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G
EOLOGI PÅ ALLE FLATER  

 

 
 
 

   
Skal man forstå kloden vår må man forstå geologien. Her gjør vi vårt beste, alle gode  

geologer, med å formidle små detaljer og store prosesser som skaper nysgjerrighet for kloden.
I år kan du se frem til mye god geologiformidling. Det nordiske geologiske vintermøtet ble av 

kjente årsaker endret til et vårmøte på Island. Det er ingen grunn til å beklage det. Når vi først 
skal reise den lange lei som vikingene seilte, er det bare positivt at snøen er borte så vi kan se 
mye vakker natur og geologi.

Geologien har høy attraktivitet for turister og de som vil leve av turisme. I september  
arrangerer derfor NGF nok en gang Geoturisme-seminar. Denne gang er det vår eldste Geopark 
– Geo Norvegica i Vestfold og Telemark som er vertskap.

Hva jobber egentlig en geolog med? Svaret er kort sagt ALT. Vi jobber med undervisning, 
kartlegging, industriutvikling, oljeleting, offentlig forvaltning, klimaendringer, fornybar energi 
og mye mer. Alt dette og mye mer skal vi fortelle om på Geologiens dag i september der temaet 
er Geologer på jobb.

Du har sikkert hørt mye geologi i NRKs kultur- og vitenskapsprogrammer. Vi prøver å nå 
publikum i alle kanaler, ikke minst FB-siden Geovitenskap i Norge.

Neste år skal vi markere 200-årsjubileet for istidenes oppdagelser.
NGF vil også supplere denne brede strømmen av geo-informasjon med en ny bokutgivelse. 

Her er det bare å følge med fremover, og glede seg over alt Norsk Geologisk Forening arbeider 
med. Du er velkommen til å delta – med dine geologikunnskaper og idéer. 

Her blir det geologi på alle flater!

Geonytt 2022

Thorbjørn Kaland
Redaksjonsmedlem og  

Styremedlem i NGF

L E D E R E N



Et helt hus fylt med jordas 
og livets historie  
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“Vi er ett av få museer 
som har valgt å lage nye 
utstillinger i en 100 år 
gammel fredet bygning 
istedet for å bygge nytt.”

Arbeidet med utstillingene og valg av temaer startet for 11 år siden. Våre visjoner for ut- 
stillingene var at de skulle være en arena for læring og forståelse av jorda og livets utvikling 
gjennom å skape engasjement og invitere til aktivitet på en tidsriktig, estetisk og tilgjengelig 
måte. 

Geologisk museum åpnet for publikum i 1920 og har ikke blitt totalrenovert før nå. Utstil- 
lingene bar sterkt preg av at de var laget på en annen tid og for et annet publikum. Dette er den 
største oppgraderingen av utstillinger i museets historie. 

Vi er ett av få museer som har valgt å lage nye utstillinger i en 100 år gammel fredet bygning 
istedenfor å bygge nytt. Dette har krevd tett og løpende dialog med Riksantikvaren og  
Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo. Etter flere år med planlegging ble de gamle ut- 
stillingene stengt og fjernet i 2015. I løpet av 2015-2016 ble alle samlinger pakket og flyttet til 
nye lokaler på Økern, sammen med ansatte og laboratorier. Her blir forsknings- og sam- 
lingsaktiviteten i all overskuelig fremtid da gamle Geologisk museum vil bli et formidlingsbygg 
med publikumstilbud i 5 etasjer medregnet bibliotek i kjelleren og formidlingsrom i fjerde 
etasje.

Jørn H. Hurum
faglig ansvarlig
Marianne Strøm

prosjektlederI  
mai 2022 åpner Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, de største og 
mest moderne geologiske utstillingene i Norden. Ca. 2.300 kvadratmeter over 
fire etasjer blir fylt med flere tusen objekter fra samlingene på Naturhistorisk  
museum. De nye utstillingene vil fortelle historier om planeten jorda fra dan-
nelsen av vårt solsystem til slutten når Sola sluker planeten om 800 milioner år. 

G E O L O G I  P Å  M U S E E T

Naturhistorisk museum i Oslo
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De nye utstillingene har blitt til gjennom samarbeid mellom forskere, formidlere og  
verdensledende utstillingsdesignere. Bygningens 100 år gamle karakter og atmosfære blir 
kombinert med nyskapende design og moderne formidlingsmetoder. Slik vil vi gi de  
besøkende en helt ny opplevelse. Å vise ekte fossiler, edelsteiner, bergarter og meteoritter er 
det største konkurransefortrinnet vårt museum har i forhold til andre medier. Animasjoner er 
bedre på YouTube, spill er bedre på din egen pc. Naturhistorisk museum har de ekte objektene 
med de store historiene om jorda og livet. Flere hundre spektakulære objekter som aldri har 
vært vist til publikum vil komme ut fra magasinene. Det er også en rekke nyinnkjøpte objekter 
som vil vises sammen med noen tusen vist i tidligere utstillinger.

Forhåpentlig vil utstillingene stimulere til nysgjerrighet om faget vårt og øke interessen for 
realfag generelt. Snart kan alle se om vi lyktes!

Skisser som viser de nye utstillingene
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Livets utvikling
Jorda og livet har utviklet seg sammen gjennom milliarder av år. I denne utstillingen fordelt over to saler viser vi øyeblikks-
bilder fra økosystemene gjennom geologisk tid, fra de første organismene til nåtidens livsformer. Vi viser også fram noen 
viktige evolusjonære hendelser i utvalgte dyre- og plantegrupper.

Første etasje

 Andre etasje

Mineraler og bergarter
I dette rommet er montre og treverk bevart slik det var da museet åpnet i 1920. Her finnes en klassisk utstilling av mineraler 
og bergarter med vekt på deres systematikk, dannelse og anvendelse. Enkelte norske historiske bergverk og geologiske  
spesialiteter er utdypet i egne montre. Alle norske fylker er representert med noen typiske bergarter og mineraler.  

Historien til et hav
Nordsjøen har eksistert i litt under 200 millioner år. Dannelsen av havet, og livet som fantes der både før og etter, ligger 
fremdeles bevart dypt i havbunnen. Oljeindustrien har boret seg dypt ned i denne havbunnen og hentet opp fossiler og  
sedimenter. Slik kan vi se detaljer fra hele Nordsjøens historie. Gjennom ekte borkjerner, rekonstruerte miljøer, seismiske 
snitt og fossiler fra Svalbard blir dette rommet noe som aldri har blitt vist før. 
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 Tredje etasje

Historier fra verdensrommet
Jorda ble dannet for rundt 4,5 milliarder år siden, og solsystemet en halv milliard år før det. De eldste steinene som er bevart 
på jorda er «bare» rundt 4 milliarder år. De fleste romsteinene er mye eldre enn det, og noen er til og med eldre enn sol- 
systemet selv. På den ene siden i denne utstillingen kan du lære om meteorittene. Meteoritter er romstein som har overlevd 
reisen til jordoverflaten. På den andre siden kan du lære mer om solsystemet og dets dannelse.

Vår dynamiske Jord
Vi kaller jorda Den blå planeten, og den minner lite om de andre planetene i solsystemet. Den er dekket av hav og grønne 
skoger, har årstider, og luft som kan pustes. Og den yrer av liv. Det er enkelt å se at jorda med sitt flytende vann er  
annerledes, men jordas indre oppbygning og magnetfelt skiller den også fra de andre planetene. Uten de spesielle fysiske 
forholdene kunne ikke livet utviklet seg slik det gjorde. I denne utstillingen viser vi prosessene som gjør jorda så spesiell,  
og som alt liv er avhengig av. Dette gjennom ti 1,5 meter store glober som hver har ett tema. 

Viktige tall

Budsjett bygg/rehabilitering: 278 millioner kroner

Budsjett utstillinger: 90 millioner kroner

Areal for utstillinger (inkl. bibliotek og formidlingsrom): 2970 m2

Bygning opprinnelig oppført i 1911 – 1917, åpnet for publikum i 1920. 

Bygning er fredet og rehabilitering er gjort i samarbeid med Riksantikvaren etter kulturminneloven  
i verneklasse 1.
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 Kjelleren

Krystallgrotten
Under Brevik og Eidangerfjorden ligger kalkgruvene til Norcem. I disse gruvene er det funnet kalsittkrystaller i verdensklas-
se, og de inneholder kanskje verdens største mangfold av kalsittkrystallformer funnet i én gruve. Utstillingen er delt i tre. 
Alle objektene i de to første rommene stammer fra disse gruvene. Det første du møter er en rekonstruert gruvegang, kom-
plett med krystaller, deretter en samling varianter av kalsitt og andre mineraler. I det siste rommet får du se fluoriserende 
mineraler fra hele verden. 

Milepæler i et langt utstillingsarbeid 
1. Innholdskonsepter forfattes. Fagpersoner og museumslektorer definerer historiene og velger ut de viktigste 
objektene (2012-13)
2. Designkonsepter utarbeides. Omarbeiding og forkorting/spissing av historier i mindre faggrupper sammen 
med diverse internasjonale utstillingsdesignere (2013)
3. Budsjettforhandlinger, kostnadskalkyler, saksbehandling, anbudskonkurranser for utstillingsprosjektet (2014-
2019) 
4. Utstillingene stengt og fjernet (2015) 
5. Alle samlinger pakket og flyttet fra gamle Geologisk museum sammen med ansatte og laboratorier til Økern 
(2015-2016)
6. Teknisk renovering/rehabilitering av bygget 2017-2021
7. Valg av totalleverandør (Atelier Brückner, 2019) og start pedagogiske tilretteleggingen av historiene med valg av 
teknologi/fremstillingsmetoder/utstillingsteknikker/objektdatabaser/skrive tekster osv. (2019-2021)
8. Produksjon og montering av utstillingene (2021-22)
9. Åpning mai 2022
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Universitetsmuseet i Bergen
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Bergens Museum som ble stiftet i 1825, og som flyttet inn i sitt nåværende bygning i 1865, 
var forløperen til det som ble Universitetet i Bergen. Fridtjof Nansen arbeidet her med sitt dok-
torgradsprosjekt i biologi. Senere skulle han utvide sin faglige horisont til også å favne havfor-
skning og oseanografi, som også har fått tunge fagmiljøer i Bergen.

Naturhistorisk avdeling ved Universitetsmuseet i Bergen var stengt i perioden 2013 – 19, 
for restaurering og fornying av bygg og utstillinger. Nedstengingen ble en hektisk periode for 
de ansatte ved de ulike avdelingene. Først skulle samlingene som var lagret i bygget flyttes til 
andre lokaliteter og bygget skulle totalrenoveres. Så skulle en utstillingskomite etableres med 
forskere, designere og formidlere. Alle rom og gulvarealer ble fordelt på nytt for de ulike fag og 
tema. Geologifaget måtte da ofre noe plass til andre utstillinger, men med nye formidlings- 
metoder har geologene likevel levendegjort de geologiske historier.

Geologene Haakon Fossen og Øystein J. Jansen har hatt fagansvar for de geologiske ut- 
stillingene om den kaledonske fjellkjedens vekst og fall, mens Siri Skretting Jansen har tatt 
ansvar for krystaller og mineraler. Andre fagfolk som Rolf Birger Pedersen tar oss med ned på 
havbunnen og William Helland-Hansen forteller devonsedimentenes historie. Øystein J.Jansen 

Thorbjørn Kaland
Tekst og bilderI 

de nye geologiske utstillingene snakker bergartene til deg på sin lokale dialekt. 
Vossaskiferen snakker vossamål, klebersteinen er en harding, marmoren 
snakker bømlodialekt, mens kvernsteinen taler sognamål. 

G E O L O G I  P Å  M U S E E T

Naturhistorisk museum i Bergen
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Betrakteren kan skyve kontinentene med et ratt En klode i forandring

Fremstillinger med steinfliser og skjerm Mantelstrømmen under platebevegelse

Platene beveger seg under beina våre Platene kolliderer og bergartene henger på veggen

Når kjemien stemmer Museumsgeolog og Toffenprisvinner Øystein Jansen med en brostein fra 
Sunnfjord som han ble beæret med
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“Resultatet ble en 
spennende utstilling 
der bergartene forteller 
historien om hvordan 
landet ble til.”

forteller at fornyingen av museet hadde som overordnet målsetting å etablere en forsknings- 
og samlingsbasert formidling. Det ble engasjert et tysk designfirma til å utforme et forprosjekt 
til utstillinger basert på faglige innspill fra museets folk.  

Prosjektet ble videreført av en prosjektledelse med innleide designere i samarbeid med de 
fagansvarlige. Det kan nevnes at sjefsdesigner hadde erfaring fra danske geologiutstillinger – 
han kastet seg nå ut på dypere vann. 

Jansen forteller videre at ettersom de to museumsgeologene er strukturgeologer falt det 
naturlig å velge den kaledonske fjellkjeden med alle sine vestlandske særegenheter som et  
hovedtema. Den danske prosjektlederen tente på ideen, og ville fylle rommet med stein-
blokker. Men museumsbygget så med skrekk på den store byrden. Gulvet ville ikke kunne 
bære steinblokkene, så her måtte nye løsninger velges når kaledonidene skulle få plass i det 
verneverdige bygget. Løsningen ble å skjære de store steinblokkene i mindre plater med 
tykkelse 2 cm og feste dem i et sentralt rammeverk av stål plassert med en vektfordeling bygget 
kunne leve med.

Øystein og Siri måtte så trekke i feltantrekk og dra kysten rundt på jakt etter representative 
steinblokker som kunne fortelle sine kapitler i oppbyggingen og nedbrytingen av den norske 
fjellrekken. Mange av disse lå på private tomter der grunneiers tillatelse måtte innhentes. 
Ulven-konglomeratet kunne ikke sprenges ut. Men en velvillig entreprenør hadde noen stein-
blokker de fikk bruke. Devonbassengene var lettere å få i hus, for på Værlandet ligger et eget 
steinbrudd som leverte plater av både konglomerat, breksje, sandstein, putelava og grønnstein 
– fra samme brudd!

At Bømlo har blitt senter for Geopark Sunnhordland forstår vi når man her i havgapet kan 
hente prøver fra øybuer, vulkanske aktiviteter, jaspsis og marmor i en rikholdig godtepose.   

Resultatet ble en spennende utstilling der bergartene forteller historien om hvordan landet 
ble til. Spesielt levendegjørende er fremstillingen av hvordan devonfeltet ble dannet i Sunn-
fjord. Det vises hvordan de devonske bassengene er relatert til en listrisk forkastning som 
skjærer gjennom den underliggende vulkanske grønnsteinen og samtidig roterer de devonske 
lagene slik at de skråstilles.

Ved digital formidling ser vi i subduksjon og kompresjon, og hvordan fjellkjedene dannes 
mens Grønland kolliderer med Skandinavia. Prosessen kan gjentas og reverseres for den  
engasjerte betrakter. De platetektoniske bevegelsene er også projisert i gulvet, der publikum 
kan vandre over platene. Men hva ligger under de tektoniske plater? Også det gir museet svar 
på, ved å vise bevegelsene som foregår dypt under platene på overflaten.

I et forskerportrett dukker Andreas Viken, en fersk geolog opp og, forteller om det eldste 
mineralkorn vi har funnet i landet. På Bømlo fant man et 4 milliarder år gammelt sandkorn.  
Alderen forteller at det må ha kommet fra Grønland … for det finnes ikke så gamle bergarter i 
Norge.

Geologien åpner en psykedelisk verden når vi kikker inn i mikroskopet med polarisasjons-
filter. Det vinduet har museet åpnet ved å stille ut mikroskoper med tynnslip av de ulike mine-
ralene. 

Alle bergarter har sin historie om den lange vei de har vandret, blitt mellomlagret og om-
dannet. Historien blir oppsummert på det nest siste oppholdsstedet, før de ble kjørt på en 
lastebil inn til museet. Dialekten fra funnstedet tar de med seg inn i museet. Historien får du 
høre når du besøker museet, på klingende vossamål, fra en harding, en sogning eller en kyst-
fisker fra Bømlo.

Pedagogiske mineraler



Trilobittenes massegrav
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   Eksepsjonelt godt bevarte fossiler er de viktigste verktøyene når paleontologer og paleo- 
biologer skal rekonstruere tidligere tiders liv, evolusjonære historier og hvordan også øko-
systemene har endret seg gjennom millioner av år. Etter den såkalte «kambriske eksplosjonen» 
(520-505 millioner år siden) økte artsmangfoldet dramatisk tidlig i ordovicium gjennom det 
som paleontologene kaller «The Great Ordovician Biodiversification Event» (GOBE, 485-465 
millioner år siden) (Servais & Harper, 2018). En nyfunnet, unik lagrekke fra tidlig ordovicium 
med usedvanlig godt bevarte fossiler i Fezouata i sørøstlige Marokko har blitt et Mekka i studiet 
av denne fossile faunaen. 
   
Livet i ordovicium 
  Økningen av marint liv gjennom tidsperioden ordovicium (485,4 til 443,5 millioner år siden) 
har vært kjent gjennom utallige vitenskapelige publikasjoner i mer enn 50 år. Midt på 1990- 
tallet tok man i bruk betegnelsen «GOBE» og i 2004 kom standardverket «The Great Ordovician 
Biodiversification Event» med mer enn 30 oppsummerende artikler.  
  Den klassiske fossilfaunaen gjennom ordovicium er dyr med sterkt kalsifisert ytre skall. Gode 
eksempler på dette er brachiopoder, muslinger, leddyr (trilobitter) og koraller. Disse gjennom-
går fossiliseringsprosessen uten større tap, og de lar seg identifisere selv på dårlig bevart  
materiale. I Fezouata er det derimot også en rik biota med svakt kalsifiserte skall og  
organismer helt uten ytre skall. 

   Forekomstene i Marokko 
   Marokko har en temmelig komplett sedimentær lagrekke fra prekambrium og helt fram til i 
dag. Fossilene herfra er verdensberømte, og spesielt trilobittene har fått stor oppmerksomhet. 
Fezouataskiferen (Van Roy m.fl.,  2015; Lefebvre m.fl., 2016) er en stratigrafisk enhet med stor 
utbredelse i området nord for byen Zagora i det sørøstlige Marokko (Figur 1). Området tilhører 
Anti-Atlas, og ligger sørøst for Atlasfjellene. Fjellene er dannet gjennom flere kontinent- 
kollisjoner, men lagene rundt Zagora ligger ganske flatt og de er ikke særlig berørt av  
tektonikken. Ordoviciske fossiler fra dette området ble for første gang samlet inn på 1930- 
tallet og deretter beskrevet 20 år senere. Basert på fossilene ble lagene her korrelert med lag 
fra andre, bedre kjente, lokaliteter over hele verden. Graptolitter er gode ledefossiler («indeks-
fossiler») i ordovicium og brukes med stort hell ved globale korrelasjoner, og flere av Fezouatas 
graptolitter har slektninger i Oslofeltets Bjørkåsholm- og Tøyenformasjoner. Alderen er rundt 
480 millioner år, fra slutten av tremadoc og litt inn i flo. 

“Eksepsjonelt godt 
bevarte fossiler er de 
viktigste verktøyene 
når paleontologer og 
paleobiologer skal 
rekonstruere tidligere 
tiders liv, evolusjonære 
historier og hvordan 
også økosystemene 
har endret seg gjenom 
millioner av år.”

Maiken Eriksen1 og Hans Arne Nakrem2  
1Institutt for geofag, UiO, 

maikener@student.geo.uio.no 
2Naturhistorisk museum, UiO

h.a.nakrem@nhm.uio.no Marokko er på mange måter et eldorado for fossil-, mineral- og meteo-
rittsamlere. Store deler av landet er «tørr vilmark », geologien er godt 
eksponert, infrastrukturen gjør feltarbeide ganske overkommelig og 
det er en rekke (amatør)geologer der som er behjelpelig på alle må-
ter. Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo, har et godt 
samarbeide med både amatører og profesjonelle utgravere og vi har 

av den grunn mange fine objekter fra Marokko i utstillingene. Trilobittplaten vi forteller om 
her, og flere andre, kommer snart på plass i museets nye utstillinger som åpner før  
sommeren 2022! 
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Trilobittplaten 
  Trilobittplaten som vi presenterer her (Figur 2) kommer fra Ouled Slimane (30°33’58.4”N,  
6°9’55.6”V), et utgravingsområde nordvest for Zagora sørøst i Marokko (Figur 1). Området er 
godt kjent for sine rike fossilforekomster fra tidlig ordovicium, og en rekke fossiler derfra er til 
slags på ebay.com til enhver tid. Mange av objektene som selges på nettet er ofte sterkt  
«restaurerte». Det betyr at trilobittene kan være reparerte, innimellom erstattet med plast, og 
limt sammen slik at det ser ut som at mange arter og mange individer er funnet sammen.  
Objektet som vi presenterer her er garantert helt ekte. Trilobittene er riktignok preparert fram 
fra sedimentet slik at de vises bedre, men det er en helt vanlig prosess når fossiler skal  
studeres og stilles ut. 
 
  Museets trilobittplate er ca 140 cm lang, ca 100 cm bred og rundt 10 cm tykk, med minst 140 
trilobitter synlig. Det kan godt være enda flere som ligger i lagene under. Trilobittene ligger 
både «rett vei» og «opp-ned», noen få har rullet seg sammen, de aller fleste er hele, men det er 
også noen løse haler og kroppsledd innimellom. Sediment mellom de enkelte trilobittene er 
preparert vekk for å gjør dem mer synlige. Trilobittene tilhører arten Asaphellus fezouataensis 
Vidal, 1998. Det er kjent tre andre arter fra denne lagrekka. Slekta Asaphellus tilhører familien 
Asaphidae, som også omfatter kjente slekter vi finner i Oslofeltet, som f.eks. Asapahus i Huk-
formasjonen og Ogygiocaris i Elnesformasjonen. 
 

Figur 1. Øverst: Kart som viser utbredelsen av ordoviciske forekomster i Marokko. Nederst: Stratigrafisk 
inndeling som viser korrelasjon mellom Fezouata (Marokko) og Oslofeltet.

“Museets trilobittplate 
er ca 140 cm lang, ca 
100 cm bred og rundt 10 
cm tykk, med minst 140 
trilobitter synlig.”
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“Hvordan kan vi teste 
disse hypotesene?”

  Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut hvordan og hvorfor så mange trilobitter 
har blitt oppbevart sammen. Man kan tenke seg flere årsaker, først og fremst – har  
ansamlingen en biologisk eller en mekanisk (geologisk, avsetningsmessig) forklaring?  
       •Biologisk 
 -Individene har migrert inn i et område for å pare seg, produsere egg og sperma, et  
 fenomen godt kjent fra andre marine arter 
 -Individene har migrert inn i et område for å skifte skall (krepsdyr i havet i dag   
 skifter skall flere ganger gjennom livet for å vokse) 
       •Mekanisk  
 -Individene har dødd over lang tid og blitt akkumulert i løpet av flere år 
 -Individene har dødd brått pga. plutselig innstrømming av giftig bunnvann 
 -Individene har blitt vasket ut fra sitt leveområde, i et ras, blitt drept og blitt   
 begravet hurtig av slam og sand 
 
Hvordan kan vi teste disse hypotesene?
 
Hypotese1: 
  Individene har migrert inn i et område for å pare seg, produsere egg og sperma, et  
fenomen godt kjent fra andre marine arter 
   Vi har målt lengde og bredde på trilobittene, og det viser seg at alle er mellom 10 og 17 cm 
lange (Figur 3). Det kan tyde på at ansamlingen utgjør noen få årsklasser «voksne» kjønns-
modne trilobitter, og vi tenker at denne hypotesen har noe for seg. En mulig feilkilde kan 
være at de som har preparert trilobittplaten (i Marokko) har fjernet skadde og mindre  
individer under prepareringen. Vi har sett flere lignende mindre ansamlinger av store 
trilobitter av samme slekten (Asaphellus) fra dette området, og vi mener at dette neppe er 
tilfelle. 
 
   Ifølge trilobitteksperten Richard A. Fortey (2009) kan trilobitter ha samlet seg for å gyte 
eller skifte skall. Dette er også godt kjent fra nålevende krepsdyr. Blazejowski m.fl. (2016) 
hevder også at trilobitter kan ha utført en massemigrering til et gyteområde under  
reproduksjonsperioder. Det er usikkert hvor ofte denne aktiviteten faktisk etterlater større 
mengder døde trilobitter.  

Figur 2. Den analyserte trilobittplaten (hele, og detalj).
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Figur 4. Strektegning som vise trinnene i skallskifte hos asaphider. Omtegnet fra Ludvigsen (1979).

Hypotese 2: 
Fossilene er et resultat av skallskifte (krepsdyr i havet i dag skifter skall flere ganger gjennom 
livet for å vokse) 
 
  Trilobittene tilhører leddyrene, og vi vet at dagens leddyr skifter skall. Hardt skall vokser 
ikke på lik linje med bløte deler, og skal organismen vokse og bli større, så må den bytte skall. 
Hvis man finner kroppsdeler som ligger nær hverandre og som ikke er fragmenterte i særlig 
grad, så tyder det på et skallskifte, og at de har blitt liggende i et lavenergimiljø. Samtidig må 
man ta hensyn til at hendelser etter organismens død (åtseletere, strøm og bølgeaktivitet) 
også kan føre til skader/brudd på skallet, så det er viktig å kunne se på flere faktorer og mer 
enn kun ett eksemplar. Under skallskifteprosessen er trilobittene spesielt sårbare for angrep 
fra predatorer, noe som også er kjent fra dagens krepsdyr («soft shell crabs»). Daley & Drage 
(2015) diskuterer hvordan skallskiftet hos trilobitter finner sted, og hvordan skalldeler bevares 
i sedimentet. Gunnar Henningsmoen (1957) diskuterer også dette basert på en kalkplate fra 
den kambriske alunskiferen ved Nærsnes ved Slemmestad. Denne platen har har minst 250 
4-8 mm lange individer av arten Acerocare ecorne. I flg. Henningsmoen er ingen av  
individene intakte, og svært mange viser tegn på skallskifte. En lignende skallskiftehendelse 
er også beskrevet fra alunskiferen i Sverige (Ebbestad m.fl., 213) der flere arter (agnostider, 
Paradoxides m.fl.) er bevart i en skallskifteepisode. 
 
  Asaphider, inkl. Asaphellus, har en karakteristisk skallskifteprosess ved at suturer (sømmer) i 
hodeskjoldet sprekker opp slik at de enkelte skalldelene løsner, se figur 4. «Dyret» kan der-
etter krype ut av sitt gode skinn (skall) og danne et nytt skall. Skallskiftet er unnagjort! Men 
ingen av individene på platen fra Marokko har slike løse hodedeler, alle skallene er så godt 
som 100% intakte. Dermed kan vi utelukke at trilobittene her var samlet for å skifte skall.

“Denne platen har 
minst 250 4-8 cm lange 
individer av arten 
Acerocare ecorne. ”

Figur 3. Trilobitt som viser hva som er målt: Lengde, bredde og orientering. Histogrammet viser fordeling av skallstørrelser 
(trilobittenes lengde).
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Hypotese 3: 
  Individene har dødd over lang tid og blitt akkumulert i løpet av flere år 
 
  Trilobitter er leddyr med et ytre skall («panser») bestående av mange enkeltdeler (hode, 
kroppsledd, hale). Døde trilobitter er god mat for åtseletere, og vi vil anta at slik ville ha 
plukket skallene fra hverandre for å komme inn til godsakene: den råtnende trilobittkroppen. 
Videre er det slik at skallene består av kalsitt som etter hvert løses opp i det kalde vannet man 
antar eksisterte på denne sokkelen nær sydpolen i ordovicisk tid. Selv svake bunnstrømmer 
over tid ville også ha fragmentert skallene.  Skallene på den analyserte platen er nesten 100% 
intakte, de viser ingen ødeleggelse eller oppløsningsstrukturer, så denne hypotesen kan vi også 
avskrive.
 
Hypotese 4: 
  Individene har dødd brått pga. plutselig innstrømming av giftig bunnvann
 
  Stagnerende bunnforhold fører ofte til dannelse av giftige gasser og giftig bunnvann. Dette 
skjer oftest under dypere forhold, ved stillestående vann, høy organisk produksjon i de øvre 
vannmassene, og manglende utskifting av vannmassene. Disse forholdene kan føre til at  
bakterier i bunnsedimentet, den organiske rike gjørma, bruker opp alt oksygenet, produserer 
CO2 og gjennom sulfatreduksjon produserer H2S. Hvis dette giftige bunnvannet strømmer inn i 
et ellers «friskt» miljø vil det drepe bunnfaunen der, et fenomen kjent som bunnvanns- 
forgiftning («euxinia» på engelsk). De nederste triaslagene på Svalbard har vært brukt som 
dokumentasjon på dette fenomenet, og kan har vært medvirkende til masseutdøingen her 
(Wignall m.fl., 2016; Bond & Wignall, 2010). 
 
  Sedimentet som de marokkanske trilobittene er oppbevart i inneholder mye pyritt (FeS2) og 
mange fossiler er pytittiserte, det kan man se av røde forvitringsfargen (Nakrem, 2020). Det er 
derfor klart at det periodevis har vært mye svovel (kanskje fra H2S) og jern (forvitret fra land) 
i bunnvannet. Vår hypotese er derfor at dette er en drapsmekanisme som kan ha tatt livet av 
våre trilobitter.
 
Hypotese 5: 
  Individene har blitt vasket ut fra sitt leveområde, i et ras, blitt drept og blitt begravet hurtig av 
slam og sand 
 
  Fra lokaliteter i nærheten er det kjent en ganske rik fossil fauna med flere arter trilobitter av 
alle størrelser, graptolitter, krinoider, brachiopoder og dyr med relativt svakt kalsifiserte skall 
(Nakrem, 2020). Store trilobitter av typen på den analyserte platen lever stort sett på havbun-
nen, omtrent som krabber og hummer i dag, sammen med andre organismer, så hvorfor er det 
minst 140 individer av bare en art her? Kanskje har en populasjon i ferd med å gyte eller starte 
et skallskifte blitt tatt av et ras, og bunnstrømmer har kanskje transportert vekk alle de mindre 
individene og artene? Ved å måle orienteringen av trilobittene kan vi komme nærmere svaret. 
Trilobitter som ligger opp ned har en statistisk signifikant orientering (strømretning), mens de 
som ligger riktig vei opp ligger i et mer tilfeldig mønster. Dette er presentert i rosediagram- 
mene (Figur 5), og vi tolker det slik at det har vært en viss, ganske svak, strøm tilstede da  
trilobittene ble tatt av et ras og transportert et lite stykke før en rask, endelig begraving.  
Ettersom sedimentet rundt trilobittene vitner om relativt normalmarine forhold, riktignok 
med pyritt, er det ikke sannsynlig at trilobittene har blitt transportert ut i et bunnvanns- 
forgiftet miljø (se hypotese 4).

“Vår hypotese er 
derfor at dette er en 
drapsmekanisme som 
kan ha tatt livet av våre 
trilobitter.”
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Oppsummering: 
  Analysene våre av trilobittplaten viser at en mengde store bunnlevende trilobitter av en gitt 
årsklasse (ut fra størrelsen) kan ha blitt drept av et undersjøisk ras, eller innstrømming av 
giftig bunnvann. Individene har blitt transportert et kort stykke og på kort tid dekket av  
sediment som har sørget for en rask begraving. Det har vært få, eller ingen, åtseletere til-
stede og trilobittskallene er usedvanlig godt bevarte. Det er heller ingen tegn på skallskifte. 
Trilobittplaten skal nå stilles ut i de nye geologiske utstillingene på Tøyen (Naturhistorisk 
museum) der den vil bli et blikkfang og en dokumentasjon på en dramatisk hendelse for 
rundt 480 millioner år siden. 
 
  Denne artikkelen er basert Maikens BSc-oppgave (Eriksen, 2021) veiledet av Hans Arne, 
og på egne opplevelser i Marokko, og omfattende bruk av litteratur. Trilobitt-målingene 
er utført ved hjelp av programvaren ImageJ (https://imagej.en.softonic.com/), og statistisk 
behandlet i PAST (Hammer, 2021) og MS Excel. Takk til David L. Bruton og Magne Høyberget 
for oppklarende diskusjoner og kommentarer underveis i skrivingen. Trilobittplaten er kjøpt 
inn til utstillingene med økonomisk støtte fra museets venneforening PalVenn. 
 
 

Figur 5. Rosediagrammer som viser orientering av trilobittene. De som ligger opp-ned har en statistisk 
signifikant orientering.
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Svalbard
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“Sjøspruten står mens vi 
kjører ut mot Kapp Linné. 
Fuglene danser i lufta 
over båten - de vil nok 
være med oss på eventyr.”

Guro Lilledal Andersen
UiOS

kyene sprekker opp når flyet nærmer seg Longyearbyen. Jeg sitter med nesa 
klistra til vinduet, for jeg må få med meg alle fjella og isbreene som blir  
synlige mellom skyene. 
 
Tenk at jeg skal bruke de neste fem pånedene på å utforske den magiske  
iskalde øya under meg! 

 
  Vi geofagstudenter er heldige som kan ta ett eller to semestre av bachelorgraden vår på 
Svalbard. For å bli gode geovitere må vi lære å lese naturen, og det er ikke mange «studie-
byer» i verden som gir den samme nærheten til naturen som Longyearbyen.  
 
  Ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er feltarbeid en stor del av alle geofag-emnene. 
Det magiske Svalbardlandskapet er et stort uteklasserom med mange muligheter.  
 
Nært på naturen i Linnédalen 
  Sjøspruten står mens vi kjører ut mot Kapp Linné. Fuglene danser i lufta over båten – de vil 
nok være med oss på eventyr. I magene våre danser det sommerfugler. Dette er starten på ei 
lang rekke magiske dager.  
 
   Jeg kom til Svalbard én måned før høstsemesteret starta for å ta AG-220 – et emne om  
miljø- og klimaendringer på Svalbard. I løpet av fem intensive uker lærte vi om hvordan 
landskapet og klimaet har endra seg etter siste istid, med et spesielt fokus på de siste tiåra.  
 
  I Linnédalen samler vi inn data fra værstasjonen, Linnévatnet og Linnébreen. Vi sammen-
likner våre data med data studenter har samla inn i Linnédalen helt tilbake til 2003.  
 

G E O S T U D I E R

Vi tilbringer mye tid i båt på Linnévatnet. Når sola er med oss på feltarbeid i Linnédalen, er den en god venn.
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  Bare noen dager etter feltarbeidet kommer den første delrapporten til IPCCs sjette  
hovedrapport. Rapporten gjør at vi blir enda mer klar over hvor viktig det er å bruke som-
merferien vår på å ta AG-220, for observasjonene våre fra Linnédalen viser den samme 
utviklinga. 
 
  Når vi gjør feltarbeid på øyene i Oslofjorden, er det stort sett glatte steiner og frykten 
for å ikke rekke ferga som tar oppmerksomhet. På Svalbard er det helt andre farer. Hver 
gang vi forlater Longyearbyen er rifla en like naturlig følgesvenn som kompasset. Når det 
kommer en isbjørnfamilie med mamma og to unger og slår seg ned i Linnédalen, må vi 
bytte på å være isbjørnvakter. Mens noen jobber, sitter andre med kikkert og passer på at 
det ikke kommer en farlig overraskelse over bakkekammen.   
 
Hvor er isbreen?» 
  Høstsemesteret starta opp samme dag som sommeremnet var ferdig. I motsetning til 
UiO, hvor vi vanligvis tar tre emner i semesteret, tilbyr UNIS ei pakke på to 15-poeng- 
emner som følger hverandre tett. For oss som går i ei geologi-retning, er det emnene AG-
210 – kvartær- og glasialgeologi på Svalbard – og AG-211 – arktisk maringeologi – vi kan 
utforske på høsten.  
 
  Etter én uke med undervisning i AG-210, blir vi kasta ut i feltarbeid ved Aldegondabreen 
på andre sida av Grønfjorden sør-vest for Barentsburg.  
 
  Vi går i land på stranda foran Aldegondabreen og får en overraskelse. Hvor er isbreen? 
Før vi dro, fortalte læreren at isbreen har trukket seg mer enn to kilometer tilbake de siste 
hundre åra. Hvor langt to kilometer er, skjønner vi først når vi står på stranda og speider 
etter noe hvitt.  
 
  Når en isbre trekker seg tilbake, blir det liggende igjen et «fingeravtrykk» av sediment- 
rygger foran den. Akkurat som en detektiv, kan vi undersøke «fingeravtrykket» for å  
forstå hvordan isbreen har oppført seg.  
 
  Ved Aldegondabreen graver vi hull i rygg etter rygg og smaker på alle de finkorna laga 
for å finne kornstørrelsen. Om kvelden oppsummerer vi dagens funn, og kommer  
nærmere og nærmere svaret på hvordan isbreen har endra seg på hundre år, men også 
gjennom ti tusen år.     

“Når vi gjør feltarbeid 
på øyene i Oslofjorden, 
er det stort sett glatte 
steiner og frykten for 
å ikke rekke ferga som 
tar oppmerksomhet. 
På Svalbard er det helt 
andre farer. Hver gang vi 
forlater Longyearbyen 
er rifla en like naturlig 
følgesvenn som 
kompasset.”

Isbjørnmammaen og de to ungene kom veldig nær Isfjord Radio 
mens vi bodde der.

Vi bytta på å følge med på isbjørnene i kikkert.
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Foran Aldegondabreen ligger det et “fingeravtrykk” av sedimentrygger. Vi gravde mange hull iryggene foran Aldegondabreen.

Vi får også tid til litt sightseeing på ekspedisjonen med F/F Helmer Hanssen.
Her er vi foran Kongsbreen. 

Det er ikke alltid mørkt i mørketida. 
Her danser nordlyset over bebyggelsen i Longyearbyen.

Longyearbyen er en studieby veldig tett på naturen.
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“Dette er opplevelser 
som jeg unner alle 
- både studenter og 
“vanlige folk” -å få 
med seg. Prøv da vel!”

 
Sola – plage og god venn 
  Noe av det jeg virkelig lærer å sette pris på gjennom månedene på Svalbard, er lyset. Jeg 
synes først det er rart når de fastboende sier at mørketida er mye bedre enn midnattssola. 
Det er vel alltid fint med litt sol?  
 
Det tar ikke så mange dager før jeg skjønner hva de snakker om – for det er ikke bare moro 
å våkne klokka 2 om natta av ei blendene julisol utafor vinduet. Når dette skjer natt etter 
natt, påvirker det søvnen.  
 
På den andre sida – de dagene sola er med oss på feltarbeid, er den en god venn. Den 
hjelper oss med å holde utkikk etter isbjørner og lyser opp landskapet slik at det blir enda 
vakrere.  
 
Ekspedisjon mot nord 
  To uker før sola går ned for siste gang, drar vi på ekspedisjon med forskningsskipet  
F/F Helmer Hanssen. Ruta går nordover – lengre nord enn vi noen gang trodde vi kom til å 
komme. Men, når vi krysser 80 grader nord er det lite jubel blant oss studentene. I løpet av 
natta øker vinden og skipet danser kraftig i bølgene. Bare to av 15 studenter blir ikke  
sjøsjuke. Jeg går for rekorden, og kaster opp sju ganger nord for 80 grader. Det er vel  
nesten verdensrekord? 
 
  Heldigvis løyer vinden og havet blir roligere, så det er lettere å gjøre det vi har kommet 
for. Vi tar opp sedimentkjerner som vi analyserer i det lille laboratoriet på skipet.  
 
  Mikroskopene blir brukt flittig, og vi lærer å identifisere ulike mikrofossilarter. De kan 
fortelle oss mer om hvordan klimaet har variert mens sedimentene har blitt avsatt.  
 
  I tillegg til sedimentkjerner tar vi også opp biter av havbunnen. Vi smaker så klart på  
leira, og jeg juger ikke: Leire fra 300 meters dyp ytterst i Isfjorden er den beste leira jeg 
noen gang har smakt. Myk og rik i smaken, med et deilig hint av havsalt.   
 
Mørkt, men likevel lys 
  Da sola slutta å stå opp, kom mørket fort. Det blir mye innetid når det er mørkt 24 timer i 
døgnet. Men det er greit, for vi har to store semesteroppgaver som skal fullføres.  
 
  Heldigvis er ikke mørketida bare mørk. Når jeg minst venter det, ser jeg det turister fra 
den andre sida av jorda kommer for å oppleve – nordlyset. Jeg møter det når jeg går til 
UNIS, men også når jeg går til Svalbardbutikken for å handle. Grønne band danser over 
himmelen. Ofte er grønnfargen bare synlig gjennom kameraet, men noen dager blir him-
melen lyst opp av et stort grønt lysshow.  
 
Her kan du se hvor fort det ble mørkt: https://www.youtube.com/watch?v=H0vKOWe1XCo 
 
En verdifull minnebok 
  Jeg bærer bagen og kofferten min bort til flybussen. Med meg hjem har jeg mye mer enn 
det som går i de to kolliene som sendes i bagasjen. Minneboka er full av ny kunnskap, nye 
venner og mange gode opplevelser. Mens vi har vært geo-detektiver og utforska Svalbard, 
har vi forstått mer av både fortida og framtida til øygruppa.  Dette er opplevelser som jeg 
unner alle – både studenter og «vanlige folk» – å få med seg. Prøv da vel!

https://www.youtube.com/watch?v=H0vKOWe1XCo


Geologiens Dag 2022 arrangeres 
10. september

Å
rets tema er “geologer på jobb”. Vi ønsker med dette temaet å sette fokus 
på hva samfunnet trenger geologikunnskap til. Noen av de lokale NGF-
-avdelingene kommer til å ta kontakt med bedrifter i nærområdet for å 
høre om de vil være med å delta med «stand» på Geologiens Dag. Dette 
er en unik mulighet til å presenter bedriftene for allmennheten. Disse 
arrangementene arrangeres over hele landet, i både by og bygd, og vi når 

ut til både store og små. Arrangementene markedsføres i Friluftslivets kalender, og folk over 
hele landet har derfor gode muligheter til å finnet et av Geologiens Dag-arrangementene i 
sitt nærmiljø. 
 
  En mulighet er at bedriftene selv lager et eget arrangement. Det kan være åpen dag ved  
bergindustriens anlegg, museer eller andre geologirelaterte virksomheter. Dette er bare 
noen forslag. Det viktigste er å formidle kunnskap om geologi, og de enkelte arrangørene 
finner selv ut hvordan de vil arrangere Geologiens Dag.
 
  Alle arrangørene får tilsendt en gratis arrangørpakke, uansett lite eller stort arrangement. 
 
  Har du/dere lyst å bidra med formidling av geologikunnskap, så meld på et arrangement 
via geologiensdag.no, eller ta kontakt med jorunn.aune@geologi.no. 
 
Mer informasjon finner dere på www.geologiensdag.no
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10. september arrangeres Geologiens Dag rundt i hele landet. 
(Noen arrangement finner også sted på andre datoer).

Årets tema er “geologer på jobb”

Foto: Edvin W
iggen D

ahl



Vårleg nordisk vintermøte
på Island

D
et er no klart at det 35. Nordiske vintermøtet går av stabelen på  
Universitetet i Reykjavik 11.–13. mai. Heilt til det siste har det vore det 
usikkert om møtet ville gå som først planlagt. No har det komme inn 
så mange abstract at Island kan få eit rekordstort nordisk vintermøte. 
Etter møtet kan islendingane lokke med fleire ekskursjonar der ein kan 
sjå fantastisk geologi og samtidig få med seg historisk kjende stadar 

som Thingvellir og Vestmannaeyjar. Før møtet blir det arrangert dagstur til Fagradalsfjäll 
på Reykjanes der det var stor vulkansk aktivitet i 2021. Der kan du bli med på ein 4-timars 
fottur fram til vulkansenteret og sjå resultatet av den siste utviklinga der den midt-atlantiske 
ryggen går i land på Reykjanes. 
 
  Dei siste to åra har det blitt arrangert mange heil-digitale eller hybride møte og konferan-
sar. Den siste norske vinterkonferansen i 2021 vart ein suksess, og NGF fekk uventa mykje 
positiv respons på det vi opplevde som ein heilt ny form for fagleg møteplass. Slike møte 
har gjerne relativt låg registreringsavgift, og vi sparer mykje tid og reisekostnader. Dette 
vil kunne kan senke terskelen for å delta, og vi vil derfor oppleve at det fortsatt blir slike 
virtuelle møteplassar i tida framover. Isolert sett er dette positivt, men trass i store tekno-
logiske framsteg vil digitale/hybride møte også ha negative sider. Den uformelle kontakten 
med diskusjon og nettverksbygging vi opplever på ein fysisk konferanse blir borte. Særleg 
for dei yngre deltakarane vil det vere viktig å delta fysisk og få treffe både yngre og meir er-
farne forskarar innan fagfeltet. Derfor ser vi fram til konferansen på Island. Her er det berre 
å hive seg rundt og registrere seg (NGWM 2022 – Jarðfræðafélag Íslands ( jfi.is) – fristen er 1. 
april.  
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Øystein Nordgulen 
President 

Norsk Geologisk Forening
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Tour 3 Tour 4

https://jfi.is/ngwm-2022/
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B E R G E N

Norsk geologisk forening avdeling Bergen
NGFs avdeling i Bergen holdt den 10. februar årsmøtet der vi var så heldige å ha besøk av 

Jon Larsen som holdt et svært spennende foredrag om mikrometeoritter. Under årsmøtet var 
det også en gjennomgang av året som var, regnskap, valg av nytt styre samt litt om planene 
for 2022. 

Til tross for koronarestriskjoner som hindret fysiske foredrag i 2021 ble det mulig å gjen-
nomføre en noe aktivitet i henhold til smittevernsforskriftene:

9. mai ble det arrangert ekskursjon til Litlabø kisgruver på Stord der vi fikk høre om histo-
rien til gruvesamfunnet på Litlabø samt fikk en omvisning i Sadalen gruve i regi av venelaget 
for Gruo.

20.mai ble det arrangert et digitalt foredrag, «Med Rimfax til Mars» av Henning Dypvik fra 
UiO.

11. september ble geologiens dag arrangert på instituttet for geovitenskap på UiB. Under 
temaet «nyttige mineraler» ble det gjennomført aktiviteter som mineral-leting i sand, skatte-
jakt, mikroskopering, utstilling av mineraler og bergarter, tegnekonkurranse og quiz.

19. november ble det arrangert geologi og vin. Her holdt Christian Haug Eide foredrag med 
tittelen «the mysterious case of the craters in the Aurlandsfjord» og deltakere fikk smake på 
cider fra Sognefjorden og vin fra Italia, Hellas og Sør-Afrika. 

Styresammensetning 2022:
Styreleder: Anders Lund, UiB
Kasserer: Sunniva Lunestad, Norconsult
Ekskursjonsansvarlig: Maja Jæger, UiB
Equinor-kontakt: Fabian Tillmans, Equinor
Geologi og vin ansvarlig: Ingvild Arrestad, UiB
PR: Thomas Kristensen, UiB
Geologiens dag ansvarlig: Thilde Voje, UiB
GEO-OL ansvarlig: Erle Birkeland, UiB
Øvrig styremedlem: Andreas Viken, UiB

Leder: Anders Lund, UiB
Kasserer: Sunniva Lunestad, Norconsult 
Ekskursjonsansvarlig: Maja Jæger, UiB
Equinor-kontakt: Fabian Tillmans, Equinor
Geologi og vin: Ingvild Arrestad, UiB
PR: Thomas Kristensen, UIiB 
Geologiens Dag: Thilde Voje, UiB 
Geofag-OL: Erle Birkeland, UiB
Styremedlem: Andreas Viken, UiB

Styret i Bergen

L O K A L A V D E L I N G E R

Fra turen til gruvene på Litlabø 9. mai.

Fra geologiens dag 11. september.
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O S L O

Styret i Oslo

Leder: Marie Østensen, Equinor
Sekretær: Hans Arne Nakrem, NHM/UiO
Kasserer: Aina Juell Bugge, Lundin
Styremedlem: Martin Hovda Haugsand, Cowi
Styremedlem: Mattias Lundberg, UiO
Styremedlem: Tor Oftedal Sømme, Equinor
Styremedlem: Tormod Slettemeås, 
Schlumberger
Studentrepresentant: Markus Elliot 
Børsheim, UiO
Studentrepresentant: Marie Aas, UiO
Studentrepresentant:Ragnhild Kolberg 
Sickel, UiO

NGFs Osloavdeling, aktiviteter i 2021
NGFs Osloavdeling avholder møtene vanligvis på Institutt for geofag på Blindern. Årsmøtet 

ble gjennomført 10. februar der styret la fram årsmeldingen, regnskapet og gjennomførte 
valg på nytt styre. Førsteamanuensis Lars Eivind Augland hold foredraget “Dyptiden i høyere 
oppløsning. Goldschmidt lab: ny nasjonal infrastruktur for høy-presisjons geokronologi – sta-
tus og nylige studier, planer og visjoner” (sammendrag og mer informasjon: https://foreninger.
uio.no/ngf/augland_2022.html )

Gjennom 2021 ble det holdt fire møter med foredrag samt en familieekskursjon:
4. mars: Årsmøte, digitalt via ZOOM. Foredrag v/Sverre Planke (VBPR, CEED, Universitetet 

i Oslo): «Geologiske ekspedisjoner til De sibirske trappene for å studere vulkanisme og masse-
død ved slutten av jordens oldtid.»

8. april: Digitalt via ZOOM. Tine L. Angvik og Rolv Dahl (NGU): «Vei og kontor eller istidss-
por?». 

3. Juni: Digitalt via ZOOM. Farrokh Nadim (NGI): «Risk-informed decision making - Beware 
of the ‘dike effect’: How mitigating hazards may lead to increased risks.»

25. september: Familieekskursjon til Hadeland med geolog Ragnar Knarud. Natur og kultur 
på Hadeland – besøk i Søsterkirkene, Steinhuset og gruvene.

21. oktober, Foredrag: «Hvorfor er en geoutdanning viktig for fremtiden?» ved Mathias Dahl 
Venberet (Exploration Geologist i Lundin Energy Norway) og Claire Veillard (graduate innen 
Renewables i Equinor). 

25. november: Julemøte i Vegvesenets lokaler på Brynseng. Foredrag: «Novaja Zemlja - et 
tilbakeblikk på Olaf Holtedahls ekspedisjon dit for 100 år siden» ved Hans Arne Nakrem (Na-
turhistorisk museum, UiO).

«Geologiens Dag» ble gjennomført i Botaniske hage, et samarbeide med Naturhistorisk 
museum ved Universitetet i Oslo. 

Lokalavdelings nye styre:
Leder:  Marie Østensen, Equinor (gjenvalg)
Sekretær:  Hans Arne Nakrem, NHM, Geologi, UiO (ikke på valg)
Kasserer:  Aina Juell Bugge, Lundin (gjenvalg)
Styremedlem:  Martin Hovda Haugsand, COWI (gjenvalg)
Styremedlem:  Mattias Lundmark, Institutt for geofag (ikke på valg)
Styremedlem:   Tor Oftedal Sømme, Equinor (ikke på valg)
Styremedlem:  Tormod Slettemeås, Schlumberger (ikke på valg)
Studentrepresentant: Markus Elliot Børsheim (nyvalg)
Studentrepresentant: Marie Aas (nyvalg)
Studentrepresentant: Ragnhild Kolberg Sickel (nyvalg)
Revisor:  Jørn H. Hurum, NHM, Geologi, UiO (gjenvalg)
Valgkomité:   Katherine Gausland Fitzpatrick, Searcher Seismic (fra 2015)
   Kari Berner Mitchell, DNO (fra 2017)
   Kine Johanne Årdal, Pandion Energy (fra 2019)

Neste møte i Osloavdelingen er torsdag 31. mars, og geolog Jan Stenløkk fra Oljedirektoratet 
vil da presentere Oljedirektoratets kartlegging av de kommersielt mest interessante mineralfo-
rekomstene på norsk kontinentalsokkel. Oppdatert informasjon fra Osloavdelingen finnes på 
https://foreninger.uio.no/ngf/program.html 

Granavollen. Knarud ytterst til høyre.

Muttagruva.

Søsterkirkene. Guide er prest Eivind Sørum.
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Styret i Stavanger

S T A V A N G E R

Leder: Maryon Paulsen Strugstad
Nestleder: Siri Gloppen 
Kasserer: Julie Jacobi Jonstrup
Styremedlem: Alexander Lassen
Styremedlem: Ada Kvadsheim
Styremedlem: Per Kristian Malde
Studentobservatør: Hanne Gilje

Aktiviteter i 2021 
NGF Stavanger har i 2021 arrangert en kombinasjon av fysiske og digitale arrangementer, 

basert på gjeldende COVID-19 restriksjoner. På grunn av COVID-19 restriksjoner ble det ikke 
arrangert felttur i juni som vi har tradisjon for å gjøre. 

Flere av styremedlemmene ble våren 2021 engasjert i et bokprosjekt om gruve- og berg-
verksdrift i Rogaland i regi av Arbeidernes Historielag i Rogaland. Her skal Alexander Lassen 
skrive et kapittel om geologien i Rogaland, Maryon skal skrive et kapittel om byggeråstoff og 
Julie skal skrive et kapittel om fremtidens gruvedrift/ressurser. I forbindelse med bokprosjektet 
ble det sendt ut en forespørsel til alle medlemmer i NGF Stavanger om å bidra i bokprosjektet 
og det skapte stort engasjement. Boken forventes utgitt høsten 2022.

Nytt av 2021 er digitalt medlemsblad Geonytt. Her får blant annet hver lokalavdeling muli-
ghet til å bidra med artikler, informasjon om lokale aktiviteter mm. NGF Stavanger har levert 
innhold til alle fire utgivelsene.

Liste over arrangementer i 2021:
• 10 mars - Årsmøte (digitalt) med kveldsforedrag av Anders Solheim, NGI. Tittel: 

Kvikkleireskredfare i Norge; oversikt, undersøkelser og risikohåndtering.
• 19 mai - Kveldsforedrag (digitalt) med Sanne Lorentzen, Equinor. Tittel: “An  

introduction to Carbon Capture and storage (CCS)”
• 12 September - Geologiensdag - felttur med Norge Mining
• 5 oktober - Kveldsforedrag (digitalt) med Harald Brekke, Oljedirektoratet. Tema:  

Havbunnsmineraler.
• 10 november - Kveldsforedrag (fysisk på UiS) med Tom Birchall fra ARCEx Post Doc ved 

The University Centre in Svalbard (UNIS). Tema: Underpressure - Challenges to drilling 
and understanding fluid flow

• 30 november - Øl og geologi (fysisk i Jåttåvågen) med foredragsholder Mari Kristjansdo-
ttir og tema “Islandsk øl”

Flere nye medlemmer i NGF Stavanger i 2021
I løpet av 2021 har vi fått flere nye medlemmer i NGF Stavanger som er veldig gledelig. Nå 

nærmer vi oss 400 medlemmer! Vi håper alle medlemmer ønsker å fortsette i NGF Stavanger i 
2022. Styret ønsker å minne om at vi mangler e-post adresse til mange medlemmer, så dersom 
du ikke mottar informasjon på e-post kan dette være årsaken. Ta kontakt med styreleder i NGF 
Stavanger eller direkte med hovedstyret (geologi.no) dersom dette gjelder deg.

Gjennomførte og planlagte aktiviteter for 2022
Årsmøte ble gjennomført digitalt 23 februar etterfulgt av foredrag med Øyvind Sunde direk-

te fra Antarktis! Øyvind er geolog i Norsk Polarinstitutt og er for tiden på ekspedisjon i Antark-
tis for å få mer kunnskap om Norges minst undersøkte bakgård, Dronning Maud Land.

 Av planlagte aktiviteter for resten av året har vi avklart fysisk kveldsforedrag 6 april i 
form av et felles arrangement med Stavanger geologiforening og Sandnes- og Haugaland geolo-
giforening. 12 mai blir det fysisk kveldsmøte med tema geologi, jordsmonn og vindruer. I juni 
organiserer vi ekskursjon sammen med NPF til utvalgte lokaliteter i Rogaland (ikke fastsatt 
enda) og til høsten satser vi på arrangement på oljemuseet på geologiens dag. Vi planlegger 
også å arrangere vårt årlige “Øl og geologi”  arrangement og et fysisk eller digitalt kveldsmøte 
til høsten/vinteren. 

Bilder fra “øl og geologi”
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Norwegian Journal of Geology (videreføringen av Norsk geologisk Tidsskrift) publiserer  
høykvalitets fagfellevurderte artikler fra alle geologiske disipliner. Mange artikler er ofte  
basert på regionale studier og legger vekt på forståelsen av fundamentale geologiske prosesser. 

Hvert nummer av nye Geonytt vil inneholde abstract fra artikler som blir publisert i NJG. 
Alle artikler legges ut fortløpende på våre hjemmesider: https://njg.geologi.no/ 

På samme sted finnes instruksjoner til forfattere på hva som er forventet når de sendes inn 
artikler til journalen. 

Redaksjonskomiteen består pr idag av Trond Slagstad, Ola Fredin, Belinda Flem og Espen 
Torgersen. De kan kontaktes på epost: editor_njg@ngu.no

N O R W E G I A N  J O U R N A L  O F  G E O L O G Y

The Rogaland Anorthosite Province (RAP) – a typical Proterozoic Anorthosite–Mangerite– 
Charnockite (AMC) plutonic complex exposed in the Sveconorwegian orogen in South Norway 
– was emplaced diapirically through the crust, along a shear zone, at c. 933–916 Ma. The shear 
zone, recently defined as the Farsund Shear Zone (FSZ), crops out along the eastern flank of the 
anorthosite province, and it is made up of strongly foliated, steeply dipping, banded gneisses. 
The banded gneisses comprise a diversity of lithologies: metabasites, granitoid gneisses, augen 
gneisses and kinzigitic gneisses. Major and trace element compositions of samples mostly from 
the banded gneisses and the neighbouring granite gneiss permit us to unravel the nature of 
the various protoliths. The kinzigitic gneisses result from metamorphism of pelitic sediments, 
while the augen gneisses belong to the high–K calc-alkaline series similar to the Feda suite (c. 
1050 Ma), a major component of the Sirdal magmatic belt (SMB, 1070–1020 Ma). The metaba-
sites comprise jotunites comparable to the intermediate rocks of the AMC suite (933–916 Ma) 
as well as amphibolites and norites with trace element signatures consistent with an oceanic 
origin. Charnockitic gneisses could result from anatexis in CO2-rich conditions or from frac-
tionation of felsic magma similar to that of the charnockite-granite Farsund intrusion (931–926 
Ma). Some leucogranitic layers have a typical REE distribution of migmatitic leucosome. Other 
granite layers can be distinguished from the massive granite gneiss that has higher Th, Pb and 
Rb concentrations and [La/Yb]N ratios, but all granites display high–K calc-alkaline affinities 
compatible with an island-arc origin. The granite gneiss is comparable to the SMB rocks and 
the granite layers to the Suldal arc lithologies (c. 1520–1480 Ma). The FSZ hosts thin interleaved 
layers of rocks corresponding to the major lithologies exposed at regional scale. This includes 
jotunites and charnockites probably genetically related to intrusion of the c. 930 Ma anorthosite 
province, and a variety of granitic gneisses, metasedimentary rocks, augen gneisses, and mafic 
rocks with protolith ages ranging from c. 1020 Ma to c. 1500 Ma.

T H E  F A R S U N D  S H E A R 

Z O N E :  G E O C H E M I C A L 

E V I D E N C E  F O R  L I T H O -

L O G I C A L  D I V E R S I T Y  I N 

T H E  W A L L  R O C K  O F  T H E 

R O G A L A N D  A N O R T H O S I T E 

P R O V I N C E ,  S O U T H 

N O R W A Y

C A P R O C K  I N T E G R I T Y  O F 

T H E  D R A U P N E  F O R M A T I O N , 

L I N G  D E P R E S S I O N ,  N O R T H 

S E A ,  N O R W A Y

The Draupne Formation is the most important source and cap rock for North Sea hydrocarbon 
plays. It also provides the primary seal for potential CO2 storage on the Norwegian Continental 
Shelf, but it has been a concern that in situ fracturing may compromise its sealing capacity on 
both regional and local scales. To evaluate its integrity, mudrocks of the Draupne Formation 
were cored for mapping and analysis of fracture systems in well 16/8-3S. This well was drilled 
in the Ling Depression of the central North Sea. The background permeability of the Draupne 
Formation ranges between 10-6 and 10-3 mD, making it a good caprock for carbon sequestration 
(CCS). In the 16/8-3S well site, the Draupne Formation is affected by four fracture populations. 
Fracture population FP1 consists of bedding-parallel fractures reflecting a mechanical strength 
anisotropy associated with deposition, and probably exaggerated by the effects of diagenetic 
processes. Fracture population FP2 consists of high-angle pedogenic fractures likely reflecting 
deformation associated with deposition and burial. Fracture population FP3 consists of inclined 
(35–600) fractures decorated by different types of slickenlines, whereas Fracture population FP4 
is regarded as comprising drilling- and core handling-induced fractures. The bedding-parallel 
FP1 population is likely to remain closed for fluid conductivity at depth since the stress caused 
by the overburden likely exceeds the fluid pressure at the top reservoir level. The FP2 is lithos-
tratigraphically restricted and stratabound and therefore cannot contribute significantly to a 
three-dimensionally connected network. Potential fluid flow is therefore likely to be constrained 
to the inclined tectonic fracture population (FP3), which is unlikely to connect in three dimen-
sions due to its low fracture frequency unless the FP1 population had become activated by pro-
cesses such as unloading. Substantial leakage through the Draupne Formation mudstone related 
to the observed fracture sets is therefore considered unlikely. It is emphasised that injection of 
CO2 would require fluid pressure control at the reservoir-caprock interface to avoid opening of 
existing fracture populations, induce (new) or reactivate old fracture systems and thereby cor-
rupting the integrity of the seal. 

Roy H. Gabrielsen, Elin Skurtveit, Jan Inge 
Faleide

DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg100-4-2

Jean-Clair Duchesne, Jan Hertogen

DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg100-4-3

https://njg.geologi.no/
https://dx.doi.org/10.17850/njg100-4-2
https://dx.doi.org/10.17850/njg100-4-3
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T E C T O N O - S E D I M E N T A R Y 

E V O L U T I O N  O F  T H E 

E A S T E R N  F O R L A N D -

S U N D E T  G R A B E N , 

S V A L B A R D

Niklas W. Schaaf, Per Terje Osmundsen, Roe-
lant Van der Lelij, Jasmin Schønenberger, Olaf 
K. Lenz, Tim F. Redfield, Kim Senger

DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg100-4-4

The Forlandsundet Graben, situated along the NE Atlantic continental margin in the western 
Svalbard archipelago in Arctic Norway, represents a unique opportunity to study a basin that 
evolved along an obliquely rifted margin. It is bound by N–S-trending fault zones that cross-
-cut the structures of the Eocene West Spitsbergen-fold-and-thrust-belt. The basin fill comprises 
coarse continent-derived siliciclastics and finer-grained marine deposits. The Forlandsundet 
Graben is a keystone to understand the evolution of the west Svalbard margin from a transpres-
sional fold-andthrust-belt to a sharply tapered transtensional margin during the Paleogene. We 
report data collected during three field seasons at the eastern basin margin, including outcrop 
descriptions, ~500 structural measurements, ~370 m of sedimentary logs, more than 100 pa-
leocurrent indicators and results from palynology, K–Ar dating and apatite fission track ther-
mochronology. Our results suggest that the basement units along the eastern basin boundary 
experienced reverse faulting and illite growth in a fault gouge at 53.5 ± 1.0 Ma likely related to 
the Eurekan orogeny. This transpressional phase was followed by NW–SE transtensional rifting 
which initiated the oblique normal faults that constitute the present eastern basin boundary. In 
this setting, the sedimentary units on Sarsøyra were deposited. The older Sarsbukta conglome-
rate comprises interfingering alluvial-fan and fluvial deposits. It was affected by transtensional 
folding and faulting. The rocks of the younger Sarstangen conglomerate record basin-floor and 
fan-delta sedimentation and thus transition to marine deposition along a major intrabasinal 
normal or oblique fault. Palynostratigraphic analyses suggest an Early to Middle Oligocene age 
for the Sarstangen conglomerate. Our findings further highlight a maturity discrepancy be-
tween the sedimentary deposits along the eastern and western basin boundaries. On this basis, 
we discuss possible basin models, including the evolution of the Forlandsundet Graben in asso-
ciation with a metamorphic core complex.

T H E  > 4 9 4  M A  L I L L E V I K 

O P H I O L I T E  F R A M G E N T 

( G R A T A N G S E I D E T 

I G N E O U S  C O M P L E X )  N E A R 

N A R V I K ,  S C A N D I N I A V I A N 

C A L E D O N I D E S

Trond Slagstad, Mark Anderson, Kerstin Saal-
mann, Graham Hagen-Peter

DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg100-4-5 

One of several irregular, plagioclase-phyric felsic veins in the Lillevik ophiolite fragment 
(Gratangseidet  Igneous Complex) in Narvik, northern Norway, yielded a U–Pb zircon age of 
494 ± 5 Ma. The veins cut deformed, compositionally layered, light REE-depleted gabbros that 
arguably constituted part of the now-dismembered ophiolite stratigraphy. The felsic veins were 
themselves deformed, probably during Silurian Scandian deformation, but the cross-cutting re-
lationships suggest that they post-date initial deformation of the ophiolitic rocks. The felsic veins 
are strongly depleted in heavy REE and have moderately juvenile Lu–Hf zircon compositions, 
with εHf494 between 6.2 and 9.9. By analogy with felsic rocks in other Caledonian ophiolites and 
supported by cross-cutting relationships, the chemical and isotopic data can be interpreted to 
reflect formation by partial melting of basaltic rocks in the presence of residual garnet. In this 
case, the felsic veins probably post-date ophiolite formation and obduction onto a continental 
margin. We therefore interpret the age of 494 Ma to represent the minimum age of formation 
of the Lillevik ophiolite fragment. Previously published age, isotopic and chemical data from 
the region document an at least 20 Myr-long complex magmatic evolution following ophiolite 
obduction. The new data show that Late Cambrian to Early Ordovician ophiolite fragments ex-
tend along most of the length of the Scandinavian Caledonides. The tectonic significance of a 
previously published age of 474 Ma from the Gratangseidet Igneous Complex and 481 to 469 Ma 
ages from a tonalite sheet in the nearby Lyngen ophiolite, both interpreted to reflect ophiolite 
formation, needs to be tested by obtaining whole-rock geochemical data from these units.

https://dx.doi.org/10.17850/njg100-4-4
https://dx.doi.org/10.17850/njg100-1-2 
https://dx.doi.org/10.17850/njg100-4-5 
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Våre bedriftsmedlemmer


