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Ornradet sam
sankog sank

Historien om Nordsjeens geologiske utvikling rna bli en be
retni ng om et landornrade som revnet og sank , mens las revet
stensmulder og organisk mate riale stad ig samlet seg i for
senkningene. Fordelingen av hav og land skittet gjennom tid 
ene: noen ornrader sank mens andre hevet seg. Ikke nedven
digvis sa sto re bevegelser; neivel , - bare noen millimeter eller
sa hvert ar. Gjentatt gjennom tidsavsnitt pa millioner av ar
matte det imidlert id bli betydelige forandringer, og i forsenk
ningene sam let det seg flere kil ometer tykke sedimentcere av
leiringer. Ved dann elsen av sedimentmassene under Nordsle
en og de rike forekomstene av petroleum der, aner vi fjem
sammenheng med andre viktige begivenheter i jordens nyere
historie:

• reisingen av en fjell kjede gjennom sentrale deler av Europa
i evre Karbon ,

• oppsplittingen av et kjempestort landornrade (Pangaea) i
Trias Jura,

• dannelsen av Atlanterhavet i senere Terticer.

Store deler av Nordsjeen og Ba
rentshavet var tert land for bare 10
000 ar siden pa grunn av scerlige
forhold ved avslutni ngen av siste
ist id. I store trekk har imidlert id
Nordsje-ornradet sunket gjennom
et langt avsnitt av jordens nyere hi
storie. Pa den annen side har den
norske landmassen hevet seg og
gjor det fortsatt . De flate topp
pla taene i 1.800 . 2.000 m neyde ,
f.eks. i ostre Jotunheimen, er sale
des rester etter en erosjonsflate
som la like over havets nlva i be-

gynnelsen av Terticertiden. Under
Nordsjaen begrenser en tllsvaren
de, men eldre erosjonsflate, de se·
dimentcere avleir ingene fra det kry
sta lline underlag de Iigger pa. Dyb·
den kan variere fra sted til sted : i
de langstrakte grav-forsenkning
ene eller dype bassengene (rnerke
bia i fig uren) er underlaget gjemt
under mange km tykke sedlmen
ter, og pa de vide ryggene eller
plattformene (gule i figuren) er tyk
kelsen av sedimenten e ottest bare
noen fa km.
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Nordsje-sokkelen med dels under
ordnele bassenger og plallformer
er en del av det store Nordvest
europeiske sedi mentbasseng som
oqsa om faller sydestre England,
Danmark, Nederland, Nord-Tysk 
land og Pole n. Det inneholder sed l
menter som ble avleirel gjennom
ti dsrom met fra Kambrium og seer
lig f ra Karbon frem til idag. Avle i
ringene kan vaere mer enn 8 km
tykke og ligger pa et underlag av
grunnfjellsbergarter (Prekambri
um) og de nedslulle restene av den
kal edon ske fjellkjede (Ordovlsl urn
Devon). I syd er bassenget beqren
set av den vari scidiske fjellkjede
som ble foldet sammen i evre Kar
bon , og mot At lanterhavet og Nor
ske havet grenser det mot unge vul
kans ke berga rl er (Tert iaer).
Det Nordvest-europeiske sedi 
mentbasseng har vist seg a vaere
en rik pel roleum sprovins. Hittil pa
viste ulnyllbare reserver er
4.2 x 109m '(26,4 x 109fat) olje og
5.6 x 12"m 3 gass, hvorav bare en
mindre de l er bli ll produsert . Over
96% av de gje nvaerende pavlste reo
server av oljen og 35% av gassen
finnes und er de sentrale og nordll
ge deler av Nords jee n hvor det en
na kan gjil res nye funn (f.eks. i 31
ornradet hvor det gjelles pa reser
ver op ptil 0,5 x 109 fat olj e og
2.0 x 10" m3 gass.)

Petroleumsundersakelsene i
Nordsjoen
Sa mer kelig det enn kan heres, ble
det gill en antydning om olje i
Nordsjeen alle rede i 1750 aren e, I
bis kop Erich Potopp idan 's Det for
ste Forsog paa Norges natur/ige
Historie heter det at «Nora-Seens
Fedme er neest dens Sa/thet en
6

mrerkverdig Egenskab. »
Selv om det nok i terste rekke ten
kes pa matnyttig fisk, nevner han
at bunnen er dekket av en slags
fedlaktig leire eller dynn. Erin
videre er det «ventetiq t, at i Havet
ligesom paa Jorden, udgyde sig
her og der nog/e rindende Olie .
Brekke eller Stromme af Petro/eo,
Naptha, Svove/, Steen-Kut-Fteame
og andre bitumineuse og Olieagti·
ge Setter».
Det karakteris tiske fargesp illet fra
en tynn oljehinne pa overflaten vil 
le neppe vekke saerlig oppsikt ute i
Nordsjaen idag . Bare enna et ek
sempel pa oljeforurensn ing , ville vi
vel si !
Pa Potoppidans tid var det ikke no
en tarteyer som slapp ut olje , og fi·
skerne eller slernennene som ln
formerte ham om «Fedrnen» i
Nordsjeen kan meget vel ha iakl·
tall olj ehinner som skyldtes natur
lige utsivninger fra bunnen.
En viktig forutsetn ing for danner
sen av petroleum er at det fins
ung e sedimentaere bergarter. En
antydning om at slike kunne tin 
nes under Nordsjoen ble gill av
Olaf Holtedah l i arbeider om det
undersje lske reli ef!, fo rkastn inger
langs kysten og overensstemmel
sen me110m Skottlands og Spits
bergens geologl. Fra britisk, neder
landsk og dan sk side fortsalle de
unge sedimentlagene endog rell
ut under Nordsjeen.
Inntil 1959 ble det imidlertid ikke
ten kt sa mye pa petroleum i Nord ·
sjasamrnenhenq. Rell nok var det
kjente forekomster av olje i de til
stetende landomradene, men de
var srna, og en hadde enna ikke
le knolog ien som trengtes for a fin
ne og utn ylle eventuelle torekorn-



ster pa dypt vann. Enn videre var
eiendomsretten til havbunnen en
na uklar.
Aret 1959 ble en merkepe l. Et av
verdens storste gassfell ble opp
daget ved Groningen i Siochteren i
Nederland, og de geofysiske rneto
dene var na blitt forbedret sli k at
man for forste gang kunne «se»ge
ologiske strukturer 3 km eller dyp
ere under overllaten.
Groningen-gassen var knyttet til
en kullforende sandsten fra Kar
bon som ki ldebergart, en blokk
forkastet orkensand fra undre
Perm (Rotliegendes) som reservo
ar og stensalt fra ovre Perm (Zech·
ste in) som forseglingsbergart.
St rukturen var en lIat ant ikli nal og
feltet viste seg a vrere mer enn 32
km bredt med en beregnet reserve
pa 1.6 x 1012m3 utnyttbar gass .

Kont inentalranden i sin
alm lnnellghet
Etter Groningen·funnet i 1959 ble
det en enorm interesse for a tort
sette leti ngen etter petroleum i de
sedimentrere bergartene utenfor
kysten. Men hvor langt ut skulie
kyst statenes rettigheter strekke
seg? Et arbeid var allerede i gang
for a avklare dette.
Nordsjoen er et relat ivt grunt hav
ornrade hvor bunnen horer til kon
tinentalsokkelen. I nordvest og
langs norskekysten grenser denne
sokkelen til Atlanterh avet og Nor
skehavet med store havdyp og vul
kansk havbunn dannet i relativt
sen geolog isk ti d. Generell er over
gangen mellom landomrAdene og
verdenshavene utviklet som en
kont inen trand med «kont inental
sokkelen» som den indre, grunne
og relativt lIate del (20-550 m dyp,

men lokalt med dypere forsenkni n
ger), og «kontl nentalskranlnqen»
som den jevnt hellende (3° . 6°) yt
re del. Grensen kan vrere markert
ved en kant, »Egga». Noen steder
er det natu rl ig a regne ovre del av
kont inentalskraningen med til sok
kelen som derved far en vi lkarlig
grense mot dyphavsomrAdene.
Skulie man sette gresen for kyst
statenes rett igheter ved et be
stemt dyp, f.eks. 200 m (dybdekri
ter iet ), eller ved den markerte kan
ten mellom sokkel og skraning?
Eller kanskj e man heller skulle
trekke grens en ved det dyp hvor en
til en hver t id kan nytt iggjore seg
naturforekomstene (utnyttelseskri
ter iet)?
Grunnlaget for fordelingen ble lagt
ved en FN-konferanse om havets
folkerett i Geneve i 1958. Denne
sakalte «Genevekonvensasjonen»
sa at kyststatene kunne dele konti
neltalsokkelen mellom seg ett er
midtlinjeprinsippet og elle r ha ret
tigheter ut t il "en dybde av 200 m»
eller " sa langt utenfor denne dyb
de som havets dybde tillater utnyt
te lse av naturtorekomstene».Siste
delen i dette utsagnet var svasrt
viktig for Norge. Hvis man holdt
seg til dybdekrileriet pa 200 m, vil
le Norge bare fa raderett over den
smale st ripen av Nordsjoen fra
kysten ut ti l Nors kerenna. Ved a
legge vekt pa utnyttelseskrit erlet
kunne landet se bort fra Norske
renna og gjore krav pa ornracet
helt ut til midtl injen mot Storbrl
tannia og Danmark. Norske slo
fast sin rett til naturforekomstene
etter disse prins ippene ved konge
li g resolusjon av 31 . mal 1963, og
aret etter ble Genevekonvensjonen
forme ll blndende for kyststatene.
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Det norske ornrade ble delt opp i
«blokker» pa noe under 600 km' ,
hvor et begrenset antall ble tlldelt
oljeselskapene for neerrnere un
dersokelser. Norge er begunstigel
ved et srerllg stort undersjoisk om
rade. Hvis vi regner ned til et hav
dyp pa 500 m og ellers benytter de
na Internasjonalt anerkjente gren
sene mot andre stater, vii kontl
nentalsokkelen omfatte 140 000
km' utenfor Syd-Norge, 120000 km'
utenfor Midi-Norge og 680 000 km'
utenfor Nord-Norge. I areal er dette
tre ganger sa stort som det norske
fastlandsornrade.

Forekomstene blir funnet
Med erfarlng fra Groningen-fore
komsten matte man ga ut I Nord
sjoen med spersrnalet: hvor finnes
tykke avlelringer fra Karbon under
pores orkensand fra Perm som
Igjen er dekket av tett stensalt?
Sllke forhold ble funnet i et belte
fra Groningen over sydl ige Nord
sjoen. West Sole ble forst oppda
get og senere fulgte Indefatigable,
Leman og flere andre gassfelter.
Selv Trlas-Iagene over stensaltet
kunne ha vlrket om reservoar (He
wett gassfeltet, se profil A I flgu
ren pa side 12). Mot nord ble den
held ige komb inasjonen av kar
bonsk klldebergart og perm15k re
servoar og forseglingsbergart
svekket og etterhvert helt ugunstlg
for gassforekomster av Gronlngen
Iype .
I begynnelsen av 60-arene ble de4t
kjent at lag fra Tertleer dannet et
opplil 3.5 km dypt skattorrnet bas
seng mellom Norge og Storbritan
nla, og at dette var tykke avlelrln
ger av stensall. Interessen for den
senlrale og nordlige del av Nord-
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sjoen ble vakl: her var mullgheter
for petroleumsforekomsler av en
helt annen type enn I den sydllge
del av Nordsjoen! Man satte I gang
med let lng i lagene omkring over
gangen KrittlTertloor der hvor de
f.eks. dannet oppstlkkende euler
ovenpa saltdiapirer eller var dra
pert over hoydepartler i underla
gel. 75 dypboringer ble gjort I den
sentrale del av Nordsjoen - ne
sten aile terre - men sa endellg
- I 1969 kunne Phillips rapportere
det forste storre funn av olje pa
norsk ornrade. Det var Ekoflsk,
hvor oljen fantes I oppsprukket
krltt-kalksten ovenpa en saltdlaplr.
Kort deretter (1970) rapporterte BP
et stort funn av olje pa brilisk side,
neml ig Fortiesfeltet nordost for
Shetland. Her var det et tykt sand
ste lnreservoar fra eldste Terttssr
(se Profll B i figuren pa side 12).
Friggfeltet, funnet I 1971, hadde
ogsa reservoar fra eldre Tertlasr,
men her var det vesentl ig gass a
finne.
De vikligste oljeforekomstene I
Nordsjoen skulle lmldlertld vise
seg a here hjemme I en lavere eta
sje under Nordsjoen, nemlig I [u
rasslske sands tener, som Iigger
under en vidt utbredt erosions
grense (se Profll 0 I figuren pa side
12). Shell-Esso var forst ute med
oppdagelsen av denne typen olje
forekomster med Brentfeltet nord
est for Shetland I 1974. Senere
fulgte meldinger om en rekke an
dre store oljefelter som Ninian ,
Cormorant, Hutton, Statfjord etc .
De fleste av disse feltene er karak
terisert ved overlippete blokker av
ski fer (overvelende Klmmerldgean
Shale) som klldeberg og sandsten
(Brent Sand, Statfjord Sand) som
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reservoarbergart. De skrattstllte
lagene var terst erodert og deretter
begravet under l2Jvre Kritt og tett
ski fer fra Tertlasr.

Nordsjl2lens geologiske
utviklingshlstorie
I de sedimentrere lagene er den ge
ologiske utvikling nedtegnet lik
som side pa side i en historiebok.
Det er lettest a berette denne hi
storien ved a referer til periodene i
den geologiske tidstavle og forde
Iingen av hay og land i de enkelte
periodene (se figurer pa neste
side).
Dannelsen av det Nordvest-euro
peiske sedimentbasseng gar noen
steder til bake helttil de kambriske
og ordoviciske periodene for
570-435 millioner ar siden. Sand,
leire og orgabredte seg inn over
det Fennoskandiske Skjold. Alun
skiferen ved Oslo og oljeskifrene i
Sverige og de baltiske statene er
dannet fra dette. I Litauen, Latvia

og nordre Polen er det endog en
rekke mindre oljefelter som er dan
net med kambro-ordovicisk alun
skifer som ki Idebergart.
Under Nordsleen rna vi imidlertid
anta at aile disse avleiringene ble
I2ldelagt som mulige kilde- og re
servoarbergarter pa grunn av sterk
omdannelse under den kaledon 
ske fjellkjedefoldning for 500-400
millioner ar siden.

Devon (395-345 mttttoner ar siden)
Den kaledonske fjellkjede hadde
nettopp reist seg mellom skott
land og vestlige Norge. I jordskor
pen gjorde imidlertid enna sterke
spenninger seg gjeldende, og
blokker sank. hevet seg eller tor
flyttet seg sidelengs i forhold til
hverandre . Det var varmt og tart ,
med avleiring av «kontlnentale se·
dimenter» pa den sakalte "Old Red
tastlandst». Pa land var det bare
primitive planter cenqanq, og de
sjeldne regnskyllene fikk dramati·
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ske tolger med oversvomme lser og
slam strommer som bragte tykke
masser av blokker, sten , grus og
sand ned langs dalsidene og elve
slellene til forsenkningene. I dag
finner vi disse avleiringene bevart
som f.eks. konglomerat og sand
sten pa Vestlandet og pa Shet
land.
Under Nordsjoen sank den kale
donske fje llkjeden inn over et star
re ornrade som i nord ble oppfylt
av en sterre ferskvannsjo (det Ar·
cadiske bassenget) der det ble avo
lei ret bandete karbonatrike berg
arter. Sjoen trakk seg tro lig helt
over til skjeerene ute pa Hustadvi
ka, hvor det er kjent karbonatrike
bergarter av samme type som nord
i Skolliand. I sandra del av Nord·
steen ble det brakkvannsforhold
og overgang t il apne marine tor
hold .
Vi vet li te om hva de devonske
bergartene betyr for petro leum i
Nordsjoen , men det er slett ikke
umulig at de bandete, karbonat
rike innsjosedimentene kan ha
vsert kerogenrike og tolg elig virket
som kildebergart for petroleum
hoyere oppe i lagrekken.

Det eneste hilli l kjente fel t som
produserer fra et devonsk reserve
ar er Buchan-telte l. Her er det en
oppsp rukket , kontinental sand
sten som under provepumping har
gill opp ti l 7.500 fat pro dag, og har
sprekkene fylt av olje gjennom et
snill pa heIe 550 m, - rekord for
Nordsjoen.

Karbon (345- 280 mi llioner ar siden)
I undre Karbon var det sto re hav
strekninger sonnenfor Nordsjoen,
men mot slutten av period en
skrumpet havet inn og den vartsci
ske (hercyniske) tjellkjede ble tot
det sammen over Mellom ·Europa.
Langs nordflanken av denne fjel l
kjeden ble det dannet langstrakte
fars enkn inger som ellerhvert ut
viklet seg til sumpete lavlandsorn
racer. Landet nordenfor fjell kjeden
la start sell ved bavnlvaet: snart
noe over og snart noe under og
sank like raskt som elvene avleiret
sand, slam eller torv og trestam
mer hopet seg opp. Klimaet var
subtropisk og fukt lq, og det var en
frodig vegatasjon med urskoger av
kjempetreer beslektet med nalev
ende kraketor og sneller. Ti l tid er

5tettl-~£- ~itltU/r 25.9. - ~.10.85
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sank ornradet raskere enn sump
skogene vokst e opp , og de organ i
ske resten e ble dekket av slam og
sand . Ellerhvert som overleirlnqe
ne ek te i tykkelse og temperaturen
steg, ble det organiske mate ria let
omvandlet iii stenkull og humisk
kerogen. Plantevekst , oppbyg
ging, og oversvemmelse veks let
mange ganger under den almlnne
lige senkninge n av ornradet og reo
sullatet ble et belle med opp ti l
3.500 m tykk sten kull-terende
sandsten tvers over Europa .
Det er disse avleiringene som an
tas a veere den vikligste kildeberg
art for gass·forekomstene i den
sydlige del av Nordsja-omradet.
Avleiringene fra karbonliden synes
imidlerlid a mangle i nord , hvor det
trolig har veert en mer stabil land
blokk i repet av denne lings
periode.

Perm (280- 230 mi/l ioner ar siden )
Perm var slkkert en urolig periode i
Nordvest-Europa. Ellervirkningene
fra den variscidiske fj ellkjedefold.
ning gjo rde seg gjeldende langt
nordenfor fje ll kjeden, hvor grun 
nen sprakk opp langs nordvest
sydestl iqe og nord es t-sydastt lqe
Iinjer. Ved Oslo sank en bred kile
inn i jordskorpen, og denne ri ft en
fort salle trol ig sydover langs Barn
ble til vestenfor Jylland. Vul kaner
spra ng opp langs mang e av brudd
Iinjene. Store lavamasser strern
met ut over et omrade fra Valdres
over Osl ofellet til Syd-Sverige.
Smellet sten sterknet i dypet ved
Oslo og jordskje lv rystet sikkert
ornradet iii stadighet.
Fra nord tren gte havet sydover
fangs det som idag er Nors ke
kysten. Av s<erlig betydning for
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petroleumsutviklingen i Nordsje
orn radet var utvikl ingen av to store
sallvannsbassenger som var ad
skill ved en heyderygg fra midtre
Nordsjaen til Ringkebing-Fyn (Fi
gur b og c). Sedimentasjonen i dls
se «Nordre og Sandre Permbas
sengene» startet med grus , sand
og leire som ble til reoe kong lome
rate r, sandste iner og skifre (Rotlie
gendes). Det nordre bassenget,
som sendte en ut leper inn i Oslo
riften, f ikk opptil 600 m tykke avlei
ringer av disse overveiende red
fargete sedimentene. I det sendre
Permbassenget sam let det seg
opptil1500 m tyk ke avleiringer. Av·
setn ingen foreg ikk under erxentor
hold hvor blokker og grus hopet
seg opp ved foten av heydedrage
ne og sanden dynget seg i store
dyner. Disse erken-avleiringene
ble s<erlig tykke langs sydranden
av det Sandre Permbassenget og
utqjer (sorn konglomerat og red
sandsten) det vikligste reservoar
for gassforekomstene i sendre del
av Nordsj een , Nederland og Tysk
land. Mot nord gar de porese
erkenavle iringene over i tell ski fer
og stensall.
De to bassengene ute i Nordsjeen
rna ha sunket inn raskere enn
arkenlandet omkring og la nok be
tydelig under havnlvaet Iiks om
Dedehavet idag .
I evre Perm (Zechstein) forsalle de
to bassengene a synke inn (Figur
c). En landbro utenfor Vestlandet
ble brull og havet vellet inn over de
lavereliggende omrAdene inntil
forb indelsen aller ble avbrutt. I det
terre kl imaet fordampet vannet og
ellerlot seg en sekvens av karbo
nat , sulfat og sten sall pa bunnen.
Ved fortsall innsynkning av under-



COD SAND :

COD, FORTIES,
MONTROSE,
MAUREEN,
LOMOND ETC.

K R IT T~

EKOFISK, EDDA,
WEST EKOFISK,
ELDFISK, TOR, DAN
ALBUSKJELL

PIPER SAND :

PIPER, CLAY-
MORE, FULMAR

ZECHSTEIN :

AUK , A/6 -1
ARGYLL

OLD RED SAND:
BUCHAN

" FRIGG SAND:

Geologlsk / FRIGG, ODINtid t I E€NE FRIGGI S ave
Kvartcer COD SAND :
Terticer 0/ HEIMDAL

...A;.;;N.;.;D;..;B;;.;.A,;,;;L~DE;;,;R.;...........

TURBIDITE SAND:
MAGNUS ,BRAE

BRENT SAND:

BRENT, STATFJORD
NINIAN,CORMORANT,
IDUN

STATFJORD SAND:
BRENT, ALWYN,
STATFJORD, BERYL

III

Sentralgraven
II

III

II
.11
III
II

- I I I

Vikinggraven

Den geologiske tidstavle med plasseringen av de viktigste petroleums
feltene inntegnet.
Ring med takker: gass, fylt sirket: otie . Fylt sirkel med takker viser til
felter med bade olle og gass. Felter i Sentralgraven til venstre, i Viking
graven til tieyre.
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grunnen kunne havet bryte inn i de
to bassengene pa nytt og fylle dem
til randen. Dette rna ha gjentatt
seg mange ganger i evre Perm, for
tykkelsen av stensaltavleiringene
er noen steder fra 1000 til 1500 m.
Inndampningen av vannet i erken
sjeene har betydning for petrole
umsforekomstene pa tre mater.
For det terste har stensaltet visl
seg a veere en tett forseglingsberg·
art for gassforekomster i den sydli
ge del av Nordsje-ornradet. For det
andre har porese og oppsprukne
karbonat- og sulfatavleiringane
iangs breddene av det Sendre
Permbassenget ogsa virket som
petroleumsreservoar. For det tree
je har de lette stensaltmassene
noen steder flytt oppover som dra
pirer og skapt oppsprukne, porese
reservoarer og klokkeformete
strukturer/feller i de overliggende
lagene.

Trias (230-195 mil/ioner ar siden)
I begynnelsen av Trias ble havfor
bindelsen nordover avstengt og
Nordsje-ornradet la bart igjen (Fi
gur d) De Nordre og sendre Perm-

KENT
Gaukas Stasjon, N-4860 Treungen

TLF.: (036) 45893 - 45903
ENGROS SALG AV :

* HOBBY- & INDUSTRIMASKINER
* UTSTYR & TILBEHI2lR
* FOR BEARBEIDING AV STEIN
* SMYKKEHALVFABRIKATA
* SMYKKER
* GAVEARTIKLER
* RAsTEIN
* MINERALER
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bassengene fortsatte a synke,
men nye trekk kom inn i bildet: Mot
syd hadde det vairt et sam men
hengende landornrade som rakk
helt ned til Afrika, et kjempekonti
nent som har vssrt kalt for Panga
ea. Na begynte det a revne, og ett
nytt hay, Tehys , tok til a utvikle seg
mellom Afrika og det europeisk
aslatlske kontinent. Som en fjern
virkning av dette delte Ncrdsjelan
det seg opp i en rekke blokker som
sank og hevet seg i forhold til hver
andre. Utenfor Norskekysten dan
net det seg en langstrakt rift eller
kile som sank inn langs nord-syd
gaende bruddsoner. Fra bratt
skrentene pa begge sider spredte
det seg steinblokker, grus og grov
sand som forenet seg med vesent
lig sand langs midten av forsenk·
ningen. Ettersom grunnen fort
satte a synke, ble det etterhvert en
langstrakt forsenkning med yngre
sedimenter som var begrenset av
forkastn inger langs begge lang 
sidene. En silk struktur kan kalles
for en «Graben" (fra tysk: greJft el
ler gray) og pa norsk er det vel
mest naturlig a snakke om en

KATALOGER/PRISLISTER
TIL REGISTRERTE
FORHANDLERE
& PRODUSENTER.



«grav» eller gravlormet lorsenk·
ning.
Rillen langs norskekysten ble t il
«Vikinggraven; en nord-nordvestllq
- syd-sydostl ig lorsenkning under
midtre del av Nordsjaomradet ble
til Sent ralgraven ; om mellom
bruddsoner lenger mot est dan net
det Polsk-Danske basseng seg.
Undergrunnen sank over hele
Nordsjo-omradet slik at sand og
grus bygget seg opp i tykke lag - i
l orsenkningene hel t opp t il 3000
meters tykkel se - og det underli g
gende stei nsalt begynte snart a
I lyte oppove r pa grunn av vekten.
Det var orken lorhold og sediment
ene ble til sterkt rodlargete sand
steiner og skifre. Fra et hay i syd
est , «Muslinghavet» Figur d) treng
te saltvann Ilere ganger inn over
orken-slette landet, og vi l inner der
lor olle karbonat-rlke standavleir
inger, gips og stensalt i lorsenk
ningene.
I sen Trias var mye av Europa dek
ket av en kjempesvrer tide vanns
Ilate el ler elveslette som ble t i ll ort
sand vesentl ig Ira est. Utenlor
More-Trondelag var det sumper
med en livlig vegetasjon som ett er
hvert ble til steinkull , og rundt Sa
rentshavet i nord var det en krans
av mil etter mil med hvite sand
strender.
Selv om lagene Ira Trias utg jor en
vesentl ig del av sedimentene i det
Nordvest-europe iske basseng,
spilte de bare en mindre rolle nar
det gjelder olje- og gass-Iore·
komstene. Deres viktigste lunk
sjon var at de loka lt var tykke og bl
dro til at underliggende kil deberg 
arter kun ne komme dypt nok t il a
avgi petroleum. Det er lorelopig ik
ke kjent kil debergarter I ra Trias

(bortsett muligens Ira sten kull 
lorende sandsten langs Norskeky
sten) og sandste inen har bare et
begrenset potensial som reserve
arbergart (vesentl ig gasslorekom
ster i den syd lige del av
Nordsjoen). Under Sarentshavet
kan imid lert id Triassandstenen
vise seg a veere et viklig gass
reservoar.

Jura (195 - 140 mil/ioner ar siden )
Oppbryt ingen og rilldannelsen
lortsatte sta tvls gjennom hele Ju
ra, men innsynkningen ble na kon
sent rert til den over 1000 km lange
rennen langs Vik inggraven og
Sentralgraven samt til det Polsk
Danske basseng. Forovrig var
Nordsja-ornradet et stad ig skillen
de oyrike med grunne havstreknin
ger, Ilate landornrader, sumper og
innsjoer. Ornradet la ca. 45° nord
lor Ekvator og var kli mati sk preget
av fuktlqe, rnonsu nvate so,me.
Sma pattedyr svintet seg omk ring i
skyggen av dinosaurier og ptero
saurier, og det livgivende grunne
havet var bebodd av svaneogler,
liskeogler og sjokrokodiller i sel
skap med ammon itter og en rekke
virvellose dyr.
Perioden begynte med at havet
trengte inn bade Ira nord og Ira
syd over det utjevnete tr iass iske
orkenlandskape!. Sand ble avleiret
srerl ig i den ost lige del av bassen
get og pa strendene langs de man
ge oyene. En av disse sand banke
ne ble til Statfjord-sandsteinen 
en utmerket reservoarbergark i
Vikinggraven.
I midtre Jura hvelvet store deler av
Nordsje-ornradet seg til et vid
strakt lavland som igjen ble utsatt
lor eros jon . (Figur e). Vulkaner byg-
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Plankton blomstret opp periodevis
i det nceringsrike vannet , dade og
sank til bunns i dyprennene hvor
det ofte unngikk fullstendig ned
brytning. Ved senere overleiring av
yngre sedimenter ble dette organi
ske mudderet t il en utmerket kilde
bergart (Kimmeridgean Shale),
som avga petroleum til de omgiv
ende porese sndformasjoner.
Bergarter fra overgangen
JuralKritt er bevart i et lite felt pa
Andeya, Her er det funnet bl.a. et
nesten komplett skjelett av en fi
skeeq!e.

get seg opp i riftene mel 10m Sta
vanger og Skottland , og vulkansk
aske spredte seg herfra over de dy
pe og smale havpassasjene mel
10m eyene i nord. I syd-vest var det
varme og grunne hav med rikelig
avleiring av kalk. Utenfor Norske
kysten var det sandstrender med
sumpskoger som her og der har
gitt stenkull. Et opptil 300 m tykt
lag av sand som ble avleiret i
Vikingg raven skulle senere vise
seg a bli en utmerket reservoar
bergart (Brent Sand).
I evre Jura sank atter mesteparten
av landet i midtre Nordsjeen igjen
under havnlvaet, og de gamle rifte- Kritt (140-65 mil/ioner ar siden)
ne ble til dype havrener. En land- I lepet av kritt-tiden drev Nordsle
bro utenfor Vestlandet skilte mel- ornradet i retn ing av ekvator igjen ,
10m et nordre og et sendre havbas- og det ble et varmt klima med vate
seng, og vestenfor Vikinggraven la arstlder. Langt i vest tvang det ny
et sterre landornrade, Shetland dannete Atlanterhavet seg nord
plattformen. Shetlandplattformen over, med nydannet vulkansk hav
ble tippet over mot 0St slik at sand bunn mel10m de gamle kont inent
fra strandkanten ble avleiret pa platene.
nytt som vifteformete sandmasser Til a begynne med ble Nordsleorn
pa dypt vann. radet for tsatt opphakket ved tall-

:::::'0- II //)I/! ( \lV rike forkastninger. Noen blokker
0" I , ) I I ble hevet mens andre sank , og de

~C;:o /qflr) :eldre sedimentcere lagene ble ofte
~ /( {(j I ( C~ tippet over og utsatt for erosjon.

)

\
l../I[r) ~( ~ 0 i Pa denne rnaten ble det en uregel-
\ \) <, -' ~oJ messig havbunnstopografi med

\ \, )\ \ \~ ~1P~q;,.\\.~ heydetorskjetler pa 1000-2000 m.

\

\~\ '00 \'-~ Henimot mot 0vre Kritt ble det
j \;V~~~~~ ~ ) slutt pa oppbrytn ingen av Nordsje-

( \ \ c9q;,o,,' \j )) \ ~ ornradet. Det som na kom inn i bil-
"\ l ~Q \~ ~ " det var at ny havbunn begynte a
~oo CO~I j danne seg, terst mellom Amerika
'; iJ'J 'l og Grenland og senere me110m
0:\:> Grenland og Norge. Dette endret

< ~/
~J Cv
'-----=

Det tal/erkenformete bassenget av
sedimenter fra Tertieer. Kotene an
gir tinier med samme sediment-

'-"-....>.::.._...<...-"--- --'- .... tykketse (isopachtinjer).
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helt spennings-tilstanden i jord
skorpen i Nordvest-Europa. Den
aktive strekningen med blokkinn
synkninger og lorkastninger som
hadde preget ornradet gjennom
hele jordens middeltid var bragt til
ende. Havnlvaet steg og havet likk
en sterre utbredelse enn noen
gang 10r, mellom land omrAder
som ma ha vesrt sterk nedsl itt og
utflatet.
Under Kritt-havents maksimale ut
bredelse lor ca. 70 millioner ar st
den var store deler av Nordvest
Europa med hele Nordsjoen og en
dog en del av sydvestre Norge
oversvernrnet. Et mudder sammen
satt av de ersrna kalkrestene (coc
colither) Ira planktoniske alger no
pet seg opp i oppti I Ilere hundre
meter tykke lag pa bunnen. Dette
linnes idag bevart som krittkalk
sten I Skane, i Danmark og under
Nordsj0en.
I sydest begynte en ny type [ord
skorpe-bevegelse a gjl2lre seg
merkbare. De hang sammen med
at det apne havet mel 10m Alrika og
Europa skrumpet inn . De to land
ornradene kolliderte og tarnet opp
sedlmentene mellom seg som den
alpine Ijellkjede. Som en Ijernvirk
ning av denne Ijellkjedeloldningen
ble noen av de dypeste Kritt
avlei ringene i omrAdet sydest lor
Danmark loldet og hevet over hav
nlvaet (inverterte bassenger).

Kritt-kalkstenen er vanligvis tett,
men kan veere utviklet som en ut
merket reservoar-bergart der den
er sprukket ovenpa saltdlapirer,
I.eks. i Ekoliskomradet. Fra undre
Kritt er det ogsa sandstener som
kan tenkes som reser
voar-bergarter. En sk iler i dypet

utenlor Norskekysten (Sola
lormasjonen) har et neyt innhold
av organisk materiale og kan re
presentere en kildebergart.

Tertimr (65- 3 millioner ar siden)
Krltthavet lrakk seg t ilbake Ira sto
re omrader, den norske landrnas
sen begynte a reise seg i I2ISt, og
Shetlandsplattformen ble t ippet
over i vest. Nordsle-ornradet drev
nordover og det ble kaldere. Til a
begynne med var det et yrende liv I
havet og pa land , men snart lo r
svant mange livslormer lor alltid :
dinosaurene, ammonittene og be
lemnittene dade ut. Kansk je som
112IIge av et meteoritt-nedslag?

Nordsloen oppterte seg na som en
enhet hvor grunnen sank mens se
dimenter sam let seg Ira de nyrei
ste landsornradene. Senkningen
var sterst i Sentralgraven og Vi
kinggraven, hvor tyk kelsen av de
te rtleere sedlmentene nAdde
3.5 km.
Det tallerkenlormete tertleere sedi
ment-bassengel ga tilstrekkel ig
overleiring til at de organiske re
stene i eldre sedimenter kunne
modnes og avgi petroleum. Dette
er den viktigste betyd ningen av de
tertleere lagene lor petroleumsgeo
log ien I Nordsjaen. Forevrlq har
tette leirbergarter ell er ski Ire noen
steder gitt en ellektiv lorsegling
over petroleumslorekomster i dy
pere nlvaer, Den eneste reservoar
bergart av betydning er en dyp
havssandstein Ira tidlig tertl eer
(Friggleltet) . Den ble dannel ved at
del etter hevning og overbikking av
Shetland-plattlormen ble avsatt
sand som ble skyllel ul i havet
estentor (Paleocen - tid lig Eocen).
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Atlanterhavet dannes
Ved begynnelsen av Tertlser hang
Grenland erma sammen med Nor
ge. Rett nok fantes det innlands
hay og bassenger hvor sedimenter
stadig ble avleiret, men underlaget
av eldre berggrunn var kontinuerlig
heIe veien. Idag er situasjonen den
at underlaget pa Gremland og Nor
ge er adskilt av et bredt belte med
unge vulkanske bergarter under
Atlanterhavet.
Hva var det som skjedde da havet
mel 10m Norge og Grenland begyn
te a apne seg for 55-60 millioner ar
siden?
Jo, vulkanske masser vel let opp
langs en spalte i landornradet,
sterknet og gle til siden etterhvert
som ny lava trengte opp. Havet
trengte inn over den nydannete
jordskorpen som ble noen centi-

meter bredere hvert ar, I dag fore
gar denne havutvidelsen langs den
Midtatlantiske rygg ute i havet.
Hva ville vi se dersom vi kunne fly
over ornradet for 55-60 millioner ar
siden? Jo, et stort lavaplata over Ir
land, nordlige Skottland, Fcemye
ne og 0st-Gmnland, og spredte
vulkaner i Nordsjeen og langs Nor
skekysten ned mot Skagerak og
Skane! Aske fra vulkanutbruddene
ble spredt vidt omkring og finnes
idag som lag i sedimentene pa Jyl
land og under Nordsjeen. Pa Fcer
eyene finner vi restene av en minst
3000 m tykk sekvens av lavaer.
Av scerlig interesse er vulkanske
bergarter utenfor Griptarene ved
Kristiansund. De er datert til 56
rnlllloner ar og rna sta i forbindelse
med en vulkan her ute da Atlanter
havet apnet seg.
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FOSSHEIM STEINSENTERS VAR OG SOMMERKURS 1985.
N-2686 LOM, TLF. 062-11460.

Med nye lokal bade for prakt isk og teoret isk undervisning kan vi i ar ga ut med eit sterre kurstil bod. Kurs
i sliping og innfatning blir haldne i den nye stei nkjellaren der vi har utstyr for 12-14 elevar.
Utstyr: Enkel geologhammar, meise l og notatblokk.
Oppha ld: Prisen for kurset gje ld opph ald med heilpensjon elle r frokost , nistepakke og kaff e, kveldsbord
pa hote llet , Kursavgi fta er rekna inn i prisen .

SLiPEKURS I: 22/6 - 28/6. Dett e slipekurset strekkjer seg over 6 dagar , har 30 t undervisning. Laarar pa
kurset bli r Rolf Haugen fra Hornindal. Pris kr. 1700,- .

BOTANIKK : 28/6 - 517. Kurslaarar Hermann Lovensklold . Pris kr. 1800,- .

SLiPEKURS II: 5/7 - 9/7. Dette slipekursel er kortare enn det fyrsle og har 241 undervisning. Laararer Rolf
Haugen fra Horn inda l. Pris kr. 1250.-

INN FATNING: 10/7 - 14/7. Laarar Gulls med Ase Sekkelsten . Pris kr. 1250,- .

GEOLOGI I: 2/8 - 9/8, fra fredag kveld til fredag mid dag, 7 d0gn . Dette er det velprevde geologikurset vart
vi na har hatt i 6 ar, og laarar er som vanleg Hermann Levensklold. Pris kr. 1800,- .

GEOLOGI II: 9/8 - 16/8, fra fredag kveld t il fredag middag , 7 deq n. Mange som har yore med pa det fyr ste
geolog ikurset vart har yt ra ynsk je om a koma atte nde og laare meir. Som laarar pa dette kurset har vi fatt
John Brommeland . Pris kr. 1800,- .

SOPP OG BA:R: 15/8 - 18/8, fra torsdag kveld til sundag middag, 3 deqn , Turornradet til Steinsentret
strekkjer seg fra dalen (380 moh) til h0gfj ellel. I dette vide ornradet fins det store mengder matsopp, og
av baarhar vi serleg tyttebaar , blabeer, bringebaar og krekl ing . Det er eit «matnyttig» kurs der vi finn fram
t il serleg gode baarstader og laarer a skilja god sopp fra darleg . Vi laarer om oppvar ing og tilbu ing av sopp
og baarog kikkar IItt pa mange andre spennan de fenomen i naturen rundt oss . Tak med boksar og spann ,
det blir neve t il a fryse «Ianqsta», Laarar pa dette kurset blir bestemt seinare . Pris kr. 770,- .

MAT FRA FJELL OG VIDDE: 30/8 - 119, fra fredag ette rmiddag t il sundag middag , 2 deqn. Kokken pa
Fossheim Arne Brimi, er landskjend for god og spennande norsk mal. Pa dette korte weekend-kurset let
han delta karane bli med ut pa kjekkenet for a vise dei korle is han gjer del. Laurdag kveld blir del
gourmet -middag med ein heil t spes iell meny. Pris kr. 650 ,- .

STEINTREFF: 12/9 - 15/9, fra torsdag (fredag) kveld til sundag lunsj (ute). Haustens steint reff fylgjer sa
me opplegg som varens , men ettersom brefrontane vanlegv is er fr i for sne pa denne tida blir det fle ire tu
rar til h0gfjellet, som na raudnar mot ein ny vinter. Om kveldane bli r det foredrag/underhaldning. Pris
som for vartretten,

I tiII egg til alt dette vii vi ogsa i h0gsesongen ha turar med terar til fjells 2-3 gonger pr. veke. Pris kr. 25,
pr. pers. som ogsa omfattar ..balkaffe.. ute.

Helslng (ra
Freydis E. Rambo
Torge ir T. Garmo

STEINHAUGE'..
Mineral Galleri - Rock Shop

Storgt. 13, 1500 Moss - TIt. (032) 51 963
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INTERNASJONALT BES0K I HULENE
pA SKRIMFJELLET.
Av Olav Lindteigen. DT - BB.

Marvellous. Fantastic. Wunderbar !
Superlativene formelig haglet pa
flere forskjellige sprak da 15 spele 
ologer - grotte/hulespesialister
forleden besekte de lokalt lite pa
aktede, men Iikevel internasjonalt
kjen te kalksteinsg rottene i Raje
ornradet pa Skrim fjel let ved
Kongsbe rg.

Beseket var et ledd i historiens ter
ste internasjonale grotte/hule sym
posium her i landet og deltakerne
fra Polen, Jugoslavia, England ,
Canada , USA og Frankrike frydet
seg over hva de fikk se og oppleve
bade over og under jorden de to
dagene de tralet Haje-ornradet.
Spesielt de fine dryppsteinene

man kan finne i de fem seks terste
grottene i dette ornradet imponer
teoInnen huleforskningen er nern
lig disse steinene sveert viktig idet
de brukes til aldersbestemmelse
pa grotter.

At Rajetraktene pa Skrimfje llet er
unikt i 0st-Norge nar det gjelder
grotter, ble man terst ful lt klar over
da to norske spesial ister/forskere
satte i gang et grotteprosjekt i
1977. Slant annet er kombinasjo
nen av gamle og nyere grotter slik
man opplever det her, spesiell.
Under prosjektet er det slatt fast at
den eldste grotten i ornradet er el
dre enn siste ist id. Det vii si min i
mum 60.000 - 70.000 ar.
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Seminardeltagerne er klare
for en ny grotte.



Vekker oppsikl.

Professor John Mylroie ved Ken
tuckey Universitet i USA gir folgen
de forklaring pa hvorfor hulene i
Skrimfjellet har vakt internasjonal
oppsikt og anerkjennelse: - Pa
grunn av sin geografiske beliggen
het langt nord , det vii si mer ut
gangspunktet for istidene, gjor at
disse grottene er svaart viktig inn
en klimaforskningen. Oqsa den
store vanngjennomstromningen
dere har i disse grottene gjor dem
spes lelle. De geologiske prosesse-

ne skjer nemlig raskere enn i huler
andre steder, sier Mylroie, som er
en av USA's fremste hulespesiali
ster. Mylroie trekker videre fram
kombinasjonen mellom gamle og
yngre huler i Skrimfjellet som noe
unikl.
Etter beseket i Skrimfjellets man
ge «irrqanqer» , la forskerne turen
nordover. I lepet av de omlag 2
ukene som gjensto av symposiet,
sku lie de blant annet se naarmere
pa grotter i Boverdalen, Svartisom
radet, Mo i Rana og Fauske.

~
I RADHUSET
MIDT I MOSS

VELKOMMEN TIL MOSS!

Velkommen til NAGS
NORDISKE MINERALMESSE

27 - 29 september 1985

Det er lov a drive bytting og srnahandel i hele messsomradet, du kan fa bord i
Borggarden gratis. Bestilling av bord innendors sendes oss innen
1. august 1985.
Bade pa grunn av begrenset plass og for a hoyne kvaliteten, begrenser vi
bordlengden til 6 meter pro stand. Hvis du ansker, kan du fa tilsendt messe
katalog for kr. 10,- pluss porto, sammen med bekreftelse pa bordbestilling .
Da er du sikker pa a fa aile informasjonene om MESSA I MOSS.

Vi oppfordrer spesielt amatorgeologer i Norden om a stille med egne stands.
Vi legger til relte for dere! Ta ogsa med noen godstuffer for bytte, visning eller
salg. Varene som legges ut til salg skal ha en meget naar t1lknytning til
.GEOLOGI SaM HOBBY» , Skjaar ned pa det som populaart kalles juggel.
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RJUKAN GEOLOGIFORENINGS
UTENLANDSTUR
Av Margot Engen

Rjukan Geolog iforen ings uten
landstur gikk ti l Idar - Oberste in,
Rhinen og Mose ldalen 21.-28. sep
tember. Det var i aile de ler en fin
hesttur. Det er vel ingen som kan
tenke seg alt det skjenne man opp
lever pa en slik tur fer de har veert
med pa dette selv. Vel er vi «stein
ga3rne» men du verden sa «masse»
det innbefatter a reise med buss
ned gjennom Europa.
NSB relsebyra hadde satt opp spe
sialtilbud til «stelntolket». Vi star
tet pa Henetoss i en moderne og
koselig buss . Fra Rjukan var vi 10
personer. De andre i bussen var fra
forskjell ige steder i syd-Norge. Vi
var 47 i alt.
Vi hadde en fi n tur over med Kiel
fergen , og startet sa turen klokken
10.00 lerdaq morgen pa autobahn.
Nar man har en guide som Sissel

og en «stelnrnann» og en vlnskjen
ner som Jan med pa turen, sa er
det garant i nok fo r en fin tur - og
make n t il hurnertytte og organ isa
toriske personer ska l man lete len
ge etter. Var slater, Arne , skal ogsa
berernrnes for en fantastisk kj0
ring og sitt gode humor.

Bussen tok 055 med nedover det
flate landskapet i Nord-Tyskland,
med fremmedartede hus med bind
ingsverk, tabrlkkornrader og store
mellehus med de karakteristiske
rnetlehlulene, for sa a ga over i fro
dige marker og store skoqornra
der. Vi kom ned i Midt-Tyskland et
ter en hurtig lunsj i Gettlnqen, og
na sa vi vinranker mil etter mi l. Vi
neerrnet 055 ROdesheim, hvor vi
skulle overnatte to netter. Hvis de
re ikke har veert i ROdesheim fer,

Forventningsfulle vinsmakere i Rudeene im.
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sa er det a anbefale, det er et be·
sak verd. Det syder og koker av
glade mennesker og god mus ikk,
for ikke a snakke om god mat og
god yin .
Her ble det karet en vlndronning
(fra var buss) og en vinkonge, en
engelskmann, som foruten a feire
sin 40 ars bryllupsdag med sin ko
ne, oppterte den reneste virituose
pianoforestill ing med sang, som
jeg aldr ihar sett elle r hert maken
til. Det var i det hele tatt en tanta
stis k stem ning i Rudesheim.

Dagen etter, sendap , hadde vi en
batre ise pa Rhinen - A, for en
tur!... Lorele iklippen, v inranker,
vakkert frodlg landskap steg opp
for vart eye, og det seg en fin, var
stemn ing over 055. I stum beund·
ring sa vi lands kapet dra forbi , og
da vi kom til Assmannshaussen

hvor bussen var ventet for a kjare
videre til Koblens, hvor vi spiste
lunsj. Vi var fylt av en egen ro, som
forplantet seg til aile i bussen .
Etter en kort kjeretur, ankom vi en
stor gard, ved navn Graf von Frank
en Sierstorpff am Rein. Hva de ik
ke vet om yin pa den garden, er lk
ke verd a vite . En ung student,
Frantz, viste 055 inn i vinkjelleren.
Det var enorme vlnt enner og man
ge - og Frantz holdt et foredrag
med et terte tqende smakspmver 
fem fors kjellige vinso rter iall. Det
fremkalte sto r stem ning og latt er
da Frantz viste 055 hvordan vln
smaking foregar. Han ba 055 ta
med 055 glasset som et minne fra
stedel. Han hadde en fabelaktig
spirituell mate a snakke pa, og
Jan, var vlnskjanner fra bussen ,
var ikke mindre spir ituel l.

Bytteannonser i NAGS Nytt er gratis!

gullsmtberte
60nnA eg marett-AMn
GEMMOLOGER F.G.A.
ORONNINGENSGT. 27. OSLO 1.
TELEFON 4144 07
VERKSTEO • FORRETNING
I PARKEN BAK DOMKIRKEN

MODELLSMYKKER I GULL OG SlilLV
MINERALER

KRYSTALLER
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Ette r en kosel ig kveld pa Linden
wirt Hotel l og et smilende farvel ,
var vi dagen etter pa vei til Idar 
Oberstein, var reises egent lige
mal. Hva vi hadde opplevd av fan
tastiske og festlige ting fer , var in
genting a regne i forhold til det vi
skulle fa oppleve i Idar - Ober
stein. Vi ble installert pa et terste
klasses hotell , Merian.
Var al les Sissel og Jan hadde pa
torhand opplyst oss om byene Idar
- Oberstein som var slatt sam men
t il en by. De hadde ogsa forberedt
oss pa de mangfoldige «stelnbu
tlkkene» som forekommer i Idar 
Oberstein. Utstillingene viste edel
steiner, diamanter, ametyster, ru
biner - ja , alt hva hjertet kan be
gjrere som interesserer «stelnfol
ket». Er det underl ig at vi fikk stjer
ner i eynene, og en umettel ig trang
til a se mer ! - Og mer fikk vi se.

Det begynte med omv isninger, og i
et gruveanlegg som er nedlagt,
fikk vi virkel ig se naturens krefter
og spill. En ung tysk dame viste
oss rund t i gruvegangene - og i
mange kunnskapsrike vendinger
fortalte hun oss om gruvens tilbliv
else og arbeidet i den , alt i ett
mens hun satte Iys pa stuffene og
de store drusene. Det var enorme
mangder mineraler og verdier igjen
der inne , og ettersom vi ble vist
innover, ble eyene yare sterre og
sterre. Det var en stor opplevelse,
til tross for rakulde og fuktighet.
Det striregnet da vi kom ut fra gru
Yen, og det smakte godt med en
«qluveln» (varm rodvlnstoddy) ,
som var a fa kjept i kiosken ved
gruveinngangen. Jeg tror jeg skyl
der a gj0re oppmerksom pa aile de
edelstein - og agatsliperier, ca.
500 i alt, som er i Idar - Oberstein.

Fra gruvegangen das Schaubergerwerk Ste inkaulenberg
in Idar-Oberstein, europas eneste edelstenmine.
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Del er ogsa 30 diamanlsl iper ier, 80
edelsle insgravorbedrifter, 125
edelsleinsgrossisler og 10 fanta
sliske edelslein - rnlneralrn useer.
Vi var i begge disse museene og
hva de kunne fremvise av vakre
«stoner» er vanskel ig a forklare,
del ma sees. Vi var ogsa pa 10 sll
perier - del ene vlste 055 rnaten de
sl iple pa i gamle dager - del var en
fin oppleve lse. Vi hadde smakl pa
noen av Tysklands edlesle viner 
som kan beruse noen hver - men
del vi opplevd e i Idar - Obersle in
av skjanne mineraler , 10k neslen
puslen fra 055. Var guide, Sissel,
ble «stelnfrelst» som hun kalle del ,
pa denne l uren. .
Vi startet hjemover onsdag mor
gen, og var sjMor 10k oss med I ii
Bernkastl . koes, den kose ligsle av
byene ved elven Mosel. Sa kjerte vi
direkle iii Hannover, hvor vi over-

nattet pa Korner Hotell, Vi hadde
kjert ganske langl, men hurneret
var pa topp heIe liden, lakkel vee re
vare glimrende guider.
Sa var Lubeck vart nesle sl oppe
sled. Del var virkelig et sled som
del var verd a se. Byen er kjenl for
sa megel - spes ielt fra Hansaliden
- men mars ipan i forb inde lse med
LObeck, hadde vi aldri hart om. Vi
sku lie ha el oppnold pa ca. Ire ti
mer, sa vi 10koss lid til a se pa aile
de fanlasliske uIstll ingene av ling
lagel av mars ipan . Eller endl mal
lid, og omvisn ing i byen - sail vi
igjen pa bussen , parat iii a reise vi·
dere, men akk-o-ve, vi mang lel en
mann ! Seljord (han var fra S.),
munlrasjonsrAdel vart i bussel he
Ie liden, var savnet. Del ble slor
stahel , og aile var engslelig for hva
som kunne ha hendl ham. Men, sa
dukkel han opp , med favnen full av

S0RLANDETS MINERALMESSE
20-21 JULI 1985.

Trorneyhallen Frervik, Trorney v/Arendal.

FRO LAND MINERAL CENTER
OSEDALEN, BOKS30, 4820 FROLAND

TELEFON 041-38 596.

B E O M K AT AL OG

1mytt.....n.llpet1 _ ''''numll,.
K~/u&t . teln og ",I-.Ie,
M_"- og utatyr for ' 1. lnsllplng til
hobby og 1ndustJ1
HaM.brlbtao til unyltk.t.gt..

H. KV.lLHES

l ob 35., N-«l52 VALOSEN - lIf . (oat) 14 3113

....,.I"D : 1!102.32.5U31 _ Ilostgl ro: 3 9066 JJ

a.nldorblnde',, : ..... Nordlands lNonh tl

NORD-NORGES NYE STEINBUTIKK
Jf Boptnos

,-',- Goo-Sontop
@
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roser (en til hver av oss i bussen)
og slemningen var hoy, og da han
tok mikrofonen og Iortalte folgen·
de: Jeg kom pa torvet og sa en [en
Ie som sto og solgle kallunger, jeg
fa it pladask for en skjonn str ipete
en og betalte fern D. mark for den.
Idet jeg sku lie ga, kom en eldre da
me bort til meg og spurte om hun
kunne fa kjept kallungen for 15 D.
mark, hun hadde fa it for akkurat
den kallungen hun ogsa, [a, sa
gjorde jeg om handelen, og kjo pte
roser til dere isteden, sa han med
et stort smil! ja, da ville jubelen in
gen enda tao

Eller middag og overnalling pa
Kielfergen, fortsalle bussen hie
mover fredag 28. september, hjem
turen gikk i fin stemning, og det
var en tornayd l iten «steintlokk»
som ankom Rjukan sent pa kvel
den.
Ti l avskjedsgave og som takk for
en festlig tur fikk sjatoren og de to
guide ne hver sill stettqlass som
var innfell med skjonne stener av
tu rdeltakerne.

VARMESSE 85
I FRA MHA LLEN - LAR VIK 1. OG 2. JUNI

Vi innbyr igjen aile interesserte til «varrnessen», arets terste steln- og rnl
neralmesse. I trad isjon med fjorArets messe blir denne arrangert i rna
nedskiftel mai/juni.

Messen er apen for publikum:
Lordag 1. juni : kl. 10.00 - 17.00
Sondag 2. juni: kl. 13.00 - 19.00

Entre kr. 10,-. Bilellen gjeld er begge dager.
Info rmasjon og pameld ing ti l:

Norsk Ste in Hob by. 4990 Sond eled. TIl.: (041) 54528

Guiding pa Kongsberg:
Del vii i ar veere mulig a bestille guiding pa Kongsberg i tidsrommel 1. mai Iii
16. seplember. GUidingen vii lorega pa de steder som enskes. Interesserte
bes ta kontakt sa tidlig som mulig. Overnalling kan ordnes, camping/holell.
Kjell S. Engedalen
Sulusasveien 20
3600 Kongsberg
Til. (03) 73 17 27 e. kl. 16 .00.
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. m,ske proses·
.ske og mineralk,:" slipeleknik-

h ndler geo1og'f I' 9 beskri"else "'I o"er mer
I del om a d ul er I , n o"ers'" b og

a_ke"S f.rste he :g ovs\uttes me ;," Reste n er V1
e: :, forekomstm te

pv odukter kkes te n ' I sninger ,
ser og pr rbeiding a" s~y aler med opP y e og glans, 'r boken til
ker og ~~aforskiel\i~e ,:,,,n: spaltbarhet'ff~rgefotografienN.;'r~keAmater
enn ~O krystalhserlng ("aliteten p~da ~d NAGS - Id "konser"a
\okahtet~r, materia\et 09 . t i somorbe, "' orske forho a
I\lustraslonsk &oken er U~g,t Tilrettelagt for n
et prakt"er ' mme nslutn,ng ,
geologers S~aade,
tor Gunnar

Som medutgivere av boka kan vi tilby denne med stor rabatt.
Benytt anledningen til a skaffe deg et eksemplar. Den er ogsa velegnet
som gave til enhver som har interesse innen steinverdenens fantas
tiske ornrade.
Boken kan bestilles gjennom NAGS's Nytts redakter av medlemmer fra
foreninger tilsluttet NAGS. Boken har 304 sider og formatet er 23 x 30 em.
Prisen er kr. 240,-.
De foreninger som kan innsende samlet bestilling og selv distribuere
boken pa f.eks. meter vii selv beholde de innsparte portokostnader.

I
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ALVDALENS NYE PORFYRVERK
DALARNE,SVERIGE
Av Sissel Marie Caspari

Del nye porfyrverkel ble pilbegynl I 1897. Del gamle porfyrverkel Iii pil
Nesel. Nils Bjelke startet del og hadde fire fabrlkker der. Han var presl
denll Bergskoleglel. Verkel ble kjapl av Karl XIV Johan. Tre av tabrikka
ne brant ned og del som var Igjen ble kjapl av Anders Frost. Han !lyllel
samlidlg porfyrverkel dll del er I dag. Verkel drives fremdeles pa den
gamIe maten , av Lennart Frosl. Han IIgger 20 ilr attar med bestllllngene.
Porfyrverkel skal i fremtlden bli museum.

Rosendalsurnen som er lagel pA
verkel var opprinnel ig en gave til
Karl XIV Johan, men han synles
den var lor l in. Han gay den videre
Iii sta ten, Urnen star nA i Rosendal
slolt i Stockholm. Den er i Gard
bergsgranilt og er laget i to deler.
Urnen veier 9 lonn, er 2% m hey og
3 m bred. Den rommer 3000 I vann
og det 10k 2 Ar A lage den.
Sarkolagen til Karl XIV Johan er
ogsA laget i Garbergsgranill ved
verket. Lokket er lagel av en blokk.
Den star na i Ridderholmskirken.
Sarkolagen er 2% m bred, 3 m lang
og veier 6 tonn. Det tok 9 Ar A lage
den. Den ble Iraktet til Mora og vl
dere til Gavle pA 10 sleder trukket
av 180 mann . 70 mann Irakk lokket
og 110 mann sarkolagen. Det var
to lag som skillet pA A Irekke, elt
lag Ira Alvdalen og elt fra Mora.
Del sail en spil lemann pa toppen
av hver slede. Transpo rten iii Mora
tok 16 dager og de matte venle i 4
Ar pA en bAt som var slor nok t il A
Irakte sarkolagen over elven.
Porl yrverket har lagel en srnereske
som gave ti l Gustav Adolf VI. Del
10k 9 uker A lage den. Det har veert
eksport Iii Russland og Italia av ur
ner og vaser.
NA lages det knivsklalt, srner
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esker, Iyseslaker og brevpresser
som kan brukes som penneholder.
Det bl ir ogsA laget lampetletter,
brosjer , anheng, armband, erepynt
osv.
Sle inene som slipes er lor det me
ste lorskj ellige porlyrer. De har li n
eller grov struklur men ogs A flyte
strukl ur. Elle rs slipes li lt granill,
dlabas og sandle in. Bergartene
har fAll navn eller hvilket berg de
kommer Ira. Slik som Agsbydia
bas, Garbergsgranill, Gronnklilt·
porlyrill, Loka Risbergsporl yr, Bly
bergsporlyr, Orrloksporlyr og den
aller mesl benyllede Bredvadspor
Iyren . Den linnes i sarna-tdr« om
radet og er godt utbredl i Atvca ten
ellers. EI agal kong lomeral fra en
sjebunn i Transl rand er ogsA be
nyltet saml to varianler av t ingu
ail , en med nelelin og reger in og
en med cancrenil. Porlyren har et
kvartsin nhold pa 70% mol 30 % i
granillen .
Porlyrverkel er selvlorsynl med
drivkrall og elekt ristet. Del har to
turbiner og en av l irmaet ASEAs
terste generato rer. Maskinene er
av Ire med hAndsmidde jernbeslag
og rep og snorer av lrer. Fire av ma
skinene stammer Ira det gamle
porlyrverkel . De er 180 Ar gamle.



Porfyrverket i Alvdalen.

Aile produkter gjennomgar tre pro
sesser, grovsliping, finsliping og
polering. Som slipe/poler-middel
brukes karborundumpulver av for
skjellige korninger og vann. Denne
blandingen brukes oqsa i bore
maskinene og ved forming av bro
sjer osv.

Boremaskinene har hule bor for sy
lindere og sirkler av forskjellig h0Y
de og diameter. Det tar 30 timer a
bore 30 em. Da forsvinner 10 em av
boret. Porfyrverket laget en kom
passrose til LO-huset i Stockholm,
da fikk de spesiallaget det sterste
boret verket har. Til brosjer, an
heng osv. er det en boremaskin
med atte bor. Syv lav dem er i bruk.
Det blir benyttet en trebit med hull
som borleder og en uthulet trebit
med hull, som skal for slipemasse.
Det henges opp lodd av stein, og
hastigheten kan reguleres pa hvert

enkelt bor. Dette gj0res ved a flytte
et rep opp eller ned pa spor av va
rierende diameter. Det gar ogsa et
rep med vann der. Det tar 30 min. a
bore ut en bit. Pa en dag kan ma
skinene bore ut 150 biter.

Sagen bestar av to sagblad og ett
hjul. Disse gar ned i et apent kar.
Det er en holder til a feste steinen
i. Denne kan senkes ned mot sa
gen og hektes opp i taket ved hjelp
av en krok og snor med lodd. Det
tar 7-8 timer a sage en tynn skive
av en ikke sa stor stein. Vann rna
fylles pa for hver gang.
Det er to maskiner til a lage runde
kuler med, en for store og en for litt
mindre. Maskinene har roterende
treskaler, Til polering brukes ska
ler som er filtkledde. F0r maskine
ne kan brukes rna steinen bearbei
des for hand sa den er sann nogen
lunde rund . Dette gj0res ved hjelp
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av hammere, terst en stor og sa
mindre og mindre.
Til a forme syl indere, tampetetter
osv. brukes en maskin med vertl
kal roterende treskive. Til denne
festes steinen med harts. Steinen
formes med en buet metallbit fes
tet til et trehandtak ved hjelp av
gips. Til polering er buen filtkledd.
Denne redskapen har forskjellige
buer etter hvilken diameter som
enskes,
Ferdig utborede eller utsagede
steiner festes til en metallform ved
hjelp av harts. Formen festes sa til
en maskin og roterer rundt. Form
ene finnes i forskjellige sterrelser
og utferelser til forskjellige ting.

Maskinen har ett ekstra hjul sa
steinen kan veere sterre enn for
men. Det er vekter pa maskinen for
a slipe steinene plane.
Til grovsliping av brosjer osv. bru
kes en vertikal karborundumskive.
Her festes steinen til en spindel og
settes i en maskin. Steinen roterer
rundt og bues ved hjelp av en skje
formet metallbit. Ti l polering byt
tes metal let ut med en rund , uthu
let trebit.
Til slutt kan nevnes at ved uthuling
av srneresker brukes en trebit med
metall pa tre kanter. Til hand pole
ring av knivskaft 0.1. brukes for
skjellig utformede treredskap som
er filtkledd inni.

SEND GEOLOGI·STOFF
TIL NAGS NYTT.

NORSKE MINERALHANDLERES
FORBUND

- STIFTET 1982 

KENT'S A/S
KONGLOMERAT, ELLEFSEN & CO.
NORSK STEIN-HOBBY
STEINHAUGEN, JENSEN & CO.
STEINKJELLEREN ROCK·SHOP
STENBODEN
STRYN STEINSENTER
THULIn'EN STENHUS
TORGEIR T. GARMO

B.B. PRODUKTER
BERGKRYST.ALLEN
B. GJERSTAD A/S
BJORN STR0MNiES
EINAR FIVbLSDAL
FROLAND MINERAL CENTER
GEO -HOBBY A/S
GRENLAND STEINHOBBY
JOHANSSONS STENSLIPERI

Sekretariat:
Postboks 30

N-4820 FROLAND
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Et gunstig utgangspunkt for
mineral-Ieting i Telemark.

Nmrmeste gruve ca. 20 km fra hotellet.

Pa terste klasse til m;n;pr;s!
Fra 1. juni og frem til 15. august

kr. 195,-
pro deqn for full pensjon

Barn under 4 ar , GRATIS. Barn mellom 40g 15 ar, HALV PRIS.
Prisen forutsetter min. 3 deqns opphold.

TA KaNTAKT SNART, DET KAN BLI TRANGT OM PLASSENI

Gautefall Turisthotell ligger i et herlig turterreng pa Gautefallheia mel
10m Drangedal og Treungen. Vi kan tilby 75 moderne vrerelser av h0Y
standard. 30 vrerelser er innredet som familievrerelser med sengeplass
for 4-5 personer, Aile vrerelser har bad/dusj og toa lett. 14 vrerelser er
spesialinnredet for funksjonshemmede.

'Baalefall
Turislhale

3750 Drangedal - Tele fon 036/35750 . Telex 21756
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TVEDESTRANDSDAME STARTET FELT·
SPATENS HISTORIE I NORGE
Berqverks-Nvt t 9/68

Norge er blitt en av de store ek
sportarer av leltspat. Det kunne
kanskje vrere av interesse A IA Iitt
av leltspatens historie I Norge.
Da man omkring 1710 Iyktes A Ira
rave kineserne hemmeligheten
med A lage porselen, vaknet inte
ressen lor le lt spat. Europas eldste
porsel enslabrlkk var Meis sen, og
produksjonen av porselen ble lagt
under gruveadminlstrasjonen. Por
selenet ble ogsA kalt «det hvite
gull .., da Irakten Ira Kina var meget
dyr. Kineserne har allt ld veert kjent
lor A vesre gode lorretning slolk, og
de vlsste hva de sku lie lorlange lor
en ett ertraktet ting.

Bergmanns·figurer
NA hadde ogsA August den Sterke,
kongen av Bayern , tatt del I hem
mellgheten og i rlkdommen. Spe
slelt ble det laget porse lensl lgu
rer, og det som srerpreget disse 11
gurer, var at de I stor utst reknlng
Iremstillet bergme nn I l est og ar
belde. August den Sterke torsekte
A bevare hemmeligheten lor sin
porselenslabrlkk Melssen. Men
han li kk Ikke eneretten pa hemme
Ilgheten I Europa. Snart krydde det
med porselenslabrikker I mange
land.
Et av de land som var relativt tldll g
ute,var Danmark , og Den kongel lge
danske Porce llenslabrlk ble grunn
lagt i 1775. r slutten av det 18. fIr
hundre utlovet labrlkken en sterre
pengesum, om noen kunne Iinne
leltspat I Norge som Den kongell·
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ge danske Porcellensl abrikk kun
ne bruke .

Det sto kvinner bak
Her begynner sa hlstorien om lelt
spat I Norge.
En skipper Jerqensen drev en stor
lorretning i Tvedestrand. Skipper
J0rgensen var gift med en dansk
dame, Nlkol ine Birgltt e, tadt Turn.
Denne madam Jerpensen matte
ha veert en usedvan llg og loretak·
som kvlnne. I Tvedestrand kunne
man I remdeles I begynne lsen av
dett e arhundre here historler om
madam Jerqensen,
Da hennes mann I meget ung alder
ble blind , overtok hun driften av
sin manns omlattende lorretnlng.
Samtldlg som hun utvldet, fikk hun
bl.a. Iyst pA den store belannlnp
som var utlovet lor den som lant
lel tspat I Norge. PA den tid kunne
ikke en kvlnne relse sammen med
mennoMadam Jmgensen utruste t
en bAt som hun sa «bemannet med
sine tyende», De rodde langs ser
landet lor A skjerpe.
Madam Jerqe nsen hadde hellet
med seg, og den terste lel tspa t
l ant hun ved Nareste, Gift med en
skippe r som hun var, lorsto hun
straks at lunnet hadde en gunstig
beliggenhet. Forekomsten st rakk
seg helt Ira kalen ved Nareste,
som var en god havn. Madam J0r·
gensen lant ut at hun skulie drive
selv, og allerede i 1792 eksporterte
hun 69 tenn er le ltspat. Nareste
grube fik k enerett pA A selge til
Den kongel ige dans ke Porcelens-



fabrikk, selv om man vel heller kan
si at fabrikken fikk enerett pa a kje
pe fra Nareste,

I

Dominerte markedet
Norge hadde ikke den gang noen
offentlig statistikk, men lnspekte
ren ved Den kongelige danske Por
cellensfabrik, herr Clement, gay
geolog og direkt0 ~ for Norges geo
logiske undersekelse en statistikk
over hva Den kongelige danske
Porcellensfabrik hadde kjept av
feltspat. Her viste det seg at ma
dam Jerqenssn var en dyktig gru
vedlrekter, og i aret 1793 eket sal
get til 175 tenner feltspat. Fra 1792
til 1829 var det madam Jerqensen
som dominerte rnarkedet,

Historien om feltspatens utvikling
i Norge er altsa nrermest en hlsto
rie om madam Jerqensen. Nar
man tenker pa hvilket livsmot den
ne damen utviste, kan man kun bli
slatt av beundring. En ulykke som
rammet familien, knekket henne
ikke, og i en tid hvor ordet stenad
ikke var oppfunnet , kjempet hun
seg fram. Det var hun som startet
en bedrift som mange, den dag i
dag hester erfaring av og som har
gitt mange personer et levebred.
Til slutt vii jeg sende en utfordring
til Tvedestrand.
Tvedestrandinger, reis en minne
stette over madam Jerqensenl
Minneplaten over henne ber innfel
les i en stor feltspatstein.

VAR~ESSE I FRAMHALLEN
LARVIK 1. OG 2. JUNI.

APNINGSTIDER:
Fra kl. 14'l9 _18 °.9
L8rdag 10 '1.°_15°.9
Mandag stengt

RAsTEIN LINNFATNINGER
KJEDER - ~RMBAND - NALER

I

GAVEARllKLER
I

MINERALER:
NORSKE 1. UTENLANDSKE

I
MASKINER OG
UTSTYR ~OR
STEINSLIPING

..
§~. . I Velkommen til

~ . . gJCRm:L~~UJ1f
0ivind Larsen

Robergr~nningen- N .Eik - 3109 Lofts-Eik

TLF.
033-68773
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GULLJAKT UTVIDES
Arvid Hjort·Larsen.
VG 312·85

Jakten etter gull i Nord·Norge, vii
bll utv idet i 1984. Et ornrade som
ekspertene har store forventn inger
til , er Ringvassllly i Troms. Selska
per som driver series gulleting ,
tror Ringvassllly er like latterlk som
Bindal i Nordland.
AiS Sydvaranger var slst sommer
pa Ringvassllly , og fortsetter sine
undersekelser i ar. Undersakelser
som inkluderer kjerneboringer.
Men Sydvaranger far ikke ha Ring·
vassey alene. Folldal Verk som
samarbeider med oljeselskapet
Amoco og Norsk Hydro, skal ogsa
lete etter gull pa Ringvassllly.
De torelep lqe undersekelser av
bekkesedimenter pa Ringvasllly ,
har avslert like mye gull som ble
fun net under lignende forhold i
Binda l i Nordland. I sommer star
ter det torseksdrltt etter gull i Bin
dal. En drift det slilles store for
hapnlnqer til.
Men ogsa gulljakten pa Finn 
marksvidda og i Skjornenornradet
ved Narvik, blir intensivert . Fjor-

arets leteresultater ga i hvert fall
ikke grunnlag for a trappe ned virk
somheten, iflllige statsgeolog Arne
Bjertykke i Norges geologiske un
dersekelser,
Foruten de nevnte selskaper driver
Sulfidmalm og oljeselskpaet Arco
en betydelig leting etter mineraler.

HISSIGE
Pa Finnmarksvidda i Karasjok
ornradet starter letingen allerede
1. mars . Selskapene er hissige pa
a komme i gang . Ikke tar har den
verste kulda gitt seg tar hellkopte
re og snescootere vii bringe inn ut
styr til de aktuelle leteornradene.
Noe lenger lid vi i det ga ter virk
somheten kommer i gang pa Ring
vasscy. Ingen aktuelle sels kaper
er srerlig interessert i a gi noen
vurderinger av Ringvassllly.
Men prospekteringssjef Thor L.
Sverdrup i AiS Sydvaranger bekref
ter at bergstrukturen pa Ringvas s
Illy er interessant.

STENKJELLEREN ~~~~
MINERALER, SLiPEUTSTYR, RASTEIN

SKIVER, INNFATNINGER, CABOCHONER.

Apen\
30 STOR 50 SIDERS KATALOG MedJern08.30 _ 1 . N.M.F.

Tilsendes for 15 kr. som fratrekkes bestill ing.

C. ANDERSEN & CO.
A.B.C. Galen 5, 4000 Stavanger - Tlf. (04) 520882
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Asker Geologiforening. .~A.G.$"" . "
v/Fredrik Ruud, Borgenbrathen 45,1370 Asker .
Bergkrystallen Geologiforening. 0rsta og votoa,
vI Sigmund Gjerde, Volda .
Bergen og Omegn Geologiforening,
Postboks 93, 5080 Eidsvag i Asane
Drammen Geologiforening. Postboks 2131 strernse, 3001 Drammen.
Folio Geologiforening, v/Anders Vandsemb, Nordby, 1400 Ski.
Fredrikstad Geologiforening, Postboks 43,1651 Sellebakk.
Gjllvik og Omland Geologiforening. Postboks 334, 2801 Gjevik.
Hadeland Geologiforening. v/Arne M. Sandlie, 2740 Gran.
Halden Geologiforening. Postboks 232,1751 Halden.
Hedemarken Geologiforening, Postboks 449, 2301 Hamar.
Kongsberg og Omegn Geologiforening, Postb. 247, 3601 Kongsberg.
Moss og Omegn Geologiforening. Postboks 284, 1501 Moss .
Nordfjord Geologiforening. v/Martha R0yset 6880 Stryn.
Odda Geologiforening,
v/Lars Mannsaker, Storekleiv, 36, 5750 Odda,
Oslo og Omegn Geologiforening.
Postboks 3688 Gamlebyen, Oslo 1.
Ringerike Geologiforening.
v/Magne Pedersen, 011ejordet 15,3500 Henetoss.
Sarpsborg Geologiforening.
Terje Bakkenget, Hasletoppen 18, 1700 Sarpsborg
Stavanger og Omegn Geologiforening,
Asa Knudsen . Gausellbakken 4, 4032 Gausell ,
Steinklubben.
vILars Olav Kvamsdal, Landskronavn. 288, 2013 Skjetten.
Steinklubben Tromse, Trornse Museum, 9000 Trornse
Sunnhordland Geologiforening.
Asbjern Westerheim, Eld0yvn. 22, 5400 Stord .
sartandet Geologiforening,
v/Stig Chr. Sevenius, Sveiningen, 4900 Tvedestrand.
Telemark Geologiforening. Postboks 1870, 3701 Skien.
Tinn og Rjukan Steinklubb,
v/Karsten Aaslie, Sam Eydesgt. 207, 3660 Rjukan .
Trondelag Amatllrgeologiske Forening. Postb. 953, 7001 Trondheim.
Valdres Geologiforening. Postboks 134, 2901 Fagernes.
Vestfold Geologlforening.
Postboks 1237, Krokemoa, 3201 Sandefjord.
Alesund og Omegn Geologiforening. Postboks 237, 6001 Alesund.
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