
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.
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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.

21




