


NAGS

Formann:
Sekretcer:

Kasserer:

NAGS-nytt

Redak ter :

Freddy Egsceter, Bevervn. 27, Oslo 5, Tlf (02) 25 31 27
Ase Holst , Brochmannsgt. 10c, Oslo 4,
Tlf. priv. (02) 2392 11 - arb. (02) 69 3690
Berit Gre ttum, Heggevn . 15e, 1481 Li , Til (02 ) 7783 26

Dagfinn M. Pedersen , Unde lstad Terrasse 35d, 13 70
Asker, Tlf (02) 78 9777
Kn ut Eldjarn , Blinken 43, 1349 Rykkin ,
Tlf (02 ) 13 34 96
Herman Fy lling, Damplassen 3, Oslo 8, rtt. (02) 6956 88
Berit Grottum, Heggeveien 15e, 1481 Li ,
Tlf (02 ) 77 8326
Tom Hoel, Granveien 38, 1360 Neseya , Tlf (02) 7856 15

Kun stoff, opplysninger og generelle henvendelser sendes til redaktoren . Aile
henvendelser vedrorende abonnent, forsendelser, priser 0.1 . skal sendes til
Berit Grottum.

NAGS-nytt kommer ut fire ganger pro ar og blir sendt til aile medlemsfor
eningene i NAGS i det antall som on skes. Hver enkelt forening er ansvarlig
for videreutsendelse til sine medlemmer.
Enekeltpersoner kan tegne medlemsskap i NAGS og vii da fa tilsendt NAGS
nytt direkte . Pns for 1981 er kr. 30,- og for 1982 kr. 35 ,-.
All innbetaling skjer over postgiro nr. 574 73 24 .

AGS star for Norske Amato rgeo logers Sammenslutning. sorn er en samling
av de fleste amatorgeo logiske foreninger rund t a m i lan det. lAGS' overste
organ er Fellesra det. Fellesradet er et radgivende og koordinerende organ. og
bestar av to rep resentanter fra hver av medlemsfo reningene . Representantene
motes to ganger i aret for ii drofte saker av felles interesse. Fellesradet skal
representere foren ingene utad i saker hvo r foreninge ne st ar samlet.
Arsmote i NAGS avholdes om hosten , samtidig med de n nordiske stein- og
rn ineralrnesse som NAGS er medar rangor av . Direkt e underlagt Fellesradet er
Fellesradets Sek retariat , bes tae nde av fo rmann. sekretzer og kasserer. Ansvaret
for sekreta riatc t blir av Fellesradet palagt medl emsfor en ingene etter tur.
Funksjon st iden er to ar.
Aile kan bidra med stoff til NAGS-nytt . Det er on skelig med mest mulig vari
er t stoff, Leks. illustrasjoner , arti kler med faglig inn hold , foreningsak tivite ter.
bokanrneldelser, annonser etc . NAGS-nytt 's redaktor velger innhold og star
for adminis trasjon av tidsskriftet. Han velger ogsa sin reda ksjonskomite .
Redaktoren velges av Fellesradet , og er ogsa representert her.



INN HOLD

Nylt fra foreningene . . . . . . . 4
SmMdipp S
Tranby Landskapsvemomrsde,
forespo rsel til miljoverdeparlemenlel 6
Muligheler for gruvedrift i Telemark,
av Jac , Gundersen.
(Ingeniornytt or. 31) , 7
Hardangerviddas fredningsbestem-
meIser, av Dagfmn M. Pedersen . . . . 10
Mounl Ere bus, av Finn J . Skjerl ie .. 12
Mineraler fra Tafjordtunnelen ,
av KnuI Eldjarn . . .. . . . . . . . . . . 13
Minera ler i Norge - Datolltt,
av Knut Eldjarn 16
Mineralnotaler, av Ragnar Hansen . . 18
Cubic Zirconia,
av Dagfmn M. Pede rsen 19
Mangan - en kilde Iii gronnfarging
av Leukofan,av HansChr. Aadahl 21
Mineralhunder,

av Dagfmn M. Pede...n . .. . . . . . . 22
Smaragder ettertraktet , kan bli like
kostbare sam diamanler , av P.M.-K.5. 23
Et tilfeldig portrett,
av Bjorne A. Eodresen . . . . . . . . .. 24
Nye Mineraler,av Arne Asheim . .. . 2S
Geologiske betingelser for Nord-
sjoo ljen , fra leknisk Ukeblad nr. 38 . 26
Geologifagels plass i norsk sko le . . . 27
Steinmesse i lveland , av Stig Chr.
Sevenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

STENSLIPING
Norges n ye masjonalhobbys. Stikk innorn oss og se v:lrt

s tore utvalg t il rimelige prise r.

• Slipeu tstyr
• Rasten
• In n fa l n inger
• Mineraler

• Stensmykker
• Presangarlikler
• Cabochoner i norsk
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NYTI FRA FORENINGENE

Vestfold Geologiforening.
Fra 1h srapporten til Vest fold foreningene
sakser vi at de har 22 5 medlemmer som
bet aler kr. 50 ,. for enkeltm edlemsskap.
I lepet av aret har de hatt to medlerns
meter med ca. 75 fremm e tte , og vise
styremote .
I biblioteket har de samlet ca. 85 bok
titler innbefattet 40 publikasioner av Nor
ges Geologiske undersekelser , Abone
ment er tatt pA4 tidsskrifter. De har ogsa
en samling med kart , bergarter , mineraler
og fossiler.
Av evrig utstyr kan nevnes to mikroskop,
UVlampe , to montre , to slipemaskiner,
stein sag og en Vestfoldmodell.
Dagsturer er avviklet i tursesongen .

Alesund og Omegn Geologiforening .
PA styremete ble det bestemt A holde
meter pa on sdager tidligst mulig i mane
den .
Motedato : 14. april, 5 . mai, 2 .juni.
Et variert program med lysbilder, film ,
geologi og utlodning skal prege metene ,
Apent huskveldene er henlagt til annen
hver onsdag .

Motedagene er : 28 . april, 19. mai , 16.
juni.
Forrige sesong inneholdt ti medlems
meter , seks styremeter og tre turer.
Metene er holdt i kommunehuset i Nerva
sund.
Steinsag og slipeutstyr er anska ffet og to
kurs er holdt.
Antall medlemmer ved arets slutt var om
trent 72.

Ny medlem sforening.
Vi kan endelig enske Folio Geologi 
forening velkommen som medlem av
NAGS. Folio er en av vare eldste geologi
foreninger og har for tiden ca. 55 med
lemmer.
Adressen er Folio Geologiforening vi
Anders Vandsemb , Nordby, 1400 Ski.

Ny medlemsforening?
Valdres har na fatt sin egen forening. De
synes Aarbeide i et aktivt miljo ,og har al
lerede veert i kontakt med NAGS for Afor
hare seg om muligheten for innmelding.
- Arsmotet er na holdt , og det ble flertall
for innmelding i NAGS.
Vi ensker deemed Valdres Geologiforenings
28 medlemmer velkommen hos oss.

NORSK STEIN-HOBBY
KLINGRA, GJERNES, 4990 S"NDELED
Tlf.: (041) 54528

STaRT UTVALG I UTSTYR FOR
SMYKKESTEINSLIPING.
TRa MLING OG SAGING.

S0 LV OG FATNINGER
FOR SMYKKELAGING .

RASTEIN,

SLEPNE SMYKKESTEIN

OG MINERALER
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Hadeland Geologiforening.
Foreningen ble stiftet 23.4 .81 og dekker
ornradene Jevnaker, Lunner, Gran og litt
til. Den er forelepig ikke tilsluttet NAGS.
Foreningen har ca. 35 medlemmer og pa
varprogrammet star bl.a . et foredrag av
prof. Skjeseth om »Geologi og landskaps
former pa Hadeland».
Adressen er : Hadeland Geologiforening,
v/Arne M.sandlie, 2750 Gran.

Oslo og Omegn Geologiforening.
Medlemstallet var ved arsskiftet 324 .
De har i lepet av 1981 hatt 9 styremeter,
6 medlemsmeter, arsmete , 1 auksjon og
julebord.
Medlemsbladet D.G. kom ut med 6 num
mer og NAGS kom ut med 3 nummer i
1981.
De har hatt 13 turer derav 3 fossilturer.
Selvkurs og slipekurs har ogsa veert arran
gert bade i var og host sesongen.

Drammen Geologiforening.
Drammen Geologiforening har fra 1.
oktober disponert nye lokaler ,: 3 rom pa
tilsammen 60 kvadratmeter , i Tollbodgt.
62, II etg.
Her har vi innredet en storstue med mine
ralsamling, et leserom med foreningens
bibliotek, og siste rom skal med tid og
stunder utstyres maskinelt.
Apent hus har vi fast pa mandager fra kl.
18.00 til 21.00.

SMAPLUKK
Gullgruve i Bindalen .
Prevene fra Bindal i Nordland gir hap om
lennsom drift etter gull. Konsentrasjonen
er brukbar , men omfanget av forekom
sten er ikke kjent.
Gullet i Bindalen har veert kjent i arevis,
og Sulfidmalur (Falconbridge) har sam
men med oljeselskapet Superior de siste
arene gjort forsek pa a kartlegge fore
komsten.

VI SENDER OVER HELE LANDET, BE OM KATALOG!

SLI PEUTSTYR

RASTEN

SKIVER

INNFATNINGER

KONNERUDGT. 2, 3000 DRAMMEN

Telf. (03) 837312

,8.PNINGSTID: MANDAG. TIRSDAG og ONSDAG 8.30 - 15.30
L0RDAG 10.00 -15.00
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TRANBY LANDSKAPSVERNOMRADE

De som har veert ved vismutgruvene like
ved Lierskogen Pukkverk i det siste har
funnet hele dette omradet skiltet som
vernet omrade . Skiltene spesifiserer ikke
noen detalje r om hvordan denne fredning
skal forstas, og Drammen Geologiforening
har rette t en forespersel til Miljevern
departementet. Felgende svar ble gitt :,
brev date rt 21 . august 1981 :

Mineralsoking i Auvi gruver, Tranby
Landskapsvemornrade, Lier i Buskerud.
Vi viser til Deres brev av 10. juni d.A.

Som De selv papeker, ligger noen av Auvi
gruver innenfor et frede t omr Ade . Dette er
Tranby landskapsvernomrade , opprettet
ved kgl.res . av 30 . 6. 78. Formalet med
fredningen er A bevare et egenar tet kul
turl andskap med en spesiell vegetasjon og
fauna . Det er ikke forbud mot mineral 
se king, men vi henstiller til at dere farer
varsomt fram slik at verneinteressene pA
ingen mate blir skadelidende. Vi minner
om at man rna ha grunne iers t illatelse til A
foreta mineralseking.
Til orientering vedlegges fredningsbestem
melser og kart for omradet .

BYTTEANNONSER ER GRATIS!
Pr~v en da vel!

ALLT FOR MINERALHOBBY HaS:

GOTEBORGS MINERAL
~ STENGALLERI

POSTORDER

BESTALL NORDENS MEST KOMPLETIA KATALOG OVER
STENSLIPMASKINER, TILLBEHOR, L1TIERATUR .
PRIS: 10,- N. kr. VI DRAR AV S. kr. 10,- VID ER FORSTA
BESTALLNING.

But ik : Cha lmersgatan 25.
tfn 031/184344

Postadress: Box 19084 , 40012 G0TEBORG
Mandag:Stengt - Tirsd.-Fred .11 -14og15-18 - Ll'r~1Ig10-13
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MULIGHETER FOR GRUVEDRIFT I TELEMARK:
A v Jac Gundersen (Ingeniernytt nr. 31 - 1981).

-Forekomstene pa Fensfeltet mest inter
essant.
- Av de malmforekomster som er kjent i
Telemark i dag, synes forekomstene i fens
feltet ved Ulefoss a veere de eneste som
kan vise seg a bli drivverdige. F0r eller
siden kan det bli drift der, sier bestyreren
ved Bergverksmuseet pa Kongsberg, kon
servator Fred Steinar Nordrum.
- Fensfeltet har absolutt sterst interesse
i dette fylket nar det gjelder ertsfore
komster. Riktignok kan det veere tvil
somt om forekomstene er drivverdige pa
det naveerende tidspunkt, siden forbruket
i verden av niob, yttrium og sjeldne jord
artsmetaller na er relativt lite. Men det vil
trolig bli flere anvendelsesmater og sterre
etterspersel etter disse elementene etter
hvert. Muligheten for drift er dessuten
sterkt avhengig av om man finner frem til
ekonomisk rimelige pro sesser til a utvinne
metallene fra malmen.

Thorium ogsa.
Det er karbonatitt-bergarter som er spesielt
interessante , blandt annet de to som kalles
sevitt og redbergitt . Savitt inneholder re
lativt mye niob, og det var denne bergart
A/S Norsk Bergverk drev gruvedrift etter
i perioden 1952-1965 . Rodbergitt inne
holder mye mindre niob , men mer
thorium, yttrium og sjeldne jordarts
metaller. Redfargen i bergarten skyldes
jeminnholdet, og det ble drevetjemgruver
(Fen jemgruver) i de jemrike deler av
bergarten i perioden fra 1652 til 1927.
Karbonatitt -bergartene inneholder ogsa
karbonater og fosfat (apatitt).
Mulighetene for drift er som kjent i ferd
med A bli undersekt pa ny . Fire norske
selskaper har forhandlet seg frem til et
nytt selskap, K/S Fenco, som samarbeider
med selskapet Union Minerals Norge A/S.
Union Minerals i USA er blandt verdens

fremste spesialister pa sjeldne jordarts
metaller. Undersekelsene utferes pa bredt
grunnlag, og i utgangspunktet forseker
man a fa til en totalinventering, det vil si
a utnytte alle bestanddeler i bergartene.

Diamantboringer.
Undersekelsene viI koste tid og penger.
Man rna forst foreta overflateunder
sekelser, diamantboringer og analyser for
a fa oversikt over hvor store forekomstene
er, og hvor mye de inneholder av de for
skjellige metaller og forbindelser. Sam
tidig rna man underseke hvordan metal
lene og forbindelsene forekommer i berg
artene og prove a finne ekonomisk rime
lige metoder til it fremstille dem som salg
bare produkter. Hvis resultatene av disse
arbeidene er tilfredstillende i forhold til
markedssituasjoneil , vil man begynne a
tenke pa gruvedrift. Om resultatet er
mindre lovende , viI undersekelsene likevel
vsere viktige fordi de viI ha kartlagt en del
av Norges malmressurser som kan fa be
tydning pa lengre sikt.

De tradisjonelle metallene.
Nar det gjelder de tradisjonelle metaller
som kobber , jem, molybden, nikkel , gull,
bly og sink, har Telemark en lang og int
eressant bergverkshistorie, men ingen gru
ver er i drift idag, og mulighetene for drift
virker ikke seerlig lovende .
Kobberdrift i Telemark er kjent helt fra
1524 (Guldnesgruve,Seljord), ogenrekke
sma gruver har veert i drift i kortere eller
lengre tid . Amdal gruve har veert den av
gjort betydeligste kobbergruven i dette
fylket. Den var i drift i perioder fra 1691
til 1954, og det er utbrutt i alt ca. 1 mil
lion tonn berg og utvunnet ca 8600 tonn
kobber. Dette er mer enn produksjonen
fra alle de andre sma kobbergruvene i
Telemark til sammen.
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Storhetstiden.
Gruvens storhetstid var fra 1865 til 1900.
Den hadde da i lang periode engelske eiere .
Det ble drevet pa fire parallelle kvarts
ganger. Den sterste gangen, som kalles
Hofningsgangen , var opptil 2 meter tykk.
I horisontal retning er den fulgt ca. 1650
meter og langs fallet ca 350 - 400 meter.
Gangen fortsetter, men kobberinnholdet
synes a avta . I driftsperiodene i vart ar
hundre (1905 - 1909, 1911 - 1913 ,
1915 - 1919, 1930 - 1931, 1937 
1939 og 1940 - 1945) foregikk detmeste
av gruvearbeidet i Howardgangen.
Forekomstene er ikke uttemt, men det
som er igjen er for lite til aha ekonomisk
interesse idag.

Gedigent selv.
I de fleste kobberforekomstene i Tele
mark opptrer metallet i kvartsarer som
ligger i relativt stor avstand fra hverandre.
Disse forekomstene er for sma til a ha
ekonomisk interesse. Ved enkelte av fore
komstene opptrer kobbermineralene ogsa
impregnert i sidebergartene, slik som ved
Vasstveit i Hovin.
Kobberforekomstene i Dalene i Kvitseid
er anderledes enn de andre i omradet.
Kobber opptrer der gedigent og impreg
nert i en bergart (sandstein) . Impreg
nasjonssonen er fra 0 ,1 til 2 meter bred,
og den er kjent i en lengde av ca. 1,5 km.
Forekomsten inneholder ogsalitt gedigent
selv,
Forekomstene med gedigent kobber er
relativt sjeldne , og Dalane gruve har derfor
veert et yndet reisemal for mange stein
samlere fra inn- og utland. Men na er det
ganske utplukket pa steintippene .
Ved nye undersekelser etter kobber i
omradet burde et hovedmal veere a opp
spore og underseke forekomster med
impregnasjoner. Totalt sett synes imid
lertid mulighetene til a finne betydelige
foreomster a veereliten , siden alle de fore
komster som na er kjent, er sma,
8

Gull i sma mengder
- Der var det ogsa gull?
- Gull i sma mengder var til stede i de
fleste av kobberforekomstene.
I Bleka gullgruve som ble funnet i 1882,
var det drift frem til arhundreskiftet og
ogsa i perioden 193340 . Det skal veere
tatt ut 12 - 13 kg gull der i 1930-arene.
I Bleka ble det ogsa tatt ut endel kobber
og vismut, men gullet var det primeere,
det andre biprodukter . Metallene opptrer
i kvarts-karbonat-ganger.

Molybden
I Telemark har det dessuten veert peri
oder med stor aktivitet nar det gjelder
molybden. En rekke smagruver var i drift
under den ferste verdenskrigen. Dalen
gruver var den sterste , og det ble tatt ut
omkring 100 tonn molybdenglans. Av
andre gruver var vel Bandaksli og Lange
vann de betydeligste. Mange av molyb
denforekomstene ble undersekt pi! ny i
1960-arene.
I de fleste av forekomstene opptrer metal
let i kvartsarer eller i granittpegmatitt
ganger. Forekomstene kan vsere rike, men
er i de fleste tilfelle alt for sma til a ha
ekonomisk interesse. Det er impregna
sjonsforekomster som synes a ha sterst
interesse ogsa her. Sjansen for a finne store
forekomster synes a veere beskjeden ,siden
alle forekomster som hittil har veert under
sekt , er sma.

Jemgruver.
- Hva med de andre metallene?
- Seftestad jemgruve i Nissedal var i
drift i perioden 1917 - 1921 og 1939 
1965. Reservene er i sterrelsesorden
500 .000 tonn med ca. 55 prosent jem.
Dette er sveert sma mengder for en jem
gruve.
Fossum jemgruver ved Skien var blandt
de eldste i Iandet. De ble drevet i perioder
fra 1543 til 1867 . Disse gruvene var nok
for sin tid ganske betydelige, men er for



Konservator Fred Steinar Nordrum med en sandstein fra Dalane gruver, inneholdene
gedigent kobber.

sma til ii ha noen ekonomisk interesse i
dag.
Fen jemgruver er omtalt tidligere .
Ute ved kysten er det ogsa endel sma jern
gruver. Lange er den sterste: Reservene
vurderes til 0 ,5 - 1 million tonn med
30 % jem . Gruven ble drevet fra 1600
tallet og frem til 1869 og 1906 - 1916
og 1950 - 1960. Noen av jernfore
komstene inneholder noe titan og vana
dium.

Gamle nikkelgruver.
Rutil - albittforekomstene ved Lindvik
kollen ved Kragere , hvor det var periode
vis drift i 1901 - 1950 , ble undersekt
av Sydvaranger i 1970-iirene. Selv om fore
komsten er ganske stor , anslatt reserve 3
millioner tonn med 2 prosent rutil , fant
selskapet at den var ganske langt fra iiveere
drivverdig.
Bamb le-ornradet har ogsa noen gamle
nikkel-gruver , hvorav Nystein og Mein-

kjer (drevet 1859 - 1884) er de mest
kjente. Disse noritt-tilknyttede sulfid
forekomstene synes ii veere altfor sma til a
ha ekonornisk interesse.

Bly-sink-forekomster pa Trak.
I bly-sink-forekomstene pii Triik i Ramble
opptrer metallene i kvarts-ganger . Selv om
det har veert sporadisk drift helt siden
1540·1irene, er det utvunnet sveert lite .
Vi har snakket om mutbare ertsfore
komster. Vi rna ikke glemme at det fmnes
mineraliske rastoffer og prydstein. Det er
nii blandt annet en betydelig drift pa
kalkstein og kvartsitt i Telernark, og det
har veert drevet pii apatitt , flusspat ,
kvarts , glimmer osv., men det er en annen
historie , slutter konservator Nordrum.

Av l ac Gundersen
»Ingenie r-nyt t nr . 3 1/8b>
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HARDANGERVIDDA's FRED
NINGSBESTEMMELSER.
A v Dagfinn M. Pedersen.

Det Kongelige Miljevemdeparternent har
ved resolusjon av 10. april 1981 vedtatt
opprettet Hardangervidda Nasjonalpark ,
sarnmen med Skaupsjoen/Hardangeljo
kulen Landskapsvernomrade og Mosvatn
AustfjeU Landskapsvernomrade.

De to landskapsvernomradene har ikke
noe spesielt forbud mot innsarnling av
stein og mineraler. Disse omradene er
opprettet med tanke pa vern mot tiltak
som vesentlig kan endre landskapets art
eller karakter , sa som veibygging, nydyrk
ing, bergverksdrift , masseuttak, vann
kraftsreguleringer etc.

Form alet ved Skaupsjeen/Hardangerje
kulen Landskapsvernomrade er a verne et
scermerket og vakkert naturlandskap med

TEGNFOAKLAA IN G

------_____ 11 _----- --"'- ...... ..- =.---- ---._.......--'._---- .,J_ ._- --
•••• 0-- ... ___

~~I=
~~-----....--.--- -----=.=...=-.. ~..--

- -~--
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mange kultunninner i tilknytning til
Hardangervidda Nasjonalpark.
Formdlet med Mesvatn Austfiell Land
skapsvemomrdde er a verne et scermerkt
og vakkert Natur og Kulturlandskap med
mellom anna eit variert dyreliv, med kul
tunninne og til dels med seers urerte
naturomrdde i tilknytning til Hardanger
vidda Nasjonalpark.
Dette landskapsvernomradet har i tillegg
spesieUe verneregler for fuglelivet i nedre
del av nedslagsfeltet til Hondlevassdraget.

Vernereglene for Hardangervidda Nasjo
nalpark har som formal a verne ein del av
eit scerlegverdf ullt hegfjellsamrdde pa ein
s!ik mate at landskapet med planter, dy re
!iv, natur- og kultunninne og kultur
miljeet elles vert bevart, samstundes som
omrddet skal kunne nyttjast for landbruk ,
frilufts!iv og naturoppleving, jakt og f iske
og undervisning og forskning.
Reglene her er strengere og mer detaljerte

~ l:;,
HARDANGERVIDDA

INNGREP
OG

VERNEFORSLAG
o !) to ~ 20 25ltm •



enn for landskapsvernomradene og inne
holder blandt annet felgende bestemmelse :

Geologiske forekomster:
Det er forbode a bryte laus stein, mine
raler eIler fossiler for samleferemal eIler
sal. Det same gjeld uttak av slikt laus
materiale for sal.
Derine paragrafen forstar jeg dithen at
innsamling av stein og mineraler til eget
formal er tillatt dersom dette ikke er be
regnet for salg eller er uttatt fra fast fjeIl.
Skillet mellom salg og bytte rna nedven
digvist bli noe diffust , men handhevelsen
av dette rna vel ga pa hva man kan aksep
tere for en rimelig mengde for en enkelt
amatersamler. At hammer , meisel og lign
ende redskap er forbudt abruke , innenfor
Nasjonalparkens grenser , unntatt til a
trimme lesmateriale , kan vel ogsa utledes
av denne ordlyden.

Man kan eIlers notere seg at motorisert
ferdsel i Nasjonalparken er forbudt.
Depar tementet kan innenfor bestemte
omrader ogsa [orby all slags[erdsle heile

dret eller ein del av dret nor ein reknar
det naudsynt [or 0 verna naturmiljeet,
plante- eller dyrelivet eller geologiske
ferekomstar.
Den siste delen vii neppe oppmuntre til
innrapportering av fremtidige interessante
funn , selv om det skuIle vsere uvitrede
druser i lesmateriale , uten at dette egent
Jiger noe nytt.
Det er allerede praksis blant mange aholde
slike funn for seg selv.
De neyaktige grensene for parken blir
oppmerket i marka , hovedsakelig ved
grensepunktene. Vernereglene blir forval
tet av Miljeverndepartementet , Direkto
ratet for Statens skoger og egne tilsyns
utvalg oppnevnt av kommunene. Dess
uten skal det velges et Radet for Har
dangervidda, hvor ogsa representanter fra
fylkene , grunneierne , Norges Naturvern
forbund og Norske Turistforeningers For
bund skal delta . Seknader om dispensasjon
sendes enten til de kommunale tilsyns
utvalg (hovedsakelig vedrerende eksiste
rende neeringsdrift) eller til skogforvalt
eren.

~IIII IIIIIIIIIIIIIIIIBIIII~
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MOUNT EREBUS.
Av Finn J. Skjerlie, Universitetet i Bergen.
Fra Bergens Tidende/Godbiter fra
samlingen.

Arene 183943 foretok en britisk antark
tisk ekspedisjon under ledelse av James
Clark Ross den fjerde omseiling av Syd
polkontinentet. Med de to farteyene, Ere
bus og Terror, nadde Ross lenger mot ser
enn noen fer hadde vsert. Han klarte A
Irenge gjennom pakkisen og inn i den store
apne havbukten 80m senere ble kalt Ross
havet , og inn til selve Sydpolkontinentet.
Her stette han pA innlandsisen der den
ender i havet 80m en 50-60 m hoy vegg 
Rossbarrieren,
27. januar 1841 fikk ekspedisjonen i
sikte en storslagen vulkan som James Ross
kalte Mount Erebus etter det ene av sine
farteyer , Mount Erebus hadde da et kraf
tig utbrudd, og Ross skrev at vulkanen
spydde ut store mengder reyk og at et
redt flammeskjeer fylte kraterapningen .
Mount Erebus er den storste og eneste
aktive av i a1t fire vu1kanfjell 80m bygger
opp Rosseya. Aldersdateringer av de vul
kanske bergartene , 80m bygger opp den
nesten 400 m heye kjempen , har vist at
den vulkanske aktivitet har pAgAtt i lepet
av den siste mill .ar.
Mount Erebus har et stort hovedkrater
sam er ca. 600 m i diameter. Bunnen pA
hovedkrateret , 80m ligger I SOmeter under
toppen , er overfiaten pAen ste rknet lava
Sj 0. lnnenfor hovedkrateret er det et d
kalt indre krater med en diameter pA t 50·
200 m. Det indre kraters bunn ligger om
lag 100m lavere enn ho vedkraterets.
Utenfor det indre krater er den vulkanske
aktivitet begrenset til en svak utsiving av
vanndamp langs enkelte sprekker. I den
sterke kulden fryser dampen til meter
heye tarn og seyler av is.
I de t indre krater er den ene halvparten av
kraterbunnen dekket av sne . Dette viser
at jordvarmen er lav, og den vulkanske
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aktivitet begrenser seg 80m regel her bare
til utstremning av vanndamp. Et sterre
utbrudd har imidlertid veert observert.
Under kraftig bulder steg da en svart aske 
sky flere hundre meter til veers fra en liten
apning i kraterveggen .
Den andre halvdelen av den indre krater
bunnen er derimot en lavasje. Lavasjeen
er dekket av en tynn, men sterkt opp
trukket skorpe, Under den tynne skorpen
syder det , og gjennom sprekker og Apnin·
ger kan man fra kraterranden se det hvit
gledende inferno. Lavaen er seigtfl ytende
og ved storre utbrudd slynges kask ader av
sterre og mindre rodgledende lavafiller
hoyt til veers, og til dels blir de slynget ut
over hovedkraterets kant. PA grunn av
lavaens seigtflytende karakter villavafiller,
som sterkne r etter A ha fait ned pA
bakken , fA en form som »ku kaker»,
Rosseya med Mount Erebus er bare en del
av et sterre vulkansk omrade, en sakalt
vulkansk provins. Vulkanismen startet for
IS rnill.ar siden , og Mount Erebus er felg 
elig dannet i en sen fase av denne. Bortsett
fra Mount Erebus er det innen den vul
kanske provins bare noen fA mindre om
rader 80m fortsatt viser tegn til vulkansk
aktivitet.
De vulkanske bergartene er karakterisert
ved at de er rike pA alkalier og fattige pA
silisium . Tilsvarende bergarter finner vi
flere andre steder i verden, bl.a. i Rift
Valley i Afrika, hvor vulkanismen er knyt
tet til veldige forkastninger eller brudd
soner i jordskorpen. Det er sannsynlig at
vulkanismen i Rosshavet er betinget av
liknende forhold, men innlandsisen, 80m
dekker det aller meste av kontinentet,
gjer selvsagt geologiske undersekelser
uhyre vanskelige . lm idlertid har man
holdepunkt for at det i ornradet ved Ross
havet leper veldige forkastninger langs de
transantarktiske fjell. Det er sannsynlig
at den vulkanske provinsen i Rosshavet og
giganten Mount Erebus er dannet som et
resultat av disse.



MINERALER FRA TAFJORD·TUNNELEN .
Av Knut Eldjam

Det viI stadig bli oppdaget nye mineral
lokaliteter und er forskjellige typer anleggs
virksomhet i vart fjeU -rike land. Vei
skjreringer, boligornrader, tunneler og
elektrisitetsanlegg vii I de fleste dele r av
landet forutsette omfattende sprengnings
arbeider. Dessverre er slike lokaliteter
oftest tilgjengelige og produktive over en
meget kort og hekt isk anleggsper iode.
Ingenierer og anleggsarbeidere har ofte
meget begrensede mineralogiske ku nn
skaper slik at det sjelden er anne t enn
bergkrystaller som blir oppdaget og be
vart .
Selv geologer med ingenier-teknisk bak
grunn vii ha sm~ muligheter til ~ oppdage
forekomster avmeruvanlige mineraler.
For en amatergeolog er enhver nysprengt
steinhaug spennende jaktmarker, og man
dremmer alltid om at det skal lede til
»det store funnel». Av forstaelige grunner
er det ikke alltid like lett ~ forene anleggs
virksomhetens krav til sikkerhet og ama 
torgeologens nysgjerrighet og samlertr ang.
Heldigvis g~r det ofest ~ komme fram til
et samarbeid sorn gjer at interessante
forekomster kan bli registrert og beskrevet
og materiale derfra bevart i private eUer
offenllige samlinger.
En mineralforekomst utenom det vanlige
er nylig oppdaget ved tunnelarbeider p~

den nye veien til Tafjord i More og Roms
dal (se kart) . Dette veiprosjektet er
kommet i stand p~ bakgrunn av et storre
kraftutbygglngsprosjekt i Tafjord.
Ogsa i forbindelse med kraftutbyggingen
kom det interessante mineraler for dagen.
forst og frernst thulitt og piedmontitt
xx .
Tafjord er ogsa kjent for forekomster
av perid otitt og eklogltt.
Bergartene i ornradet er sterkt omvandlede
regionalmetamorfe bergarter - mest for
skjellige gneiss-typer . Tilstedevrerelsen av

bergarter som eklogitt og peridotitt for
teUer om heye trykk under dannelsen.
Senere oppsprekkinger med dannelse av
mineralganger og druser er kjent fra flere
steder I omradet More - Sogn, Oftest er
kvarts hovedmineralet eventuelt med til 
fersel av titan-rnineraler (rutil) og til slutt
er det mange steder dannet kalkspat og
zeolitter (mest stilbitt). Epidot og ho m
blendemineraler (actinolitt) er ogsa vanlig
mange steder.
Fra StrynefjeUstunnelen er det ogsa kjent
relat ivt rikelig med anhy dritt sammen
med thaumasitt , gips, preh nitt og zeo
litter.
I forbindelse med velanlegget til Tafjord
er det anlagt en tunnel under Lang
hamaren . Etter ~ ha arbeidet noon hundre
meter fra det vestlige innslaget stette man
p~ druser med kalkspat og zeolitter. Ca
I km lenger Inn I fjeUet fra dette innslaget
mot Fjere stette man p~ et nytt druse
ferende parti i november 1980. ( en 30 
40 em bred sprekk ble det av anleggs
arbeidem e tatt ut mange, sto re kvarts
kry staller. Dessverre ble det beny ttet grovt
redskap (spett) slik at det mest er bevart
skadde enkeltkrystaUer. I en annen neer
liggende dru se ble det ogsa funnet sto re
krys taller av kalkspat og feltspat sammen
med enkelte kvartskrystaller oppmot 20
kg (relativt uklare og skadde krystaller) .
I denne drusen var mineralsammensetnin
gen mer komplisert og det ble ogsa be
merket store, platefonnige, tykke kry
staller av et fargelost mineral med perfekt
spaltning og lay hardhel. Av anleggs
arbeldem e ble dette oppfattet som »g ips».
Samtidig ble det funnet mindre mengder
av et ukjent gult mineral ienkelt-krystaller
og krystallstykker. Bare en del av mine
ralene fra de nevnte drusene er bevart , og
sannsyniigvis er noe tippet i sjeen utenfor
tunnelapningen eller knust t il vei-pukk .
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I juni -81 ble den mest mineralrike drusen
i tunnelen gjenfunnet av amaterer fra
Alesund og det ble satt i gang arbeid for
Ahente ut mer materiale herfra og fa dette
neermere undersekt. FIere typer krystal
liserte mineraler ble funnet - ogsa flere
krystaller av det ukjente gule materialet.
Drusen er fulgt 5 - 6 m pAskra opp i
fjellet fra en liten Apning lavt nede pA
tunnelveggen (se skisse).
Videre arbeid i drusen er ikke mulig.
Det druseferende parti ligger i vanlig
gneiss, og bergarten synes ikke A skille
seg vesentlig fra det omgivende fjell, Det
er grunn til A tro at oppsprekkingen og
mineraldannelsen har skjedd pAet langt
senere tidspunkt enn selve bergarts
dannelsen i omradet .
Mineralselskapet tyder ogsa pAen hydro
thermal lavtemperaturdannelse med
mineraler som man ofte ser i vulkanske
bergarter og som de sist utkrystalliserte
pA malrnferende mineralganger.

Tilstedeveerelsen av sma mengder sink
blende, blyglans og svove!kis er interes
sant i denne sammenheng .
Den mest interessante drusen hadde en
varierende diameter fra 30 em - 1/2 m.
Mineralgangens utstrekning i lengde kjen
nes ikke. Veggene var kledd med feltspat
krystaller og drusens innhold dekket med
kloritt. Felgende mineraler er bestemt fra
drusen:

Kvarts - Krystaller opptil 1/2 m med var
ierende kvalitet pA krystallbegrensningene
- spesielt en del uregelmessige flater
mot kloritt. For det meste skadde krystal
ler av grAlig farge med varierende klarhet.

Orthoklas - feltspat i opptil 10 em store
krystaller av vanlig form var rikelig ut
krystallisert pA veggene i drusen.

Kloritt - forekommer rikelig som grent
overtrekk pA andre mineraler og som
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veldefmerte svart-grenne krystallplater
opptil 5 mm. Kloritt forekommer ogsa
som inklusjoner i enkelte av de »yngste»
mineralene i drusen (apophylitt , datolitt).
Kloritt-mineralet er ikke nrermere under
sekt , men det er sannsynligvis klino
klor.

Kalkspat - er rikelig tilstede i hele gangen,
mest som hvite, enkle rhomboedere 
men ogsa med andre former og helt farge
lose krystaller. Kalkspat-krystallene ble
funnet opptil 5 em store .

Apatitt - er kjent i to stykker fra den
aktueUe drusen. Mineralet forekommer i
svakt grennlige-hvite, hexagonale krystal
ler opptil 3 em. Det har ofte inklusjoner
av kloritt . Det er sannsynligvis en fluor
apatitt , men dette er ikke sikkert veri
fisert ,

Svovelkis - er et relativt vanlig mineral i
meget sma (I mm) terninger oftest pA
apophylitt.

Sinkblende - var tilstede i noen fA,
skarpe, blanke krystaUer ornlag I em
store. Bare noen fAstuffer er kjent. Sink
blenden er jernrik og svart.

Blyglans - ble observert i meget sma,
uregehnessige terninger pA I stuff.

Jemglans - er ogsa observert i sma meng
der som uregehnessige plater opptil I
em store.

Apophylitt - er et vanlig mineral i hele
gangen med vannklare krystaller av for
skjeUig sterrelse og form. Mineralet er lett
kjennelig pa grunn av den perfekte spalt
ningen (med »perlernorglans») vinkelrett
pA det tet ragonale krystallets lengdeakse.
De sterste krystaUene opptil 5 em store er
kortpnsmatiske/tabuleere oftest med I
bred og 2 smalere - men korte - prisme-



KURS: GEOLOGI/MINERALOGI.

Det er ikke mange datolitt-krystaller
som er bevart fra Tafjord-tunnelen 
sannsynligvis ikke mer enn 30 . 40
enkeltkrystaller, noen fA matrix.. tykker
og 6 - 7 sterre krystall-stykker opptil 15
em. Forekomsten er desidert Norges mest
spennende og beste datolitt-forekomst,
Selv om datolitt er et relativt vantig mine
rai andre steder i verden, kan de norske
krystallene likevel hevde seg godt i inter
nasjonal malstokk forst og fremst pA
grunn av farge, krystallsterrelse og kry
stallutvikling.
Av andre mineraler som er funnet pA dru
ser og sprekker i Tafjord-tunnelen, men
som ikke var til stede i den mest interes
sante mineralgangen , kan nevnes: Epidot,
gips,Thaumasitt,(?) og et zeolitt-rnineral
i natrolitt/mesolitt /scolesitt-gruppen .
Mineralenes forhold til hverandre i den
mest spennende drusen forteller en del
om deres innbyrdes alder. Orthoklas
krystallene synes a-vere de eldste og der
etter i samme sekvens felger kvarts, klo
ritt og kalkspat. De andre mineralene kan
veere dannet pA et meget senere lidspunkt
eventuelt pA grunn av ny tilfersel av mine
ralrike lesninger. Datolill synes Aveereet
av de helt yngste mineralene i drusen.
Tunnelen under Langharnaren er nA nesten
ferdig . Det druseferende parti er sikret
med betong. Ingen flere liknende mineral
ganger er funnet i omradet. Det er hygge
lig - og viklig - at observante anleggs
arbeidere og amatergeologer bidrar til A
eke kunnskapen om norsk mineralogi .

I tiden 4/6. til og med 13/6.-1982. Kurset tar
sikte pa a gi eleven de mest elementsere kunnskaper

om bergarter, de forskjellige bergarters mineraler, ertsmineraler,
pegamittmineraler, smykkesteiner og maimer. Identifisering av
mineraler og ekskursjon til gruver.
Pamelding innen 20. april til tlf. 043/30820•.

Friundervisningen i Evje og Hornnes, 4660 Evje.

flater synlige .
Denne skjeve krystallutvik1ingen sammen
med den lave hardhet og perfekte spalting
var arsakene til at mineralet av enkelte er
feiltall for gips.

Babingtonitt - er relativt vanlig i sma,
svarte mikrokrystaller opptil 2 mm.
Krystallene sitter oftest pA Orthoklas eller
kalkspat.

Laumonitt - er vanlig i smA (opptil 5
men), prismatiske, fargelese krystaller
som raskt dehydrerer til Leonhardtitt .

Datotitt - er det gule, ukjente mineral
som ble funnet i denne spesielle drusen.
Det er spesielt forekornsten av dette
mineralet og kvaliteten pA krystallene
som gjor forekomsten bemerkelsesverdig.
Datotitt-krystallene er oftest gule eller
hvitlige . Spesielt de gule krystallene kan
veere meget klare - kun med enkelte
inklusjoner av kloritt . Krystallene er
skarpe og velutviklet med en viss tykk
»konvolutt-form» som i starten ga grunn
til A tro det kunne vrere titanitt. Det er
mest funnet lese krystaller av sterrelse I
. 5 em. Kun noen fA stuffer med krystal
ler pA matrix er kjent , men 2 av disse har
et meget stort antall krystaller. Det er
ogsa funnet noen sterre krystallaggre
gater med mer uregelmessige krystall
flater. Disse datolittstykkene som delvis
rnA oppfatt es som enkelt-krystaller, er _
funnet opptil 15 em store..--- r-----------..:....-------=----,o
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MINERALER I NORGE - DATOLITT
Av Knut Eldjarn

Bor er et grunnstoff som hyppig finnes i
hydrothermale rninerallesninger. En rekke
silikater inneholder bor - det enkleste
av disse er datolitt - CaB(Si04 OH) .
Mineralet krystalliserer i det monokline
krystall-system med et krystall-gitter som
blant annet likner pa beryllium-mine
ralene herderitt og gadolinitt. Datolitt
krystallene er vanligvis kort-prismatiske
- sjeldnere tykke, plateformige. En rekke
forskjellige krystallformer er beskrevet.
Mineralet kan ogsa forekomme i massiv
form, som overtrekk pa andre mineraler
eller som fibrige aggregater.
Datolitt har om lag samme hardhet som
glass - 5-5 1/2. Det har ingen god spalte
retning og bruddet er ogsa ujevnt, glass
aktig. I ren tilstand er mineralet fargelest
eller hvitt, men det kan forekomme svake
gule, grenne , rosa eller brune fargetoner .
Mineralet forekommer spesielt hyppig
som zeolittene - pa druser og sprekker
i basiske vulkanske bergarter. Det er ogsa
relativt vanlig pa enkelte malmferende,
hydrothermale mineralganger og pa lik
nende druser og sprekker i forskjellige
bergarter. Det er en rekke gode uten
landske forekomster - spesielt i USA.
Code krystaller er vanlige - noen av de
beste hittil er kommet fra et steinbrudd
(Lane quarry) i Massachusetts hvor det
forekommer sammen med Babingtonitt.
Dette mineralselskap ses ogsa mange andre
steder.
I Norge er Datolitt hittil beskrevet fra 4
forekomster, selv om man kan forvente a
finne det flere steder.

Arendal.
I Skarnforekomsten Klodeberg ved Aren
dal er det fra gammel tid kjent datolitt.
Om det er funnet krystaller der vites ikke,
men mineralet ble opprinnelig beskrevet
16

der som ugjennomsiktig overtrekk pa kalk
spat og fikk variantnavnet »botryolith».
Det er usikkert om det de senere ar er
funnet datolitt i Arendals-omradet, men
mineralet er sikkert lett a overse. Flere
samlere har de siste arene gjenfunnet bab
ingtonitt - og ikke usannsynlig er det
datolitt i samme forekomst.

Kongsberg.
Bor har bare vsert tilstede i liten grad i de
minerallesninger som har laget de selv
ferende ganger i Kongsberg-feltet.
Datolitt forekommer derfor bare i be
skjedne mengder, men mineralet er be
skrevet som klare/hvite krystaller av vanlig
form. Noe neermere om krystallenes ster
relse vites ikke - heller ikke om mineralet
er gjenfunnet de senere ar.

Langesundsfjorden.
Blant de mineraler Bragger omhandlet i
sin omfattende beskrivelse av nefelin
syenitt-pegmatittgangene i dette omradet
- er datolitt. Mineralet er bare funnet i
sma mengder som overtrekk pa det be
slektede mineralet homilitt der hvor dette
mineralet igjen er dekket av analcim og
zeolitter. Bragger har ikke anfert at dato
litt ogsa skulle veere observert i samme
omradet, men i forfatterens sarnling er et
stykke melinofan fra en av de homilitt
ferende ganger pa Stor-Arey hvor det
sitter en rekke sma, glassklare krystaller
med datolitt-form,
Krystallene er ca I mm pa det sterste,
Homilitt er av Bregger beskrevet fra et
smalt belte som gar tvers over Stor-Arey
og over til Stokkeya og Stokksund. Srna
krystaller av homilitt skal ogsa nylig
veere funnet ved Sandefjord, men det er
ukjent om det ogsa kan veere datolitt i
samme omrade. Hvis datolitt ide nefelin-



• •
Datolitt - Tafjordtunnelen (over).
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Tafjordtunnelen.
Den sist oppdagede og desidert beste fore
komst av datolitt i Norge, er beskrevet i
en egen artikkel i bladet. Mineralet fore
kornmer her i usedvanlig store , velut
viklede krystaller ofte med en vakker, gul
farge. Dessverre er det bare funnet et lite
antall krystaller og forekornsten er ikke
lenger tiJ&jengelig. Imidlertid viser denne
forekornst-typen at bor-mineralet datolitt
kan tenkes ~ bli funnet p~ druser og
mineralganger i de fleste typer bergarter
over store deler av landet.

r: <--iJ. p
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Datolitt-gangen-« Tafjord-tunnelen (over)
Apophyllitt >- Tafiord-tunnelen (under).
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syenittiske ganger er begrenset til de gan
ger som ferer homilitt, er dettrolig bare
noon f~ forekornster i omradet. Menandre
boro-silikater er vanlig i de fleste pegma
tittganger i omradet, og datolitt kan Valre
et vanskelig mineral ~ identifisere. Det er
ikke umulig at datolitt kan v",re et van
ligere mineral i omradet enn det man tror
i dag - eventue lt dannet ved omvandling
av andre boro.. ilikater.



MINERALNOTATER
A v Ragnar Hansen

Cer-gadolinit t,
Etter at gadolinitt( -Ce) ble originalbe
skrevet fra Bjorkedalen , Porsgrunn i
1975 er mineralel fu nn el bade pA KlA
stad og i Tvedalen. Den bar et rnetamikt
ut seende, og er karakteristisk gronn i
gjennomfallende Iys. PA Klastad er gado
lin illen gjerne omgill av en red-brun
sone. Denne omvandlingsprossesen er
ikke observerl i materialel fra Tvedalen.

Eud idymitt .
lnnen syenillpegrnalillene i Oslofeltet
er eudidymi ll tid ligere kjen t fra Lange 
sundsfjorden, Tvedalen , Langangen og
Vora. Nylig ble rnineralet ogsA funnet i
Bratthagen , i opptil I cm store krystaller
pAdru serom med analcirn .

Pektolit t ,
Under spregning i pukkverket pA Karn
fjord i Sandefjord skar man gjennorn en
druserik sone i larvikillen . En del av disse
hulromrnene , sam kunne n:\ en ste rrelse
pA 2 . 3 em , var fylt med bvit, fib rig
pektolitt.

Solum sAsen pukkverk, Holmestrand .
I bulrom i rombeporfyrlava er det funnet
en rekke mineraler i velulvildede lay.
staller , opptil 2 . 3 rom store . Blant dem
kan nevnes antas , parisill , bertrandill og
titanitt ,
Anatas er grennlig av farge .
Parisitt forekoromer i gule beksagonale
prismaliske laystaller.
Bertranditt - fargelos, o fte V-formede
tvil1inger.
Titanitt - brunlig.
I motselning til de ovrige Ire , er bertran 
dill sveert sjelde n .

Kamfjord pukkverk , Sandefjord .
Honilitt opptrer i grAgronne , romboeder
lignende, velutviklede krys taller pA hul
rom i larvikillpegrnatill. Det er ogsa fun
nel vesuvian i nAleformige kry staller,
gjerne sammen med grossular laystaller.
1 en larvikillpegrnatillgang pA Vindal i
Sandefjord er det funnel sto re mengder
aenigrnatill og eukolill. PA bul rom fore
koromer parisitt /synchysitt i velformede
gulbrune laystaller, ofte dekket av pyr
itt. Av andre druseromrnineraler kan nev
nes belvin , zircon , apatitt ot titanitt .
Polymignit t er funnel i opptil 10 em lange
og 7 - S rom brede linjalformige laystalle r
i et larvikillbrudd pA StAlAker i Tjolling.
Pyroldor opptrer i denne forekornsten i
opptil I cm store oktaedre.
EI gronnlig , cergad olinitt-lignende mine
rai er fu nnel en enkelt gang.
Polyrnignitten forekoromer vanligvis i
ofte labradori serende felt spat , men er
ogsa registrert sam smA kry staller p A
druserom.
Andre druseromsmineraler inkluderer
belvin , apofyUill , analcirn, natrolitt og
apatitt ,
I et annet brudd like i neerheten , HAke
stad, er polyrnignitt funnel i store kry 
staller i en felt spat sam viser fargespill fra
redt via gull og gront Iii blAII.

PA Bakkane i Brunlanes er del funne l epi 
didymitt i hvite , kuleformige kry stall
aggregaler pA analcimkrystaller. Sammen
med epididymill finnes de l et orange,
forelopig ubesternt mineral , ogsA i kule 
formede layslallaggregaler .

RYKK INN EN GRATIS BYTTEANNONSE I NAGS·NYTT NA !
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CUBIC ZIRCONIA
Av Dagfinn M. Pedersen.

VIlr mest verdifulle smykkestein er dia
mantoMonopolisering, og ikke minst dens
rolle i verdensmalestokk 80m et viktig
investeringsobjekt, har gjort diamant i
sterre smykker sapass utilgjengelig for det
alminnelige menneske , at arbeidet med ~

fremstille en rimeligere erstatning bar vrert
forlokkende for mange . En slik erstatning
er den syntetiske diarnanten, men denne
er fremdeles altfor dyr i fremstilling .
Vag (granat), topas og forskjellige glass
varianter (strass) et c . har ogsa veert for 
sokt med varierende hell .
Et syntetisk fremstilt materiale 80m i den
siste tiden har skilt seg ut 80m spesielt
lovende er Cubic Zirconia (ZrO ) , eller
C.Z. 80m det ofte er forkortet til. fordelen
med C.Z. fremfor de tidligere brukte dia
manterstatningene er at den nesten dupli
serer diamantens to mest verdifulle egen
skaper , Iysbrytningsindeksen (RI) og Iys
spredningsevnen. En sammenligning mel
lorn de fysiske egenskapene ser slik ut :

Diamant C.Z.

hvite Iyset opp i de forskjellige kompo
nentfargene . Det er dette 80m er »ilden»
i en god edelsten , og det er en konstant
fysisk egenskap for materialet , uavhengig
av sliping, fasettering , tilsetningsfarge
stoffene o l ign.

r-"7'<"----''''''-'''

Riktig fasettering har derimot mye ~ si
for hvor »brilliant» en sten er , det vii si
hvor mye Iys 80m blir reflektert tilbake
mot eyet 80m ser. C.Z. har heyere dis
persjon enn de fleste diamantsubstitutter.
Andre fysiske egenskaper er for savidt
ogsA viktige , men sekundrere . Hardheten
(ved riping) p~ 8,5 er brukbar , selv om
C.Z. 80m de fleste edelstener er Iitt spre,
en noe heyere densitet eller tetthetjegen
vekt betyr bare at en carat C.Z. er noe
mindre enn en carat diamant i sterrelse.
BAde diamant og C.Z. kan Us i alle mulige
farger.

Lysbrytningsindeksen (RI = Refractive
Index ) er et mal for hvor mye en lysst rale
boyes av nAr den passerer gjennomstenen.
Det er ogsa et mM p~ hvilken hastighet
lyset har gjennom stenen. En sten med
hoy brytningsindeks har et glitrende
skinn i overflaten og gir ogs~ stenen evnen
til ~ »radiere» Iys. Som det fremgar av
tabellen har diamant frerndeles en Iitt
hoyere (bedre) brytningsindeks enn C.Z.
Lysspredningsevnen (Dispersion) er en
nodvendig egenskap for alle diarnant 
erstatninger. Dispersjon vii si ~ bryte det

Lysbrytning
Lysspredning
Hardhet (Moh)
Densitet

2,42
meget hoy
10
3,5

2,2
meget hoy
8,5
5,7

Fire russiske vitenskapsmenn , Dr. V.V.
Osiko m/kolleger , var de ferste som frem
stillte CZ., noe 80m de kalte »phyanit t»
antageligvis etter et gresk ord »phainein»
80m betyr opprinnelig »~ vise».
Phyanitt er et registrert handelsnavn og
fremstillingsprosessen ble patentert for ~

hindre konkurrerende produksjon p~ ver
densbasis . Den russiske produksjonen var
basert p~ smeltet zirkon (Zro,) , men sma
varlasjoner i fremstillingen/syntesen har
blitt tatt i bruk av andre og dette materiell
blir n~ markedsfort i stor skala under fel
lesnavnet, Cubic Zirconia.

Referanse : Collectors Comer, hesten 1980
Ward s Nationa l Science Establishment,
1nc.
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MANGAN - EN KILDE TIL GR0 NNFARGING AV LEUKOFAN?
A v Hans Chr. Aadahl

Det neste du sier er vel d henge dem
i erenel

Som resultatene viser inneholder den
merkegrenne »varianten» av Leukofan
opp til dobbelt sa mye mangan som den
hvite .

ble utfert v.h.a. atomabsorbasjon (Mar
tinsen/Aadahl) etter en noe modifisert
utgave av G. Paolo Sighinolfis metode for
opplesning og analyse av silikater.

5
0 ,63

4
0 ,57

3
0 ,65

2
0 ,70

1
MnO 1,23

Tab. 2. Kjemiske analyser av Leukofan
fra Langesundsfjardomrddet m.h.p. man
gan. Analyseresultatene er oppfert som
vekt%.
1. Eikaholmen, dyp grenn, 2. Eikaholmen
hvit, 3. Stokkeya, hvit, 4. Sandeya,
grd-hvit,5. Vesle-Areya , hvit.

Si02 47 ,82
Ab03
BeO 11 ,51
MgO
CaO 26,04 1)
Na20 10 ,20
K20 0 ,31
F 6 ,17

Leukofan , (NaCa)1 BeSh (O,OH,F)7 , ble
oppdaget av Esmark i 1840. Original
lokalitet var Laven , syd for Stokkeya i
Langesundsfjorden. Senere er mineralet
blitt funnet en rekke steder i Langesunds
fjordomradet. Av de sparsomme fore
komster utenfor Norge kan nevnes Mt.
Hilaire , Quebec, Canada.
Mineralet er imidlertid lite utbredt pa ver
densbasis og rna betegnes som meget
sjeldent.

Mineralets farge varierer en del fra fore
komst til forekomst. Fra nest en vannklar
til merkegrenn. Hva er det sa som kan
for arsake denne grennfargen?
Nar en ser pa hovedelementene i Leuko
fan gir disse neppe noen forklaring pa
fenomenet. Et sted a begynne er a ta for
seg mulige sporelementer.
Mangan nevnes sa vidt i en analyse ut
fort av A. Erdmann :

1analyser utfert av Rammelsberg og Back
strom , nevnes ikke mangan overh ode t.
Fo r a fa best mulig oversikt over for 
delingen av mangan i Leukofan ,ble prover
fra fern lokaliteter analysert. Analysene

Tab. 1. Totalanaly se av ufrisk Leukofan
fra Laven.
fA. Erdmann)
1) 1den prosentvise mengde inngar 1,04%
MnO .
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MINERALHUNDER
Av Dagfinn M. Pedersen

Vi kjenner alle til hvordan hundenes suve
rene luktesans ogsporingsevnei densenere
lid har blill utnyttet bl.a , til Alete etter
narkotiske stoffer. »Stenfolket» som er
medlemsblad for Stenklubben Ais i Dan
mark, fortelIer i et av sine siste Dummer
(Nr. 2/81) om en ny mate Abruke menne
skets beste venn pA, nemlig sam mineral
seker .
I Canada har nA fern av de storre gruve
se1skapene gAll sammen om et storstile t
forse k pAAIrene opp Labrador Retrievere
til A spore underjordiske rnetallforekom
ster. Initiativ og ide kornrner fra dr. Harry
V. Warren ved University of British Col
umbia og prosjektet stettes ogsa av den
kanadiske regiering.
Aile de ste rste malmforekomsler av kob
ber, bly og sin k i Canada forekommer i
form av sulfi der. Sulfidholdig stein sam
u tsettes for luft eller oksygenet i jorden
vil alllid avgi Iitt svoveldioksyd og andre
svovelholdige dunster sam lett kan opp
dages og gienkjenn es av hunder. Det er

tilstedeveerelsen av disse svoveldunstene
sa m rnineralsekingen med hunder baserer
seg pA.
Under de forelepige forse kene har del
vist seg at »mineral-hundene»har oppdaget
mange forekomster som deres menneske
lige kollegaer har oversetl.
Hundene kan ogsA avseke langl ste rre om
rader i marken pA mye kortere lid enn
den tradisjonelle pro spektor, noe sa m
sikk ert trenges nAr man tenker pA de
enorme vil1marksomrAdene i Can ada.
KonkJusjonen ser ut til Avsere at en Irenet
mineralhund med forer vil kunne spare
gru veselskapet for mye tid og kostnader i
fo rbindelse med de innledede undersok
elser av sulfidholdige forekomster.

.------GEOLOGIFORENINGER I DANMARK - --- ---,
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Jysk Stenklub.
Hanne Kunde
Bogevej 7
8260 Viby
(Tlf. 06/140 I 00)

Randers Stenklub .
Agner Moller Pedersen
Energivej 73
8900 Rand ers
(Tlf. 06 /43 31 94 )

Sydvestjysk Ste nklub .
Peter Rasmussen
Vejskillin gen 28
69 50 Ringkobing
(Tlf.07/32 1434)

Stenvenner
Kobenhavns Amatergeo
logiske Forening
Doris Ingeman Rasmussen
Skallrupvej 36
4760 Vordingborg
(TIf. 03 /7 8 II 20)

Slenklubben AIs.
Erik Jorgensen
Nordborgvej 46
Svend srtup
6430 Nordborg
(Tlf. 04/4 5 62 80 )

Den Fynske Stenklub.
Lisa Godske
Hsekkehusvej 64
5681 Bellinge
(Tlf. 09/96 2156)

Vestjysk Stenklub.
Inger Andersen
Strandvejen 31
Hanbjerg
783 0 Vind erup
(TIf. 07 /44 1740)

Sydfynsk Stenklub,
Benl Sten vang
Svendborg
(TIf. 09/2 108 43)



Norsk prevedrift .
Ved lIrhundreskiflel var kanskje ogsa
Iraktene ved Eidsvoll i engelskmennenes
eyne ansett som fjerne og darlig under
sekte strek,
En liten forekomst i Norge , ved Byrudgllrd
i Feiring , var ved arhundreskiftet gjenstand
for pro vedrift . EI engelsk selskap drev i
f1ere dr en stoll like over Mjoskanlen. For
50 . 60 1Ir siden - for mineral inleresserte
turister hadde forsynl seg - var del ende l
gronne verdilese sten d finne pd berghal 
den.

for Perth i Wesl Austral ia ble funnel for
over 100 dr siden og har stadig fdtt nye
eiere . Gruben er nd 50 m dyp og har 120
m grubeganger. Ved et journalistbesek for
en tid siden var temperaturen i »lunsj
rornmets under en presenning mellom
kjokkenet og en campingvogn 48 C.
Jordsmonnet var redt og etter kort l id
var kleer og all undertey redfarget . Vann
matte fraktes f1ere km Iii kjekkenbruk og
dusj.
Aga Khans produksjon blir ndutvidet etter
at del er funne t en hel del sterre smarag
der av meget god kvalilet. Great Eastern
Mines LId. overlater sortering, sliping,
monlasje og salg Iii et stort australsk
juvelerfirma, mens sekunda male riale og
sten av smaragd-beryll kvalilel selges dir
ekte til USA.
I mai 1980 ga den zambiske regjering et
to maneders amnesli til alle som matte
veere i ulovlig besittelse av smaragder , for
utsatt al de ble solgt gjennom statens
agenter Iii »rim elige inlem asjonale prise rs ,
Innrommelsen gjaldl ikke folk som drev
ulovlig utvinning og smugling eller som
allerede var under rettsforfolgelse for
mineraltransaksjoner.
Tiltaket var vellykket: Bare i lepet av de
ferste dager hadde over 200 anonyme
personer solgt sine edelslener.

SMARAGDER ETIERTRAKTET, KAN BLI LIKE KOSTBARE SOM
DIAMANTER .
AvP.M. - K.S. [Bergverksny tt 7/8-81.)

Provedrift ved Mjosa ved hhundreskiflet.
Smaragd har allt id veert en ett erspurt
edelsten. Faraoene fikk sine lysegrenn e
stener fra 0 vre Egypl, i vare dager finnes
gulgronne smaragder i Ural , mens rnerke
forekommer i Transvaal.
De mesl verdifulle kommer fra Columbia .
Smaragdene har ofte inneslutninger, helt
perfekte eksemp larer er en sjeldenhet og
oppnar priser som diarnanter .
I 1980 eksporterte Columbia smaragder
for ca. en milliard kroner, nesten like
megel ble smuglet ut. 1 et TV-program
vistes for en lid siden gruvedrift i ratten
granitt ved Muzo , me r Bogota. Her har
foregatt utvinning i arhundrer, og del sd
ut Iii forlsatt d herske WildWest -tilstander
der.
Over 90% av eksporten gh Iii Japan, USA
og Taiwan . Del er ikke bare Columbia
som laper pd ulovlig smaragdulvinning,
som nevnt lidligere i Bergverks-Nytt tapte
Zambia 100 Iii 200 millioner kro ner drlig
pd denne trafikken .
Del ble ogsa smuglet ut slipIe sten, men
del var risikofylt d kjepe disse. Del hendte
nemlig at de var falske , lagel av del gren
ne glasser i stjalne Irafikklys! Del ble satt
ned en komite for d arbeide med saken og
del ble skaffel midler til oppleering av
zambiere som ville sid seg sammen om
drift av mindre mineralforekomster sam
ikke ville Ienne seg for de sterre selskaper.
I Ndoladistriktet har The Reserved Mine
rals Corp . begynt d ansette folk til utvin 
ning av smaragder .
I Pakislan er del ogsa rapporlert smaragd
smugling. For evrig ulvinnes rnineralet
bl.a. ogsd i Kenya og Australia,
Fo rhapninger om d finne verdifulle fore 
komsterer 5t0£5t oAr det er taleurn (ierne ,
ugjeslmilde og ode steder. Aga Khan
forekom sten i et ode st re k 725 km N.
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ET TILFELDIG PORTRETT.
Av Bjerne A . Endresen

For noen ar siden traff vi en forhenveer
ende direkter i bygningsmaterialbransjen
- Oscar Nylander fra Lulea i Sverige.
Han hadde bygget opp en samlingpa borti
mot tusen mineraler og fossiler. Som pen
sjonist hadde han fatt tid til a arbeide
med dette .
Han snakket om a ta turer opp til Laisvall
og Ultevis for a lete etter fossiler og
mineraler. Aret fer hadde han besekt
Nasa Selvgruber med overnatting i vandre
telt.
Interessen for fossiler kom allerede i 1918
da han fant sin ferste fossil i ruerheten av
Kristiansand. I Amerika fant han flere.
Han fortalte oss foranledningen til dette ,
hvor han i 1920 forlot en trygg stilling i
Sverige og reiste til Argentina med planer
om a gjere affeerer der. Men det var van
skelig a fa en stilling - depresjonen kom
og det ble a dra ut pa spampas»som »peon»
eller grovarbeider. Dette ble andre arbeids
forhold enn erfaringene fra Sverige.
Arbeidet pa pampasfeltet var slitsomt.
Arbeidstiden var fra soloppgang til sol
nedgang med temperaturer pa 30 - 40

varmegrader, leppene terket og sprakk,
hendene var ofte store sar. Om nettene
var det a smere kroppen inn med sprit
mot et plagsomt , nesten usynlig insekt.
Senere fikk han preve segi meieribransjen ,
han leste meierileere og bakteriologi om
kveldene. Senere ble han »engargado»,
d.v.s. sjef pa et mindre meieri og avanserte
deretter til et sterre meierianlegg som
ogsa drev med 400 - 500 svin.
Etter oppholdet i Argentina reiste han til
Oregon. Der fant han fossiler og miner
raler og var med pa en ekspedisjon for a
studere dette .
I kjelleren i hans hjem i Lulea hadde han
innredet et rom med hyller og skuffer.
Han hadde katalogisert omkring 750
mineraler og 250 fossiler. I utlandet hadde
han byttet fossiler og mineraler med uni
versitetet i Mexico, Istanbul , Roma,
Tacoma og Oslo. I samlingen la tradselv
fra Pachuca , stibnitt og barytt fra Roma
nia, svabitt og virdin fra Ultivis og varm
landitt , Langban som nylig var funnet i
Sverige.

OscarNy lander Ira Luled med en del av samlingen.
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NYE MINERALER
A V Arne A sheim

Ferste del av var serie »Nye Mineraler» ble dessverre rikelig velsignet med trykk
fell. Dette gikk forst og fremst utover de kjemiske forrnlene i oversikten.
Derfor setter vi 0PP en korrigert liste og haper pa bedre resultater i fremtiden.

Henvisning M. Fleischer et.al. American Mineralogis (Vol 66 1981)

Ubenevnt K -analogtil macdonalditt
KzC.. SiI60,,(OHj, 10,511,0
- funnet ved San Venanzo,ltalia .

Ubenevnt+ - Mn Si 03
- funnet sam violett-rede kern sammen
med rhodochrositt i manganferende kalk
steiner, TatrafjeUene , Polen.

Thalfenisilt TI.(FeNiCuj,. S,.CI
- opptrer sam aggregater 0.1 - 0,3 mm i
pentlandittgalenitl-chalcopyrill maim.
Talnakh malmfell USSR.
Navn etter sammensetningen .

Natrfum • phlogopitt (Na ',,,Ko .. , Ca
'.01 XMg, ~ .AI." , Ti• .o, XAf, .o.Si,.o.)
O,.(OH),
- opptrer sammen med K-phlogopitt i
Na-Al-rik kalk. A1geri.

Olympitt NaaPO.
- fargelest , gjennomskinnelig mineral med
glassglans, funnet i alkaline pegrnalitt er,
Rasvumchorr, Khibing Kolahalvoya USSR.
Navnet hedrer OIympiaden i Moskva 1980.

Olgitt Na(SrB.)P04
- mineral med blAtil bla-grenn farge, gl833'
glans funnet i nefelinsyenittpegmatitt ,
Kamasurt, Lovozero , Kolahalveya, USSR.
Navnetter Olge AnisimovneVorob'eva.

UbenevntSneu (Ph)mineral
- platefonnige xls. Sarnmen med elemen
tsert Sn og Pb , smflkremhvite xls med rosa
tint, starrelse xls violette, nee i na:rheten
av Cu<06Sn~,&Pb~.05, Ilimoussaq,
Gren1and.

UbenevntCu-mineral(er)
- blagrenne xis og skybla nMer pA kvarts ,
Grallaspilz , Brixlegg, Tyrol.

Tungarinovitt Mo<h
- opptrer som 0,5 • 1,5 mrn store xis med
merk Iilla-brun farge, fellaktig til metallisk
glans.
Funnet i 0 . Sibir sammen med uraninitt,
molybdenitt, zirkon og galenitt i kvarts.
Navn etter Aleksei Ivanovich Tungarinov.

Ubenevnt Biz Te
- funnet sammen med wehrlitt, telluro
bismuthitt og joseltt-a , Ergelyakh, Yakutia
USSR.

Polkovicitt (FePbj,(G<Fe)l ·xS.
- opake mineraler med brun-gra fargefun
net i sammenvoksning med marcasitt , i
selskap med chalcopyritt, bomitt, chalco
sitt, tennantitt, sphalorittog galenitt.
Navn et ter Josef Morozevicz og Polkovice
graven, Polen.

Morozevczitt (PbFej,G< 1·xS4

Hauchecornitt er det ferste beskrevne
mineralet i denne gruppen, og skal defi
neres som NiJliS bs,..
Hauchecornitt er beskrevet dra Friedrich
grove, We.tphalia .

Ekaterin itt C., B.O,(CI ,OHj, 2H,0)
- hvitt til svakt rosa mineral, perleaktig
glans, funnet i karbo nat - og karbo nat 
anhydrill bergarter sammen med halitt og
szaibely itt, (820 · 1260 m dyp) i Korshunov ,
!lim , Irkutsk, Sibir USSR.
Navn etter Ekatrine Vladimirovne Rozh
kova.

Bismuto hauchecornitt NigBiBi~
- funnet i Oktya br'skoe Cu-Ni forekomst,
Noril'sk USSR.

Blysilikal , fargelese transparente nMer.
Lokalitet, Tiger, Arizona, USA.

Arsen hauchecomitt NiJliAsS"
- typelokalitet Vermiliongroven,Sudbury
Ontario.

Blykopper-antimon-sulfat-klorid.
- blafarget Pb 53% Cu 10% Sb 7% S 5%
CI5%.

Telluro hauchecomitt NiJliTes,.
- typelokalitet Strathcona gruven , SUd
bury Ontario.

Balyakinitt CuTeO'
- forekommer scm sammenvoksninger i
aggregater av tetrahedrit t , chalcopyritt og
teUurider , sammen med teUurittog to ube 
nevnte mineraler i PbCu(TeO,h og PbCu
(TeO,)O. Fargen er gra-grenn til blalig
gren n, funnet i Pionersk, 0 . Sayan og Ag
insk, Kamchatka, USSR.
Navnetter G.5 . Balyakina.

Johnsomervilleitt NaloCa6MgII(FeMnh s
(PO.h.
- mark brunt glassaktlg mineral sammen
med apatitt , graftonitt og et uidentifisert

-rnineral i gneiss fra Loch Quoich, Scotland.
Navnetter J. M.Somerville .

(Nb ,Ta,U,FeMn\ O.
c uSeo,' 2H,0 ?
(Cu~9i 1,12H.. 0)
Na tU"U4• 2H:z U
icila, Mg',' Si, ,0,.
Cu Hg
M~AltAlSi, )0,. (OH),.

Na Ca(PO)F
Na(ZnMg), H, (AsO.),

BaCa(CO,)
FeCI,. 2H 6 hydro.
Iysete r lil hCI, 4H,0

Pb(TeS) 0 .. H, 0

Tisinalitt NaaH, (MnCaFe)TiS i. (O .OHh .
2H,0
- et gul-orange mineral medglassaktigglans
opplrer som krystaller opptil 1 x 0 ,5 x 0,5
rom i aggregater opptU 1 em. Hydrc ter
malt dannet ved omvandling av lomono
sovitt og barium-l.amprophylitt , Khibina,
Kola-halveya USSR.
Navn etter sarnmensetning.

Dorfmanitt
Eifelitt

Kolymitt
Kulkeitt

Paralstonitt
Rokuhnitt

Nacaphitt
O'Danielitt

Ashanitt
Clinochalcomenitt

Schieffelinitt

Ubenevnte bly-mineraler .
Blywolframalklorid med Fb 60% W 16%
CI 7%, transparent gyldig-gule flare sverd
fonnede naler.

Kovdorskjtt Mg. (PO. ),(CO, XOH), 4 ,5
H,O
- Iysrosa mineral fra rnagnetitt -forsteritt
bergarter Kovdor, Kolahalvcya USSR.
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GEOLOGISKE BETINGELSER FOR NORDSJ00UEN

Del er en lang rekke forskjeUige faktorer
som mA klaffe for at olje og gass skal
akkumuleres i et reservoar .
Del mAfinnes bergarter (kildebergarler 
oftest skifre eUer flnkornet kalkstein),
sam inneholder organisk materiale (kero
gen) fra marine organismer - sserlig
plankton eller ogss planternateriale fra
lan d .
Del organ iske materialet rna ha veert ut
sall for ternperaturer over 60 _70° i minsl
5-10 mill . ar . Hvis temperaturen blir mer
enn 120 -130° , vil hydrokarbonatene gA
over til gass. Delle svarer til 2-3 km
henholdsvis 4-5 km overleiring av sedi
ment fordi temperaturen i bergartene
oke s med 20 4 0°Ikm.
Det mAfinnes porose bergarter (reservoar
bergar ter) som kan veere sand slen eller
kalksten . Bergartene mA ha holdt seg
porose ved ca 2-3 km overleiring.
Det rnAfinnes en fmkornet bergarl (skife r
eller salt) sam hindrer oljen i A trenge
videre oppover og som dann er en lukket
struktur over reservoarbergarten .
Olje i Nordsjoen skal produseres fra berg
arter sam er rneget inhomogene med hen
syn til porositet og perme abilit et. Disse
egenskapene har sarnmenheng med hvor 
dan bergarlene ble dannet, Leks . formen
pA delt aer , kys tlinjer etc. og deres senere
om vandling av sedimenter , forkas tnin ger
etc . Et nrert samarbeid meUom reservoar
ingeniorer og geologer er derfor nodven-

dig, og sladig flere blir knyttet til denne
fasen av o ljevirksomhe ten .
Prod uksjonsresultatel fra et oljefe lt er
avhengig av plasseringen av oljebronnene
og hvordan produksjonen blir gjennom
fact . NA blir over halvparten av oljen i
oljereservoarene i de fleste tilfelle liggen
de igjen i bergarten uten Abli produsert.
BMe fra et okonomisk og ressursmessig
synspunkt vil del veere viktig A satse pA
A e ke den andelen av oljereservene sam
utvinnes. Delle foutseller en omfallende
forskning nar det gjelder kunstig stimu
teeing av reservoare t for Aeke utvinningen .
Dagens kunnskaper om Nordsjoens geo
logi, og sam danner grunnl aget for eksi
sterende oljeprospeklering, er et resultat
av stor innsats av et raskt okende antall
geologer og geofy sikere . Likevel vil del
kreves end a storre innsats for Afinne de
enna uoppdagede oljefeltene i Nordsjoen,
sam bar finnes og settes i produksjon
men s produksjonsanlegg og rorledninger
enna er i drift.
Mengden av data sam skal integreres ved
hver geologisk analyse av deler av Nord
sjoen er ogsa ekende i lakl med de und er
sokelser som settes igang. Planlegging av
utbygging av nye oljefelt vil derfor kreve
okt innsals fra geologer og geofysikere i
arene frernover.

Tekn isk: Ukeblad/Teknikk, nT, 38 · 1981.
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GEOLOGIFAGETS PLASS I
NORSK SKOLE.
Instilling fra Norsk Geologir:lds
skolekomite.
Norsk GeologirAds skolekornite bestar av
Johannes A. Dons (fo rmann) , Joh an
Naterstad , Arne Martinusen og Dagfmn
Tromborg .
I innstillingen 80m er gjengitt nedenfor
har GeologirAdel gjort noen faglige end
ringer og sprAklige rettelser 80m enda ikke
er fore lagt for /godkjenl av kom itemed
lernmene.
NAGS·nytt har veert opptatt av de geo
logiske utdannelsesmuligheter i Norge .
Vi har ogsA veert opptatt av samfunns
geologi og geologi 80m yrke .
Denne skoleinnstillingen , 80m forovrig er
gjengitt i »G eologinytt» nr. 16 , 1981, lar
for seg disse emnene og setter de i sam
menheng. Vi har derfor valgt Agjengi hele
innstil lingen, sorn folger:

I. Geologi og samfuon .
Berggrunnen og lesrnassene er i sum vare
viktigste naturressurser . 1 og pA dette
underlaget bygger og bor vi, rnatproduk
sjonen og rAsloffk:ilder av alle slag er

knyttet til disse. Fra porerom i berg og
losmasser henter vi livsviktig renl grunn
vann, - og vi venterogsa at undergrunnen
skal kunne ta imol avfallsproduk lene fra
vAt livsaktivitet ,
Del er felgelig flere felt i samfunnslivet
hvor geologisk kunnskap er helt avgjer
ende :
- Ved Ieling etter mineraiske material
rdstoffer og grunnvannreservoarer.
- For jord- og skogbruk.
- Ved annleggsvlrkso mhet i jo rd og !jell,
bade lillands og pAkontinentalsokkelen ,
og ved risikovurdering i slike sammen
henger.
- Ved vurdering av menneskelige milje
inngrep, f.eks . ved omrAdeplanlegging.
- Ved vurdering av jordens samlede res
surser og forvaltningen avdisse ,
Planleggere , polil ikere og alle andre som
skal ta beslulninger for et modeme sam
funn i slike saksko mplekser, rna ha rask
tilgang pAgeologisk grunnlagsinformasjon
og, ikke rninst , ha faglig forutsetninger
for Akunne utnytte den .

Geologifagets kon taktflate med norsk
samfunn har folgelig 10 viklige sider :

,

SLIPEBORO 09 STEINSAGER
FOR KURS 09 SKOLER

"S T A R KOMBIMASKIN II

IGRAVES I Cab Mate meddiamant slipesk ive

IGRAVES I Fasettsliper

ALT I SliPEUTSTYR - SOLIDOG RIMELIG
RASTIIN, MIN IHAlIR, SlmlR, GAVIIR TlIlIR,1.1.
Velkommen til vAr butikk i Kirkevn.63. Haslum.

MAN DAG STENGT

~. <;J -<E R:: ->TAt> ~ UTSTYR FOR SMYKKESTEIN SLlPtN G

KIRKEVEIEN 63 .1344 HASlUM T ELEFON : (02 ) 533686
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Samfunnet rna via fagfolk , geologer ,
skaffes tilstrekkelig kunn skap om de
viktige geologiske forhold til lands og
til vanns.
Aile rna gis en allmennkunnskap slik
at de kan forst a og utnytte denne vi
ten til beste for seg selv og for frem 
tidige generasjoner.

Geologi er kunnskapen om jorden. Forst
og fremst er det kunnskap om typer, kva
lite t , rnengde og fordeling av materialene
jorden er bygget av. Men det er ogsa kunn
skap om prosessene som virker i og oppa
jorden , om dens utviklingshistorie og om
natidens overfJateformer. Ved siden av kli
maet er det jordmaterialene og de geolo
giske prosessene for evrig som til sist be
stemmer menn eskenes livsgrunnlag.
Det er landels undervisningsinsti tusjoner
som har ansvaret for a formidle denne
kunnskapen . Fo r a kunne skaffe til veie
fagfolk og dermed kunnskap , rna univer
siteter og heyskoler fa en tilfredstillende
studentrekrutt ering og gis muligheter til
god kunnskapsformidling pa heyt niva,
Nar det gjelder a fa geologisk kunnskap
sterkere med blant folks allrnennkunn
skape r, er det en viktig oppgave for grunn 
skolen og den videregaende skole. Det er
viktig tidlig a fa pekt pa de geologiske
forholds grunnleggende betydning for alt
liv i naturen , og viktig med geologiske
kunnskaper nar holdninger til rnilje- og

BJ0RN STR0MN)ES
mineraler - engros
..... MINERALER
AAGATER
.. RASTEIN
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ressursforvaltning, lokalt og globalt,
skapes.
Bredden i geologifagets sammfunnskon
takt har veertmeget raskt ekende de senere
Ar, og det er all grunn til a foruts e en sterk
videre ekning etter hvert som de »lett
vinte» lesninger i rAstoffJetin g, energi
utnyttelse og miljeinngrep er brukt
opp .
Ressursknappheten i verden i dag, - kan
skje den viktigste og farligste polit iske
drivkraft , kan bare forstas og avhjelpes,
ved geofaglig innsikt.
Ut over de rent matnyttige mal har vi i
berggrunn og lesmasser kilder til rekrea
sjonsglede og informasjon om vAr klodes
og vart lands utviklingshistorie fra mil
liarder av Ar tilbake og frem til i dag.
Dette kildemat erialet er ogsa en verdi vi
har plikt til a ta vare pa.
Mennesker interesserer seg i ekende grad
for stein , mineraler , jord og fjell, og
finner at slik kunnskap er med og gjer
tilveerelsen rikere. De mange foreninger
for amatergeologer som er sti ftet de siste
ar, viser dell e ty delig.
Konklusjonene er at det i samfunne t i
dag er et stort , ekende og udekket behov
for geologisk fagkunn skap pa alle plan . I
deler av industri og forskningrna mangelen
pa slike fagfolk na kunne karakterise res
som katastrofal . Den beste begynnelse mot
dekning vii veere forst a gi delle viktige
faget en plass i skolen , som er i samsvar

Prisliste til registrerte
forhandlere

ADRESSE : BLiNDERNVN. 4,
OSLO 3

TLF. (02) 56 2512
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med dets betydning i samfunnet.

II. Geologifagets plass i skolen i dag.
Geologi er i dag ikke noe eget fag hverken
i grunnskolen eller i den videregaende
skolen ,
I grunnskolen kan geologi-stoff etter
monsterplanen teoretisk komme ned i t re
fagdeler. I heimstadlrere (1. - 3. kl.) , i
geografidelen av samfunnsfag (4. - 9. kl.)
og i naturfag (4. - 9. kl.),
Ved de skoler hvor heimstadleere , sam
funnsfag og natu rfag pA bametrinnet
(1. - 6. kl.) undervises samordn et i et
orienteringsfag (O-fag), vii geologi kunne
komme der.
Selv om malene for de tre fagdelene sepa
rat og ogsa for O-faget er sA vidt formulert
at det ku nne vrere plass til atskillig om
tale av geologiske forhold , sA gir de vei
ledende h splanene meget lite n ko nkret
anbefaling om A ta med slikt stoff. Det
eneste sted hvor geologiske ernner nevnes
direkte for enkeltfagene, er i Arsplan for
geografi i 8. kl , pA ungdamstrinn et. Her
er samfunnsfag (hvo r geografi kammer
inn sam en del) tilgod esett med 3 t imer i
uken.
I det alternative, samo rdnete O-faget er
geologiske ernner dessuten direkte nevnt i
veiledende arsplan for 4 . kl .
Selv a m malsettingen skulle gjore det
naturlig Akomme inn pAgea lagiske emner
i flere sammenh enger , vil det i grunnskolen

i praksis veere helt opp til den enkelte
leerers interesse og kunnskap om slikt sto ff
blir med, selv der det anbefales i Ars
planen.
I den videregdende skolen er geologi
bare tatt med under geografidelen av sam
funnsfaget i Studieretning for almene
fag. Samfunnsfaget her bestar av emnene
geografi , histone ag samfunnskunnskap .
Geografi undervis es over 3 uketimer I .
Ar. Denne tiden skal dekke bade kultur
geografi og naturgeografl . Det er innen
naturgeografi at geologi blir undervist ,
vesentl ig under kapitlene Berggrunnen
og Naturlandskapet .
Videre kan geografi ifelge planen tas som
valgfag med 2 undervisningstimer pr. uke
i 2. eller 3. arskurs. SAvidt en kjenner til
er det svrert fA skaler i lan det hvor de t er
anIedning til A ta geografi sam valgfag.

I studieplanen er det satt pAen liste med
forslag til valgernner sam Leks . landskaps
geografi (natu rlandskap og kultu rland
skap) , naturressursgeografi , geomorfologi
og geal ogi.
Det undervises heller ikke geografi 2 . og 3 .
Ar. I praksis vii dette si at i den videre
gaende skalen har Studieretning for alI
menne fag tilbud om ca. I uketirne geolagi
det fe rste av 3 Ar.
Det er etter komi teens oppfatning et skri
kende misforh old mellam den plass gea la
gifaget i praksis har fat t i gru nnskole og
videregaende skole og den betydning geo
kunnskap etter hvert har fAtt i van sam-

GULLSMED F. I. EEG
(jnneh . Arne H. Eeg)

»Stengruben». Dronningensgt. 27 . Oslo 1 • Ttf. : 41 7474
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funn .
For en rekke menne sker er grunnskolen
det eneste sted i skoleverket hvor de frlr
geologikunnskap . For denne gruppen som
i den videregaende skolen skal fortsette
p~ Studieretning for aIlmenne fag vii kon
takten med geologi i grunnskolen bety
sveert mye for hva de far ut av uke tim en
me d geologi det ferste - og eneste aret .
For ~ oppfylle mensterplane ns mal bade
i orienteringsfag og for de andre fagene
heimstadleere , samfunnsfag og naturfag er
det rimelig og nodvendig at de t legges vekt
p~ faget geologi i grunnskolen .
Men ide veiledende fagplaner er geologiske
emner kommet svsert lite med . Det er
seerlig pafallende at biologi, som legger sa
pass stor vekt p~ biotoper , ikke har truk
ket inn geologiske emner.
Slik planen n~ er satt opp, er den i stor
grad preget av ren biologi med artskunn
skap , og gir dermed ikke sammenheng
med naturgrunnlaget.
Nar den muligheten som leererplanen i
den videregaende skole gir til geologi
undervisning heller ikke ser ut til ~ gi seer
lig gode resultater , s~ har det etter komi
teens mening flere arsaker .
En av arsakene er som nevnt nettopp det
svake og ujevne kunnskapsn iva elevene
har ~ bygge p~ fra grunnskolen .
En annen medvirkende arsak er at fagets
uheldige plassering 80m samfunnsfag og
ikke som naturfag medforer at under
visningen ofte far en lsererdekning/leerer
kompetanse som ikke holde r mal, Det
skyldes at leerere med geologisk utdanning,
som gjerne vil ta geologidelen av geogra
fien , ofte vii vegre seg for ~ undervise i
rent ku lturgeografiske emner og enda mer
for historie og samfunnskunn skap . Det
gjer at samfunnsfag, med geologi, ofte
blir undervist av filologer med histone og/
eller geografi som fag, mens realister med
geologi i fagkretsen isteden blir satt til ~

undervise i sine andre realfag. Dette er
etter komi teens mening uan svarlig skole
30

politikk.
Andre arsaker komiteen vii peke p~ er
mangelen p~ engasjerende leerebcker,
manglende Ieeremidler og oft est darlig
utbygde ekskursjonstilbud. Elevene far
bare i sjeldne tilfeller den helt nedvendige
direkte kontakt med geologiske problem
st illinger.
Skoletjenesten ved de naturhistoriske
mu seer har i en arrekke sett det som en
del av sin virksomhet ~ y te skoler og
enkeltherere veilednin g ogsa p~ dette felt.
Skoletjenestens arbeidsfelt spenner imid 
lertid over hele naturfagkomplekset , og
bemanningen er sa Iiten i forho ld til opp
gavene at hjelpen p~ langt neer dekker
behovet.

III . Konsekvensene av geologifagets svake
stilling er mange.

For det forste fe rer det til at befolk ning
ens kun nskapsniva p~ et fagfelt med stor
og stadig ekende samfunnsmessig kontakt
flate er alt for darlig. Det har ~ gjere med
forstaelsen av vart Iivsgrunn lag i videste
forstand . Vht dernokrat iske samfu nn
forutsetter at vi alle skal vse re med ~ ta
standpunkt i saker som angar oss. Dette
krever et minsternal av kunnskaper ogsa
om vare aUer viktigste naturressurser,
berggrunn og jord . Reell innsikt i det
naturens samspill som vi er en del av, for
ut setter geologiske kunnskaper.
Slik kunnskap gir ikke skolen v~r idag.
Stadige feild isponeringer bekre fter dette.
Videre gir ikke geologiundervisningen i
dagens sko le del nedvendige grunnlag for
~ seke faget som yrke . Tilgangen p~

fagfolk har i lang tid veert for svak. En
viktig arsak til dette er det manglende til
bud p:1 geo-undervisning de to siste ilr i
den videregaend e sko len, - nettop p de ~r

hvor valg av eventuell videre fagutdannelse
tas.
Det er klart at et fag som fra for var gratt
og som ikke nevnes i de to :lr for videre
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yrkesutdannelse skal starte , rnAsU svakt .
Del virker som om fagel for tiden er
kornrnet inn i en ond sirkel .
- Del skapes i dag liten interesse og for
staelse for faget i skolen , og forbindelsen
med videre yrkesu ldanning er direkte
brutt ,
- Resultatet er en svak rekruttering Iii
faget. De f4 som utdannes, gar nesten aile
Iii industri og for skning. SA Asi ingen gar
Iilbake Iii skole eller heyere leererverk
(pedagogiske heyskoler o .a.)
- Dette rnedferer stadig darligere geo
informasjon til skolene og rekrutteringen
styrkes ikke .
Denne sirkelen for lsetter AgA, mens sam
funnels behov for geologisk fagkunnskap
eker voldsomt.

IV. Tiltak for A styrke geologi.fagel i
skolen.

Geologifagets plass i skolen rnA sty rkes
radikalt , Del burde veere en naturligstrem
av geo -kunnskap fra univeri sleler/hoysko
ler via pedagogiske hoyskoler og ut Iii
grunnskole /videregAende skoler. Slik er
del ikke idag .
Del er 10 viktige arsaker Iii dette :
En Arsak er at megel fA kandidaler fra
uni versiteter/heyskoler med geologi som
fag tar arbeid i skoleverket. Grunnen er
dels at del er for fA kandidaler og dels
den kompelanseplassering geologifagel
har hatt i den videregAende skole. eking
av antallet kandidat er og bedring av ko m
petanseplasseringen [or geologi vii bedre
dette [orholdet.
En annen og kanskje vikligere 4rsak er
den sperre skolens lsereplaner seller.
MM og fagplaner begrenser omfangel
at lserestoffet i geologi , slik at del fArlilen
belydning bade som selvstendig : fag og
som del av andre fag. Leerebekene er
skrevel i samsvar med leereplanene og
formidler et tilsvarende begrensel leere
steff.

PA lengre sikt rnAderfor en forbedring av
geologifagets stilling i skolen skje ved
endring av lareplanene. Geologiske emner
rnA Irekkes inn der de kan bidra Iii Afor
klare sammenhenger i elevenes neermilje
og Iii A underbygge almen sarnt idsorien
te ring ,
I den videregaende skolen bor del ogsa
gis mulighel for at geofag kan gAinn som
studieretning med mulighel Iii fordypning
ogsA i 2 . og 3. 4r.
Geologi som skolefag rnA ut av den sliv
nede formen del n4 har ved de fleste
skoler i landel og ulvikles slik biofagene
har gjort , ved mer inleressevekkende
virksomhel, eksperimenler og feltunder
sekelser, Dette Iilgodeser leeringspskyko
logiske forulsetninger for Afatte helheter
og sarnmenhenger og for Adan ne begreper
og forsU prins ippe r. Dette er igjen
grunnlagel for utvikling av holdninger og
verdinonner.
Korniteen peker pAflere forhol d som rnA
las i betraktn ing nar en skal sly rke geolo
gifagets stilling i skolen . PAden ene siden
er del enskelig A fore inn geologifagel
som selvstendig naturfag i skolen for Af4
fram fagets egenarl , og for A fA kornpe
tente leerere. PA den annen side rnAgeolo
giske emner ogsA samordnes med andre
fag, f.eks . biologi og samfunnsfag, i lang!
ste rre grad enn tilfelle er .
Del kan ogsA tenkes at geologi kunne set 
tes inn i en videre innholdsramme under
belegnelsen geokunnskap . Av annel sam
rnAlegges Iii grunn ved valg og organiser
ing av innhold , nevnes at den nye geolog
iske viten som stadig kommer hurtigere t

rnA inn i skolen . Del faglige innhold rnA
endre i reining fra beskrivende detaljer
mol de sider av faget som er seerlig vik
t ige for samfunnel , Leks . ressursfor
valtning, aktualisert ved utviklingen av
oljeindustrien.
Dette vii i neste omgang f4 betydning
for elevenes valg av studieretning ved vare
universiteter og heyskoler :
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- Det rna skje en opprustning av leere
be ker og leeremidler i faget. Sko lene rna
fa et ste d a seke sentral faghjelp til a bygge
opp ste dlige opplegg, ekskursjoner etc.
Skolens pedagogiske veiledningstjeneste
og skoletjenesten ved landets natur
historiske museer rna styrkes pa dette
felt.
Korniteen er sergeligklar over at de oven 
for nevnte punkter rna betraktes som
langsikti ge botemidler. Pa kortere sikt
kan komiteen tenke seg felgende »snar
veier» vurdert:
- Rask etterutdanning av leerere som
na arbeider i grunnskole/videregaende
skole, Leks . ved voksenopplreringsmidler.
- Gi direkte hjelp til leererne som ved
snarest mulig a tilby informasjon/under
visning direkte til elevene gjennom skole
radio -jfjernsyn.
Komiteen vil be Norsk Geologirad straks
ta de nevnte forhold opp med departe
mentet og serge for at det blir opprettet
en komite som raskt kan arbeidc videre
i detalj med de forslag som her er nevnt.

V. Konklusjon.

Korniteen mener at innsikt i geologiske
dannelser og prosesser er grunnleggende
forutsetninger for a forsta menneskenes
avhengighet av naturmiljeet og for a
forsta hvordan naturmiljeet endres ved
menneskenes virksornhet.
Etter a ha vurdert det store udekkede
behov samfunnet har idag for geologisk
kunnskap i forhold til fagets plass i dagens
norske skole, vii komiteen fa peke pa en
rekke forhold som snarest rna sekes
iverksatt:
- Forholdene rna bli lagt slik til rette at
flere kandidater fra universiteter og hey
skoler med geologikompetanse kan bli ut
dan net og lettere kan finne plass i den
videregaende skole og ved leererutdan
ningsinstitusjonene.
- Geologifagets plass og status i leerer
utdanningen rna styrkes i sin alminnelig
het.
- Det rna straks settes i gang arbeid med
endring av skolens leererplaner , byggende
pa at geologi er et naturfag, men ogsa
slik at geologiske emner lettere kan bli
samordnet med andre fag. Dette rna gjeres
i et samarbeid mellom -erfarne leerere og
faggeologer.
- I den videregaende skole rna det straks
apnes bedre muligheter for interesserte
elever til fordypning i geo-fag ogsa i 2.
og 3 . skolear.

Johannes A. Dons
Johan Naterstad

Arne Martinusen
Dagfinn Trernborg

DANSK RAV - N.kr. 4,- pro gram.
Rabat t ved sterre kjQlP og til forhandlere.
Fritt levert ved best i ll ing over N.kr. 50 ,
POSTORDRE: Be om katalog og pri sliste.

WEST-GEM
SRE DENSGA DE 38
DK-6900 SKJ ERN, DANMARK.
Telefon: 09545735 1600
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STEINMESSE I IVELAND 29-30 MAL
A v Stig Chr. Sevenius

Iveland museum vil i samarbeid med S0r
landets Geologiforening i ar arrangere ei
steinmesse der hovedaktiviteten skal veere
bytting av mineraler og bergarter. Vi vil
preve a redusere salgsaktiviteten til det
minimale. Arrangerene oppfordrer spe
sielt aIle amatergeologer til a stille med
sine byttestuffer.
Vi viI lage til byttestand og auksjon .
Det viI videre bli anledning til a kjepe
mat og kaffe.
Om kvelden vil vi stelle i stand en hygge
stund med bl.a . steinprat og filmfrem
visning .

Sendag arrangeres det tur til ei gruve der
det er foretatt sprengning for anledningen.

Messen starter lerdag kl. 11.00, og holdes
pa Vatnestrem skole 36 kIn. nord for
Kristiansand langs riksveg 405.
Vi vil videre preve a lage en utstilling av
Ivelandsmineraler.
Det er mulighet for a kjepe middag pa
Vatnestrem turistsenter.
Eventuelle spersmal med hensyn til
arrangementet kan rettes til : Olav Vatne
strom, ur. 042-61720 etter kl. 17.00.

VALKOMMEN TILL SVENSKA STEN OCH MINERALMASSAN
PA BRUSALA LOGE 12 -13 JUNI1982

B6510 KII

Hall for-s
~o KII

. VALKOMNA TI LL NOR
L~v~ka DENS STORSTA STEN-

MASSA DAR 'ALLT" I
FRAGA OM SMYCKE
STEN OCH MINERAL-

/ ~ //I~ //!I STUFFER FINN~ FOR
/ - ~I I I I BYTE ELLER KOR

I I

'I FR I ENT RE'.

brebro

Platsbokning, Ingemar Johanson P.L. 6041, 71400 Kopparberg.
Tfn. 095 46 580/123 21

For logi och ovrig information, kontakta turistbvran. Tfn. 09546580/10439
eller turist- och fritidskontoret, Ljusnarsberg kommun. Tfn.095 46 580/114 20
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BYTTE AV MINERALER

En amerikansk samler ensker abytte mineraler med norske amatorer.
Han har kontakt med samlere i Polen ,Tyskland,ltalia, USA og Canada.
Adresser til disse kan han formidle til dem som onsker det ,

Hans adresse er : Raymond E. Rickert , 1025 Court St .
Allentown, Pa. 18101.USA.

Ta ikke med deg mer enn heyst nedvendig!
Husk det kommer andre etter deg.

BYTTE -SALG - KJ0P.
INTERESSERT I NORSKE
MINERALER: .

Meget rimelige priser.
Skriv gjerne. HORrEN
Kansende prislisle
og varelisle.

RASTEIN
KJEDER - ARMBAND - NALER
GAVEARTIKLER - GODT UTVALG
MINERALER STORT UTVALG
NORSKE - UTENLANDSKE

Mette , har du sett strekplaten min ?

Apent aile dager
• Fra 12.00 til 18.00.

- 'f-dlf-""l::••,•.. "' 11 Lllrdag 10.00 · 15.00

"I ~IU

c

VELKOMMEN TIL

BERGKRYSTALLEN
01VIND LARSEN

Robergrannlngen . N . Eik . 3109 Lofts·Eik
Ogs<! bostedsadresse. Tlf. 033/68773.
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Bergen og Omegn Geologiforening, Postboks 9 ,5042 Fjesanger .

Drammen Geologiforening, Postboks 2131 Stromse, 3001 Drammen .

Fredrikstad Geologiforening, Postboks 43 , 1651 Sellebakk .

Gjovik og Omland Geologiforening,
Bassinveien 8 B, 2800 Gjovik.

Halden Geologiforening, Postboks 232 , 1751 Halden.

Hedemarken Geologiforening, Postboks 449 , 230 1 Hamar .

Kongsberg og Omegn Geologiforening, Postboks 247, 360 I Kongsberg.

Moss og Omegn Geologiforening, Postboks 284, 1501 Moss.

Nordfjord Geologiforening, Forkvinne :Martha Reyset , 6880 Stryn .

Odda Geologiforening, Formann : Stein Knudsen, Skarvet 28 , 5770 Tyssedal.

Oslo og Omegn Geologiforening, Postb oks 3688 Gamlebyen , Oslo I .

Ringerike Geologiforening, Formann: Jan Solgard , Owrensgt. 18 , 3500 Henefoss .

Stavanger og Omegn Geologiforening,
Jan Erik Ophus, Roald Amundsensgt. 28 A, 4300 Sandnes.

Steinklubben, vi Lars Olav Kvamsdal, Landskronavn . 288, 2013 Skjetten .

Sunnhordland Amatergeologiske Forening,
vi Leif Wedee, Adlandslio 53, 5400 Stord .

Sorlandets Geologiforening, vi Stig ChI. Sevenius, Sveiningen , 4900 Tvedestrand.

Telemark Geologiforening, Postboks 1079 ,3701 Skien.

Trendelag Amatergeologiske Forening, Postboks 953, 7001 Trondheim.

Vestfold Geologiforening, Postboks 4 , Krokemoa , 3200 Sandefjord .

Alesund og Omegn Geologiforening,
Formann : Omul v Fjelldal, Joh s. Arflotsgt . 21 C, 6000 Alesund.




