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NY GULDMINERALISERING PÅTRÄFFAD I PROJEKTET SOLVIK 
Archelon Mineral AB och IGE Nordic AB äger med lika delar 50/50 projektet Solvik i 
Bengtsfors kommun, norra Dalsland.  
 
Geologiskt fältarbete utfört under 2009 visar tillsammans med tidigare utfört arbete att 
guldprojektet Solvik innehåller ett stort antal guldmineraliseringar inom en 17 km lång zon 
med nord-sydlig utsträckning omfattande även Årjängs kommun i sydvästra Värmland.  
 
Uppmuntrande resultat från årets provtagningar indikerar att det inom projektets norra del, 
Egenäs, finns en större mineralisering än vad tidigare mätningar antytt. Ett 500 m långt 
område med ett system av kvartsgångar har undersökts på Egenäs genom geologiskt 
fältkartering och provtagning av häll och morän. Guldinnehållet i hällproverna är varierande 
upp till 3 g /ton. Systemet av kvartsgångar har en lokal nordväst-sydostlig orientering där 
individuella kvartsgångar har en utbredning i olika varierande riktningar. 
Mineraliseringen på Egenäs är öppen såväl i bredd som längd. Nya prover är inlämnade till 
analys för att definiera guldanomalins utbredning i morän. 
 
Vid Bogenäs mellan Egenäs och Solvik har tidigare påträffats block med guldinnehåll på 
upp till 8 g /ton. Under årets fältarbeten har det i samma område påträffats fler 
guldmineraliserade kvartsgångar och block med upp till 3 g Au/ton. 
 
Projektet Solvik ligger inom det så kallade Vänern-Mjösa Gold Belt som innehåller ett stort 
antal kända guldmineraliseringar. Några av dessa har varit föremål för brytning varav den 
senaste var Harnäsgruvan, ca 5 km norr om Egenäs, som var i drift under 1990-talet.  
Vänern-Mjösa Gold Belt är underprospekterat och nya guldmineraliseringar lär kunna 
påträffas med relativt begränsade insatser. 
 
IGE Nordic AB är operatör för projektet Solvik med IGE Nordics chefsgeolog Benny 
Mattsson som projektledare. Benny Mattsson är Qualified Person (QP) genom SveMin. 
 
Archelon Mineral AB är listat på AktieTorget. För mer information se www.archelon.se 
 
IGE Nordic AB är ett helägt dotterbolag till International Gold Exploration IGE AB som är 
listat på Oslobörsen. För mer information se www.igenordic.se 
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