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E
T ÅR MED GEONYTT  

   Da Geo Publishings magasin GEO med utgivelsesavtale med NGFs  
medlemmer ble innstilt i fra januar 2021, så NGF et stort behov for et medium 
som kan ivareta medlemskontakten og tilby ny geologisk viten.

Vi snudde oss rundt, tørket støv av det gamle bladet GeoNytt, engasjerte 
noen dyktige skribenter, og fikk ut et nytt geologiblad i begynnelsen av 2021. 

Vi skulle gjerne sendt bladet i papirformat hjem til deg. Men med dagens økonomi må papir-
bladet ennå stå på ønskelisten.

Vi lager dog et godt format som du kan bla fra side til side med ett klikk, og som kan bli et 
fint papirmagasin med et trykk på utskriftknappen.

Da vi startet opp dette magasinet på nytt hadde vi en målsetting å dekke alle kongerikets 
regioner og alle geologiske disipliner gjennom en årgang. Nå etter 4 utgivelser i 2021, mener vi 
å ha innfridd målsettingen å dekke alle disipliner (nesten) og landsdeler. Hvis du mener at vi 
har oversett noe, så utfordres du til å skrive eller tipse oss om stoff kan fylle de skjulte grotter i 
geologiformidlingen.

 Men dette er bare begynnelsen. Det geologiske Norgeskartet er en maurtue av geo-
loger. De farter landet rundt og gjør sine små og store oppdagelser, som det er verdt å skrive 
hjem om. GeoNytt er til for deg som NGF-medlem, og sprer informasjon om geolog-forenin-
gens mange aktiviteter, om konferanser, ekskursjoner, forskning og populærvitenskap. 

Geonytt 2021

Thorbjørn Kaland
Redaksjonsmedlem og  

Styremedlem i NGF

L E D E R E N

Øystein Nordgulen
President NGF

D
et går mot julog nyttår og det er tid for eit kort tilbakeblikk på det vi har 
oppnådd i 2021. Vi starta året med Vintermøtet 2021 som skulle arrange-
rast ved NTNU i Trondheim. På grunn av covid-situasjonen vart det ein 
heil-digital konferanse der folk lett kunne hoppe på kryss og tvers mel-
lom parallelle foredrag og poster-sesjonar. NGF og arrangementskomi-
teen har fått mykje positiv respons etter møtet. Likevel ser nok dei fleste 

fram mot eit normalt vintermøte der vi kan treffe folk og diskutere gamle og nye idear. Og den 
sjansen får vi snart: Det 35. nordiske vintermøtet blir arrangert i Reykjavik 11-13. mai 2022. 
Med håp om at pandemien vil lette har islendingane utsett møtet til våren. Dei lokkar i tillegg 
med ekskursjonar der du kanskje kan få oppleve aktiv vulkanisme https://jfi.is/ngwm_2022/  
 
Den mest synlege endringa i 2021 er at vårt tradisjonsrike medlemsblad GeoNytt har starta opp 
igjen, no med digitale utgåver. I løpet av året har det komme fire nummer med interessante og 
tankevekkande artiklar om ulike tema og fagområde. Redaksjonen og alle som har sendt inn 
bidrag til bladet fortener stor takk for innsatsen – vi ser fram til å lese meir i 2022.   
 
Stor takk går også til Trond Slagstad som etter 10 års solid innsats har slutta som redaktør i 
Norwegian Journal of Geology. Der er lagt eit godt grunnlag som dei nye redaktørane, Belinda 
Flem, Ola Fredin og Espen Torgersen, kan bygge vidare på.  No er det opp til medlemmer og 
andre å sørge for at tidsskriftet får eit godt tilsig av nye artiklar frå heile geofaget. 

 https://jfi.is/ngwm_2022/


Hva kan steinene i “Steinhuset” på 
Granavollen fortelle oss? 
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“Området ligger 
midt i Oslofeltets 
kambrosilurbergarter, 
med et rikt tilskudd av 
magmatiske bergarter. 
Med andre ord - en perle.”

Granavollen er et område på Hadeland med en lang historie. Her finner vi gravhauger fra 
jernalderen, to steinkirker og et steinhus fra middelalderen, et gjestgiveri fra tidlig 1700-tallet, 
det gamle rådhuset i Gran og en nyrestaurert låve med kunstgalleri og glasshytte. Alt er 
omkranset av et av Norges flotteste kulturlandskap, formet av naturen selv og bearbeidet av 
driftige bønder gjennom 4-5 000 år. Området ligger midt i Oslofeltets kambrosilurbergarter, 
med et rikt tilskudd av magmatiske bergarter. Med andre ord – en perle.

Ragnar Knarud og Hans Arne Nakrem

(ragnar.knarud@gmail.com &  
h.a.nakrem@nhm.uio.no)

Figur 1. Steinhuset med Søsterkirkene i 
bakgrunnen.

G
ranavoll-erklæringen, Solberg-regjeringens siste «tiltredelses- 
erklæring» ble etablert oppe på Granavollen. Den har dere sikkert 
hørt om. Men vet du at det på Granavollen ligger to steinkirker like 
ved siden av hverandre, i tillegg til et helt unikt steinhus, bare noen få 
steinkast unna? Dette er bygninger som alle er satt opp i middel- 
alderen. Den gang var arbeidskraft billig og transport dyrt. Derfor er 

steinblokkene hentet fra lokale bergarter og steinbrudd. Det som er spennende med dette 
er at disse bergartene av prekambrisk, ordovicisk, silurisk og permisk alder, alle har sine 
markerte signaturer. Det gjør det mulig for oss å sette sammen natur- og kulturhistoriske 
fortellinger innenfor en periode på nærmere en og en halv milliard år. 
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I denne artikkelen vil vi forsøke å forklare både naturgitte og kulturhistoriske fenomener 
med geologisk vinkling med basis i en «feltundersøkelse» fra tønnehvelvet i Steinhusets kjeller. 
Hvelvet er en selvbærende konstruksjon, der det meste av blokkene i støtteveggen er murt opp 
av Endocerkalk, fra det øverste leddet i Hukformasjonen. Dette er en bergart som også i hoved-
sak er benyttet til byggingen av den 800 år gamle Tingelstadkirken (St.Petrikirken). I utgangs-
punktet syntes vi dette var litt rart da kalksteinene i Søsterkirkene er hentet fra et steinbrudd 
med silurisk Pentameruskalk i Rytteråkerformasjonen. Vår undring var da; –  hvorfor er ikke 
Steinhusets kjelleretasje også bygget med Pentameruskalk?

“Vår undring var 
da; - hvorfor er 
ikke Steinhusets 
kjelleretasje 
også bygget med 
Pentameruskalk?”

Figur 2. Geolo-
gisk kart over 
området med 
omtalte lokaliteter 
avmerket. Modifi-
sert fra Owen m.fl. 
(2001).

Oslofeltet
Oslofeltet er en riftdal som ble dannet i slutten av karbontiden og sank inn i løpet av 

perm.  Området avgrenses i nord av Mjøsdistriktet og i syd av Langesundhalvøya. Vest for 
Mjøsa og sørover langs Oslofjorden avgrenses feltet av lange forkastningsområder med 
stor spranghøyde (hundrevis, noen steder flere tusen meter). 

Oslofeltet er et av de mest interessante områdene, i hele verden, for å studere og 
oppleve geologi og er unikt på flere måter. Bergarter fra mange forskjellige tidsperioder 
finnes her blottet i et relativt lite område innenfor svært så sentrale strøk, og med lett 
tilgjengelighet. På Hadeland finnes bergarter dannet i flere perioder, fra 1,5 milliarder til 
250 millioner år siden. Jordartene her på berget stammer alle fra siste istid og den post-
glasiale tiden etter dette, og kan være opp til 20 000 år gamle. 

Mest interessant for Hadeland er avsetningsbergarter med fossiler fra eldre paleo-
zoikum (ordovicium og silur, dvs. rundt 490-420 millioner år gamle) og vulkanske berg- 
arter fra yngre paleozoikum (karbon og perm, dannet for 300 til 250 millioner år siden).

Figur 3. Oslofeltet. Kartet viser 
utbredelsene av bergarter fra 
seinprekambrium, kambro-silur-se-
dimenter og magmatiske bergarter 
fra perm. Figuren er omarbeidet fra 
boka «Landet blir til».
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Avsetningsbergartene ble dannet ved at leire, sand og grus langsomt ble blitt kittet sammen 
og så gjennom kompaksjon og sementeringer herdet til stein. Disse avsetningene (sediment- 
ene) har blitt avsatt i sjøvann, sammen med skallrester av dyr og planter. Etter hvert dannet 
det seg sedimentpakker på flere kilometers tykkelse. På denne tiden var det meste av Skandi-
navia dekket av et vidstrakt, grunt hav, og hele området lå rundt 30° sør for ekvator, se figur 4. 
I dette havet var det et yrende dyreliv i store deler av perioden. Dette avspeiles i berggrunnens 
innehold av utallige fossilrester og forsteininger etter disse havdyrene. Fossilene er viktige for å 
forstå utviklingen av dyregrupper og livsmiljøer i vår del av verden, og også for å tidfeste berg- 
artene i forhold til opptreden i andre deler av verden. I løpet av denne tiden nærmet Grønland 
og Nord-Amerika seg fra vest (vi snakker om lette bergartsplater som flyter på tyngre viskøs 
mantel). Dette førte til jordskorpebevegelser og havnivåforandringer etter hvert som en fjell- 
kjede begynte å dannes nordvest for Norge. Vår sedimentpakke lå øst for kollisjonssonen, men 
også her ble lagene skjøvet sammen, foldet, forkastet og overskjøvet.

Dette betyr at kalksteinene i hvelvingen i Steinhuset i sin tid ble dannet et godt stykke syd for 
ekvator og ble ca. 50 millioner år senere skjøvet SØ-over fra et sted NV for dagens Trøndelag. Vi 
kan vel derfor si at de sedimentære bergartene på Hadeland kommer svært langveisfra, selv om 
steinbruddene ligger helt nært inntil kirkene i dag.

“Fossilene er viktige 
for å forstå utviklingen 
av dyregrupper og 
livsmiljøer i vår del av 
verden, og også for å 
tidfeste bergartene i 
forhold til opptreden i 
andre deler av verden.”

Figur 4. Slik så verden ut i ordovicium. Vår jord-
plate, Baltika, lå sør for ekvator, og Hadeland lå 
rundt 35°S. Modifisert fra Rasmussen m.fl. (2021) 
basert på Torsvik (2009).

Fra etasjer til formasjoner
Geologen Theodor Kjerulf (bror av komponisten Halvdan Kjerulf og NGUs første  

direktør) delte i 1857 Oslofeltets bergarter inn i «Etasjer» fra 1- 8. Etasje 1 svarte til det 
britiske «Kambriske System» definert av Adam Sedgwick, mens de overliggende etasjene 2-8 
svarte til det britiske «Siluriske System» som ble definert av Roderick Murchison, datidens 
ledende geolog. Dette er grunnen til at Oslofeltets avsetningsbergarter siden har blitt omtalt 
som «Kambrosiluren». De to systemene overlappet i England, og dette førte til en bitter strid 
mellom de to geologene om hvilket system som var best. I 1879 definerte Charles Lapworth 
et tredje system, ordovicium, for å bilegge konflikten, men i Norge ble dette ikke tatt i bruk 
før Waldemar C. Brøgger tok i bruk navnet ordovicium på etasjene 2- 5, bl.a. på sitt geo- 
logiske kart over øyene i Oslofjorden. Johan A. Kiær foretok en videre inndeling av silur- 
lagene (6-10) i 1908. Etter hvert ble det etablert et komplisert system med etasjer inndelt i  
latinske og greske bokstaver for de enkelte områdene i Oslofeltet, og geologene opp- 
daget etter hvert at de enkelte etasje-enhetene ikke hadde samme alder i alle områdene. På 
1980-tallet ble «Etasjene» erstattet av et modernisert litostratigrafisk system, der enhetene 
ble navngitt som formasjoner. Flere formasjoner utgjør en gruppe, og formasjonene kan 
også deles inn i ledd («members» på engelsk). Formasjonene fikk navn etter et geografisk 
område der de var mest typisk utviklet. 
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Her kan vi bruke Endocerkalken som et eksempel: Endocerkalken er den øverste delen 
av Hukformasjonen, det laget som vi i dag kaller Svartoddenleddet. I eldre litteratur tilhører 
Hukformasjonen «Etasje 3c», mens Svartodden¬leddet tidligere het «Etasje 3cγ». Blekk- 
sprutene i denne enheten har også blitt beskrevet som Orthoceras og den blir derfor ofte 
kalt Ortocerkalk. Hukformasjonen er oppkalt etter badestedet Huk på Bygdøy i Oslo. Også 
leddene er oppkalt etter geografiske områder i Oslo-Asker. Rytteråkerformasjonen som vi 
skriver mye om her, er oppkalt etter Rytteråker på Ringerike, og het tidligere «Etasje 7a og 
b». Vi bruker alle disse begrepene i denne teksten.

Havbunnen for 468-470 millioner år siden – grunnlaget for Endocerkalken.
For rundt 470 millioner år siden lå dagens Hadeland rundt 35 grader sør for ekvator, se 

figur 4. Havet var relativt grunt, kanskje bare 50-100 m dypt, på den vestlige marginen av 
datidens Baltiske kontinentalsokkel. Dyrelivet i havet hadde gjennomgått en dramatisk 
mangfoldsøkning etter at de fleste dyregruppene hadde utviklet seg tidlig i kambrium, i den 
evolusjonære hendelsen som paleontologene kaller «Den kambriske eksplosjonen». De aller 
fleste marine dyregrupper som vi kjenner i dag oppsto i denne perioden, men livet på land 
var heller kjedelig – her var det stort sett noen moser, alger i fuktige områder og kanskje 
noen svært enkle leddyr.

Langs randen av det baltiske kontinentet der Oslofeltet og Hadeland fantes, var det en 
relativt grunn men svært bred sokkel. Dyrelivet var dominert av bunnlevende trilobitter, 
brachiopoder, enkelte koraller og krinoder. I vannmassene svømte det blekkspruter og 
ganske sikkert enkelte primitive fiskearter.

Blekksprutene hadde et ytre kalkskall. De levde inni lange kammerdelte rør, og var 
ganske sikkert datidens topp-predatorer, dvs. rovdyr øverst i næringskjeden. De jaktet på 
trilobitter på sjøbunnen (se figur 5), men de spiste også andre døde dyr, de var altså også 
åtseletere.

I paringstiden oppsøkte blekksprutene gunstige områder der hunnene slapp ut eggene 
sine og hannen befruktet dem. Fra dagens blekkspruter vet vi at større flokker (stimer) med 
blekksprut svømmer inn i gyteområder, slipper rogn og dør. Kanskje hadde de et lignende 
levesett i ordovicium? Vi finner ofte store mengder blekksprutskall som fossiler i enkelte 

“De aller fleste marine 
dyregrupper som vi 
kjenner i dag oppsto i 
denne perioden, men 
livet på land var heller 
kjedelig - her var det stort 
sett moser, alger i fuktige 
områder og kanskje noen 
svært enkle leddyr.”

geologiske enheter. Den øverste delen av Hukformasjonen på Hadeland 
er en slik enhet med såpass mange blekkspruter at den også omtales om 
Egndocerkalken, eller Ortocerkalken, navngitt som tidligere nevnt etter 
blekksprutene Endoceras og Orthoceras. Nå må det sies at den vanligste 
blekkspruten i disse lagene kalles i dag Proterovaginoceras commune – den 
har nå altså blitt plassert i en helt annen slekt basert på anatomiske trekk 
som blekksprutforskerne har påvist.

Kalken er tydelig bioturbert (gjennomgravet) av organismer som levde 
på og inni slamlagene på sjøbunnen mens sedimentet ble avsatt. Fra andre 
lokaliteter, bl.a. Hukformasjonen på Bygdøy i Oslo, er det rapportert bio- 
erosjon (boringer) etter at bunnsedimentet ble omdannet til en hardbunn. 
Sannsynligvis var det leddyr, kanskje trilobitter, som gravde ut tunneler i 
sjøbunnen og levde inni disse tunnelene. Delvis begravde blekksprutskall er 
erodert/oppløst i den øvre (eksponerte) delen. Dette ser vi tydelig i enkelte 
blokker i Steinhuset (figur 6). 

Figur 5. Maleri som viser en blekksprut som angriper en trilobitt på havbun-
nen. NB: Trilobitten her er ikke en art som er funnet i Hukformasjonen, dette 
er en Isotelus som finnes høyere opp i stratigrafien. Men kampen mellom 
blekksprut og trilobitt er dekkende for hva som skjedde i «Hukformasjon» tid. 
Illustrasjon: Richard Bizley, gjengitt med tillatelse.
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Figur 6. Livet i havet i ordovicium. 1: Marine organismer, bl.a. blekkspruter, trilobitter, koraller og sjøliljer slik vi kan tenke oss at 
det så ut i havet i ordovicium. Illustrasjon: Bogdan Bocianowski, gjengitt med tillatelse. 2: Her driver det døde blekkspruter rundt, 
noen skall er «tomme» og de havner på sjøbunnen etter hvert og begraves. 3: Blekksprutskallene legger seg på sjøbunnen med 
sifoen (det indre røret) ned. Den øvre delen av skallet blir ofte oppløst og vi ser nesten aldri hele skallet. Noen skall ruller rundt og 
blir liggende opp-ned.

Blekksprutskallene ble også delvis dekket av bakteriematter mens de lå eksponert på hav- 
bunnen. Også inni skallene er det påvist bakteriematter. «Mattene» på havbunnen kan også 
være dannet av alger som drev fotosyntese. De som grodde i mørket, inni skallene, levde av 
kjemosyntese, dvs. de hentet energi gjennom kjemiske prosesser i stedet for fotosyntese.  
Disse alge- og bakteriesamfunnene kan sammenlignes med små stromatolitter. Stromatolitter 
er oppbygginger av alge- og bakteriematter, og opptrer som et finkornet sediment, ofte kalk- 
sementert, og fantes helt tilbake til arkeikum for rundt 3,5 milliarder år siden.

Et havbunnsmiljø for 440 millioner år siden – Pentamerusbrachiopodene dominerer.
Overgangen fra ordovicium til silur markerer en av de største utryddelseshendelsene i 

jordas historie. Nesten 85% av de marine artene (50-60% av slektene) forsvant da klimaet 
på jorda endret seg dramatisk. Det ble kaldere og en istid medførte at mye vann ble bundet 
i isbreer og havnivået sank. Men som ellers i jordas historie så endret klimaet seg, det ble 
varmere, iskappene smeltet og verdenshavene steg igjen. På Hadeland ser vi at det ble litt 
dypere marine forhold, men ikke mer enn at kontinentalsokkelen i dette området, på det 
Baltiske kontinent, fortsatt var ganske grunn, med maksimalt 10 til 50 meters vanndyp. I 
tillegg til brachiopodene hadde dette marine økosystemet en rekke arter av koraller,  
svamper, mosdyr, sjøliljer, trilobitter og alger. Enkelte steder, for eksempel i det som ble 
dagens Ringerike, bygget det seg opp små revstrukturer – økologiske habitater med et svært 
så rikt marint miljø. På Hadeland dannet det seg barrieresystemer - grunnere områder 
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der skall av brachiopoder ble vasket sammen i bølgene, knust opp og avsatt som skallgrus-
banker, flere meter tykke. Disse bankene av Pentamerus-brachiopoder er grunnlaget for 
dagens Pentamerus-kalk, bergartsenheten som geologene kaller Rytteråkerformasjonen og 
som er den dominerende lyse bergarten i Søsterkirkene.

Brachiopodene (armfotinger på norsk) hadde to skall som beskyttet de indre organene, 
de lignet på muslinger, men er biologisk sett helt forskjellige. De satt festet på havbunnen 
(figur 7) og filtrerte ut næringspartikler fra vannet. 

Figur 7. Brachiopoden Pentamerus 
levde i små grupper på havbunnen 
sammen med andre marine arter. 
Tallene angir 1: Pentamerus, 2: 
En mosdyrkoloni (bryozoer), 3: 
Kjedekorall (Halysites), 4: Hornkorall, 
5: Skjell av Pentamerus begravet i 
havbunnen.

I slutten av karbon og gjennom perm, dannet det seg en riftsone gjennom Oslofeltet. 
Jordskorpa begynte å revne for ca. 310 millioner år siden. Det ble dannet sprekker gjen-

nom hele jordskorpa og helt ned til den viskøse mantelen i jordas indre. Steinsmelter  
(magma) strømmet ut som lava på overflaten (basalt og rombeporfyr) og bygde opp skjold-
formede vulkaner. Vulkanene i seg selv er for lengst erodert vekk, men vi finner rester av 
lavaer som tykke lag ved Kolsås vest for Oslo. Vulkanrørene står opp som «plugger» på  
Hadeland og på Ullern i Oslo. Vi finner også størknet lava i utallige sprekker i dagens ter-
reng. Her danner de tverr- og lag-ganger ved at smeltemasser presset seg opp gjennom 
tidligere avsatte sedimentære lag (se figur 8). Typiske gangbergarter på Hadeland er dole-
ritter, rhyolitter og mænaitt. Variasjonsbredden er stor. Noen er finkrystalline, mens andre 
kan ha store fenokrystaller i en finkrystallin grunnmasse (ofte som rombeporfyrer). Rombe-
porfyr-lavaene består av lyse, ofte rombe-formete krystaller av feltspat (fenokrystaller) som 
er omgitt av en finkornet, oftest mørkerød til gråsvart grunnmasse. Feltspat-krystallene har 
trolig vokst mens magmaet fremdeles var nede i et magmakammer dypt under overflaten. 
Rombeporfyren er for øvrig en sjelden bergart som bortsett fra i Norge bare finnes få andre 
steder i verden. På Hadeland finnes det også flere mørke porfyriske gangbergarter. Her kan 
de store fenokrystallene bestå av amfiboler eller pyroksener. Vi finner også bergarts- 
fragmenter i lavaene. Dette er fragmenter som er revet med fra metamorfe bergarter dypere 
ned i jordskorpa.

Dypbergarter (størkningsbergarter) utgjør store områder av berggrunnen i Oslo og Inn-
landet. De er dannet fra smelter som trengte seg oppover, men som størknet opptil flere km 
under jordoverflaten. Disse størknede kroppene av dypbergarter kalles ofte plutoner.  
Viktigst er granittene som ofte framstår som lyse grå eller rødlige bergarter med mye kali-
feltspat og kvarts. Syenitter ligner, men har mindre mengder kvarts. I Oslo-området pågikk 

“Vi finner også 
bergartsfragmenter 
i lavaene. Dette er 
fragmenter som er revet 
med fra metamorfe 
bergarter dypere ned i 
jordskorpa.”
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Figur 8. Blokkdiagram som viser 
magmatismen i området. Her ser man 
hvordan steinsmelte (magma) har steget 
oppover, delvis flatet ut, og strømmet ut 
på overflaten av landskapet for 310-250 
millioner år siden. Fra Stige (2002).

den vulkanske aktiviteten i ca. 50 millioner år. Smeltemassene «grillet» sidebergartene. De 
ble nærmest stekt og termisk omdannet (metamorfosert) slik at leirsteinene og sand- 
steinene ble omdannet til hornfels mens kalksteinene ble omdannet til marmor. I grense-  
områdene mellom de kalkrike sedimentære bergartene av ordovicisk og silurisk alder, og 
granittene i Nordmarka, kom det opp hydrotermale (varme vandige) løsninger, mettet med 
metalliske grunnstoffer. Disse sure løsningene reagerte med kalksteinene og dannet sink, 
kobber-, svovel-, jern- og bly-mineraler. Fra Grua og vestover er det gjennom nærmere  
500 år produsert metaller fra dette området. Også helt inntil vulkanpluggene (Sølvsberget, 
Buhammeren og Brandbukampen) kan vi finne slike mineralutfellinger, dog i langt mindre 
mengder enn inn mot de plutonske bergartene i syd og øst.

I tiden etter perm var Norge og Oslofeltet stort sett tørt land. Sannsynligvis ruslet det  
dinosaurer rundt her for 230-66 millioner år siden, men lagene som knoklene deres ble 
begravet i, er dessverre for lengst erodert bort. Gjennom de siste 2,5 millioner årene har 
vi trolig hatt mellom 35 og 40 istider, der den siste startet for 115000 år siden og hadde et 
maksimum for rundt 20 000 år siden. Da lå det en iskappe over Norge, som her på Østlandet 
trolig var 2,5 til 3 kilometer tykk. Isen trykket jordskorpa på Hadeland rundt 200 meter ned i 
mantelen. Da isen beveget seg over landskapet satte den spor etter seg i form av skurings- 
striper, endemorener, sidemorener, eskere og dødisgroper. For 8 500 år siden var klimaet 
blitt såpass varmt at isdekket var fullstendig smeltet. Jordskorpa mistet sitt «påtrykk» og 
hevet seg igjen. Hevingen skjedde raskt de første tusenårene, men også i dag stiger landet, 
med rundt 30 cm pr 100 år. Marin grense er markert ved 210-m-koten i det geologiske løs-
massekartet fra NGU, og vi har tydelige forekomster av marine leirer hele veien fra Røyken-
vika, opp «Viggadalen» helt opp til Dynnamyrene syd for Gran sentrum, nærmere 210 moh 
(meter over havet). Marin grense i Oslo ligger på 221 moh.

Steinbruddene, hvor kommer steinene fra?
På Hadeland står det i dag fire steinkirker og et svært så unikt steinhus. Alle er mer eller 

mindre sikkert datert til middelalderen (fra slutten av 1100-tallet til tidlig på 1300-tallet). 
Med unntak av den gamle Tingelstadkirken har de andre steinbyggene vært utsatt for lyn-

“Det lå en iskappe 
over Norge, som her på 
Østlandet trolig var 2,5 til 
3 kilometer tykk.”
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nedslag og branner. Derfor er det vanskelig å tidfeste alle trinn i utviklingen av byggene fra 
starten av og fram til slik de framstår i dag.

Mange arkeologer og historikere har skrevet mye om disse steinbyggene på Hadeland, 
men det er den svenske arkeologen Sven Rosborn som har ofret mest tid på å beskrive og 
tolke trinnene i kirkenes lange tilblivelseshistorie. Vi anbefaler derfor Rosborns bok  
Søsterkirkene og Steinhuset på Granavollen fra 2014. Boka gir et fyldig sammendrag av hans 
studier fra 1970-tallet og fram til utgivelsen av denne boka. 

Konklusjonene hans ser tilforlatelige ut, men de er nok ikke «hogget i stein». Vår tilnær-
ming er basert på en mer detaljert beskrivelse av selve bygningssteinene i disse bygningene. 
I denne artikkelen har vi størst fokus på tønnehvelvet i kjelleren på Steinhuset (se figur 9), 
men siden det er så mange mulige linker mellom bygningene, må vi også ta med både hvilke 
steintyper og tilhoggingsmønstre som er benyttet i de andre kirkene på Granavollen og 
Tingelstadtoppen.

Figur 9. 
1 og 2: Blokker av Endocerkalk i 
St.Petrikirken (Gamle Tingelstad kirke).  
3: Blokk av Endocerkalk i Steinhuset. 
Tverrsnitt og lengdesnitt av 
blekksprutskallet vises tydelig.  
4: Blokk av gabbro i Steinhuset.  
5: Bakteriematter i Endocerkalk i 
Steinhuset. 6: Gravespor i Endocerkalk i 
Steinhuset.  
7: Et representativt utvalg av steinblokker 
i Steinhuset.
A: Gabbro,  
B: Mænaitt,  
C: Sandstein (Skøyenformasjonen),  
D: Endocerkalk,  
E: Pentameruskalk,  
F: Endocerkalk

Rosborn (2014) beskriver i alt fire byggetrinn for kirkene og Steinhuset på Granavollen. Vi 
kommer tilbake til dette etter hvert. Hans bergartsbeskrivelse er nokså enkel, der han gjør 
en inndeling i tre forskjellige bergarter. Hans type A og B representere mørke vulkanske 
gangbergarter.  Type A er grovt tilvirkede blokker og tilhører byggetrinn 1. Etter en del 
prøving og feiling har de i type B kommet fram til en hoggekunst med kvaderstein som med 
datidens verktøy må kunne sies å være fabelaktig, med helt glatte, nærmest polerte flater 
på fasadesidene. Bergartstype C som tas i bruk i byggetrinn 3 beskriver Rosborn som en lys 
kalkstein med likhetstrekk til de som finnes i Gamle Aker kirke i Oslo uten at han trekker 
konklusjon om at materialet kommer fra samme steinbrudd. Gjennom denne forenklingen 
ved bare å operere med to steintyper (A og B kommer etter hans mening fra den samme 
bergarten) kommer det en del følgefeil når det gjelder tolkninger om gjenbruk mellom de 
forskjellige byggene.
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Figur 10.  
1: Tønnehvelvet i Steinhuset, fotografert mot nord.  
2: Blokk av Pentameruskalk i Steinhuset.  
3: Blokker av Pentameruskalk i Nikolaikirken.  
4: Pentamerusbruddet i Gamkinn.

Det vi vet i dag er at flere av blokkene knyttet til type A bergarter kan ha kommet fra 
forskjellige vulkanske gangbergarter i området rundt Granavollen, og ikke bare fra et enkelt 
brudd. Dette kommenterer også Johannes A. Dons etter en befaring i 1990. Det er svært 
usannsynlig at blokkene med vulkansk materiale i den gamle Tingelstadkirken, som Ros-
born hevder, kommer fra Granavollen, men heller er tatt ut fra lokale gangbergarter i om- 
rådet rundt Tingelstadhøgda. Dette er diskutert i kapitlet om Vulkaner og blekkspruter i 
boka Gamle Tingelstad – liten kirke med stort innhold, med Morten Stige som redaktør. 
Rosborn skriver også at en Pentamerusblokk i denne kirken trolig kommer fra virksom- 
heten med bygging av Søsterkirkene. Per Storemyr og Ragnar Knarud (i Stige, 2020) heller 
mer i retning av at dette er en spolia (spesielle, ofte symbolske steiner som er satt inn i 
kirken, kanskje gitt som en offergave fra noen rikinger litt lengre syd i Gran). Hoved- 
mengden av blokkene i den gamle Tingelstadkirken kommer fra den helt lokale kalksteins-
forekomsten under og like nord for kirken. Dette er en kalkstein med svært karakteristiske 
blekksprutfossiler – Endocerkalk, helt tilsvarende de vi senere i artikkelen beskriver fra 
tønnehvelvet i Steinhuset, se figur 9 og 10.

Nikolaikirken er den mest forseggjorte av 
steinkirken på Hadeland. Gjennom byggetrinn 
1 og 2 er det bare de mørke gabbroide gang- 
bergartene som er brukt. Gjennom byggetrinn 
3 og 4 ser vi gjenbruk av de mørke blokkene, 
men i tillegg har nå den lyse Pentameruskalk- 
steinen, type C, kommet som en betydelig 
nyskapning (figur 10). Hele påbygget av koret 
og sakristiet, mot nord-øst er bygget av blokker 
fra denne bergarten. Med unntak av enkelte, 
litt mindre forseggjorte Pentamerus-blokker 
i tårnet, er alle kalksteinene i Nikolaikirken 
hogget ut i forseggjorte kvadersteiner. I deler 
av grunnmuren finner vi gneiser som må være 
isdroppstein fra siste istid. En siste bergart / 
steintype finner vi i hvelvinger rundt flere av 
vinduene. Dette er en rød sandstein og er etter 
all sannsynlighet hentet fra området rundt 
Ulvøya ved Sundvollen. Dette er en Ringeriks-
sandstein, som ble dannet fra avsetninger i 
elvekanaler og flomsletter i forlandsbassenget 
til den store fjellkjeden Kaledonidene i vest – 
nord vest, fra slutten av silurtiden.

Mariakirken er mindre forseggjort enn 
Nikolaikirken. I denne kirken finner vi blokker 
fra mange forskjellig bergarter. Isdroppstein 
av gneiser og metamorfe granitter er vanlige 
i grunnmuren sammen med de vulkanske 
gangbergartene av type A. I kirken for øvrig 
finner vi både tuktede og mer utuktede blokker 
av Pentameruskalk, i tillegg til den mørke 
gabbroide lavasteinen av type A. Vi finner også 
flere finslipte kvaderstein av type B, hoved-
sakelig på plasser der konstruksjonen krever 
det. I de første 2 byggetrinn ser det ut til at 
begge kirkene er bygget med apsider. Disse må 
ha blitt tatt ned igjen og flere av de kuvede stei-
nene, fra apsidene, er gjenbrukt andre steder i 
bygget, under restaurering og ny- 
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Kvaderstein fra middelalderen er en uthogd stein fra harde bergarter. Visningsflaten er slett eller profilert og 

har en rektangulær eller kvadratisk form. Kvadersteiner ble oftest benyttet i yttervanger av kistemurer, og 

var mest utbredt i romansk tid mellom 1150 og 1250. Vi skiller mellom kvader og tuktet stein. Dette beskriver 

graden av bearbeiding. Apside, eller apsis, er en betegnelse av tilbygget på den østre kortveggen til antikke 

romanske basilikakirker. Den er bygget med halvsirkulær grunnflate. Begrepet kuvet gjenspeiler buingen av 

apsiden. I Norge finner vi flere kirker med en slik koravslutning fra første del av romansk tid (c. 1130 - 1200).

bygging i senere byggetrinn. Med basis i «buingen» er det mulig å beregne apsidens størrel-
se. Øvrige steinblokker i Mariakirken består av Ringerikssandstein. Enkelte mener at dette 
må være gjenbruk av runesteiner, eller rester av «skrivemateriale» tiltenkt inskripsjoner på 
runesteiner. Ny teknologi, der informasjon ut på 1200-tallet ble formidlet gjennom skrift på 
pergament i stedet for stein, kan ha gjort sandsteinene overflødige til den slags. Som byg-
gemateriale derimot er denne lagdelte bergarten fabelaktig. Øvrige steinsorter i kirken er 
enkelte blokker av Endocerkalk tilsvarende den som dominerer i den gamle Tingel- 
stadkirken. Det er stor sannsynlighet for at Endocerkalken til begge disse kirkene er tatt ut 
fra samme steinbrudd. Vi finner også knollekalk av ordovicisk alder og hornfels (metamorf 
siltstein og sandstein) på flere plasser i både vegger og tårn. Begge disse bergartene finnes i 
nærheten av Pentamerusbruddene like nord for Gamkinn.

Så over til Steinhuset. Her har Rosborn gjort et meget detaljert arbeid og beskrevet  
nesten hver eneste stein i detalj. Hva er så nytt og hva er mulig å forbedre? Som tidligere  
nevnt har alle bergarter sitt eget særpreg knyttet til mineralogi, struktur, tekstur, fossil- 
innhold m.m. Vi kan nesten si at hver enkelt har sitt eget DNA. Om ikke alltid like lett, er det 
mulig å identifisere og finne sammenhenger mellom steinbrudd og steinblokker i bygnin-
ger. Det er også mulig å se hvilke steinblokker som kan være som kan ha vært til overs eller 
gjenbrukt i omkringliggende murer og byggverk. I Steinhuset har det så langt vært antatt at 
det er de samme tre steintypene fra Søsterkirkene som i hovedsak også er benyttet her. Når 
det  
gjelder type A er nok dette riktig. Vi ser imidlertid lite av den svært forseggjorte vulkan- 
steinen type B. Dette kan det jo være en god grunn til, da de i Nikolaikirken fikk et under- 
skudd på denne blokktypen. Hvorfor skulle de i tilfelle frakte «dyr» stein ned til et mer 
verdslig steinhus, når det var avgjørende å bygge Nikolaikirken med nettopp denne pryd- 
steinen. Hva så med blokktype C. Vi finner noen få utuktede Pentameruskalksteiner i tøn-

Geonytt er Norsk Geologisk Forenings 
medlemsblad.
Bladet kommer med fire utgivelser i 
året og er gratis tilgjengelig for alle 
medlemmene.
Mer informasjon om NGF og tegning 
av medlemskap finner du på  
https://geologi.no
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Figur 11.
Øverst: Geologisk kart fra NGU. Her ser vi at 
Pentamerusbruddet (pil) i NGUs kart er avmerket i 
Skøyenformasjonens sandsteiner.
Nederst: Høydedata foretatt med laserscanning (Lidar) 
innenfor kartbladet Gran i målestokk 1:50 000 gir en unik 
avbildning av berggrunnen i dette området. Dette gir store 
muligheter for oppgradering av kartbladet. Fra lidardataene 
ser vi lagoppbyggingen av de sein-ordoviciske til tidlig-
siluriske sedimentpakkene. Da kommer det tydelig fram at 
Pentamerusbruddet (Gamkinn) som seg hør og bør ligger 
innenfor Rytteråkerformasjonen.
Pilene peker på flere kalkbrudd i Pentameruskalken.

nehvelvet, men det er en annen kalkstein som er langt mer framtredende. Og det fra en  
bergart vi knapt nok finner noe av i Søsterkirkene, men som til gjengjeld er den mest fram-
tredende i den gamle Tingelstadkirken – nemlig Endocerkalken. Likhetstrekkene i blokkene 
fra disse to byggene er slående, og det er svært sannsynlig at vi snakker om stein fra samme 
steinbrudd og samme steinhytte. Tingelstadkirkens alder er datert med basis i  
dendrokronologi (studier av årringer i trestokker i takkonstruksjonen på kirken). Denne 
kirka har ikke vært utsatt for brann siden den ble satt opp i 1220. Vi vet ikke om hele  
Steinhuset sto ferdig samtidig med Tingelstadkirken, men det er svært trolig at i hvert fall 
kjelleren og første etasje av Steinhuset er fra ca 1220. Det finnes skriftlig informasjon om at 
Håkon IV Håkonsson i 1226 tok inn hos biskop Bård, som da holdt til på Granavollen.  
Mange mener at han da overnattet i den nye presteboligen til Bård, kanskje i det nylig opp-
satte Steinhuset. 

Hva så med Pentameruskalken? Hvorfor er det ikke mye mer av denne steintypen i  
Steinhuset? Jo, av den enkle grunn at steinbruddet og steinhytta som ble etablert for til- 
hogging av denne steintypen enda ikke var i drift. Byggetrinn 3 og 4 i Rosborns beskrivelse 
kan derfor mest sannsynlig ha startet etter 1220, kanskje så sent som på midten av 1250 
tallet. Det betyr i så fall at Søsterkirkene først sto ferdig mot slutten av 1200-tallet, trolig med 
Mariakirken først og deretter Nikolaikirken. Nikolaikirkens mer gotiske stil kan også være et 
bevis for dette. 

Oppsummerende sluttbemerkninger
For de fleste er kanskje bergarter bare gråstein, men som vi har forøkt å formidle i denne 

artikkelen, kan bergarter og steinblokker i gamle bygninger fortelle en lang og spennende 
historie.

Bergartenes «DNA» gir en god pekepinn på hvor i området de gjengrodde steinbruddene 
til middelalderbyggene på Hadeland har ligget. I stor grad er det samsvar mellom det geolo-
giske kartet og «terrenget», men nye lidardata gir mulighet til en forbedret kartlegging.  
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Lidardata er laser-skannede data foretatt fra fly. Ved spesiell lyssetting og med filter-
teknikker gjør dette oss i stand til å se topografiske effekter på en langt bedre måte enn på 
ordinære topografiske kart. En del steinbrudd markert på kartbladet Gran (Owen m.fl. 2001) 
er feilplassert og ligger inne på tilstøtende formasjoner (se figur 11). 

Vi ser at kirkebygg ofte er bygget på høyder. Dette finner vi også for mange middel- 
alderkirker nedover i Europa. Ved siden av å ha en guddommelig dimensjon, er det ofte 
slik at knauser / hauger / høyder i terrenget ligger der, nettopp fordi bergartene her er mer 
resistent mot forvitring og erosjon. Slike bergarter kan derfor ofte kunne benyttes som 
bygningsstein til kirkene. Med ytterst få unntak er derfor steinblokkene i disse bygningene 
kortreiste. I alle middelalderbyggene på Hadeland finner vi vulkanske bergarter, tatt ut fra 
lokale intrusjoner. Gneiser kommer fra isdroppmateriale fra bunnmorener, mens kalks-
teinene kommer fra formasjoner like i nærheten av hver enkelt kirke. Det gjør at det i den 
gamle Tingelstadkirken er Endocerkalk. I Søsterkirkene er det Pentameruskalk og i  
Lunnerkirka er det lag fra kalkrike formasjoner i øvre del av ordovicium.

Også i Steinhuset er det blokker fra kalksteiner og vulkanske bergarter. Vi finner noe 
gjenbruk fra de tidligste byggetrinnene av Søsterkirkene, men det meste av de vulkanske 
blokkene er nok tatt direkte ut fra steinbruddet på nabogarden Helgum, dvs. fra stein- 
bruddet som det meste av de mørke steinene i Søsterkirkene er hentet fra. Mangel på  
Pentameruskalk i steinhuset kan tyde på at Pentamerusbruddet, like på nordsiden av 
Buhammeren, enda ikke var i drift da steinhuset ble bygget. Dette kan indikere at koret og 
tårnene i Søsterkirkene, der Pentameruskalken utgjør det meste av byggesteinene, først ble 
etablert et stykke ut på 1200-tallet. Dateringen av den gamle Tingelstadkirken er fastlagt til 
1220. Dermed er vår påstand at Steinhuset også er fra samme periode, mens Søsterkirkene 
ferdigstilles i den form vi nå ser dem først mot slutten av 1200-tallet.

Ser vi på disse bergartene med rene paleontologiske og geologiske briller er det mange 
spennende observasjoner. Vi er med på en reise som starter for ca. 1,5 milliarder år siden. 
Dette er alderen på grunnfjellmaterialet som kan finnes som blokkmateriale i alle  
middelalderbyggene. Det gikk nærmere en milliard år før de ordoviciske og siluriske  
bergartene ble dannet i et grunt hav. Dette skjedde syd for ekvator, i en tidsperiode der  
marine dyregrupper nærmest eksploderte i mangfold. Rester av disse kalksteinslagene  
finner vi som kalksteinblokker i alle steinbygningene. Her kan en finne detaljer som  
forteller om både avsetningsmiljø, biologisk mangfold og evolusjon. En påfølgende fjell- 
kjededannelse for ca. 400 millioner år siden førte til dannelsen av Kaledonidene og til fysisk- 
tektoniske styrkeendringer av kambrosilur-bergartene. Neste avgjørende fase med  
etablering av ny berggrunn på Hadeland skjedde på slutten av karbon og gjennom hele 
perm da Oslofeltet ble dannet. Dette resulterte i en oppsprekking og innsynkning av jord-
skorpa. Opp gjennom sprekkene strømmet det lava fra flere magmakamre. Dette førte til 
dannelsen av flere vulkanplugger og en mengde intrusjoner der innholdet kan variere fra 
sure rhyolitter til porfyriske og basiske doleritter. Dette er opphavet til det vulkanske  
bygningsmaterialet i alle steinbygningene.

Som vi så freidig skrev tidligere i denne artikkelen, om at Rosborns tolkning ikke  
nødvendigvis var hogget i stein, så kan det samme sikkert også sies om våre tolkninger og 
konklusjoner. Den eneste måten å finne ut mer om dette må være å se på helheten, med 
friske øyne og ved bruk av ny teknologi. 

De som måtte mene at stein og bergarter er kjedelig, vet nok ikke helt hva de snakker 
om. Et kjent ordtak er: «Gå til mauren og bli vis»! Dette kan imidlertid reformuleres til dette 
utsagnet: «Gå til bergartene og middelalderbyggene på Hadeland og bli vis»!

“Ser vi på disse 
bergartene med rene 
paleontologiske og 
geologiske briller er 
det mange spennende 
observasjoner.”
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Figur 12. Korrelasjon av litologiske enheter (formasjoner) 
mellom sentrale Oslofeltet (Oslo-Asker), Ringerike og 
Hadeland. Enhetene som er diskutert i detalj har fått egne 
farger. Basert på Owen m.fl. (1990) for ordovicium og Worsley 
m.fl. (1983) for silur. På NGU-kartet (Owen m.fl. 2001) er 
Sælabonn- og Skøyenformasjonen slått sammen til en enhet 
(Skøyenformasjonen), se vår figur 2.
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Thorbjørn KalandGeomorfologi er utvilsomt den geologiske gren som opptar folk flest. Alle har 
vi et landskap rundt oss. Et landskap som spør oss om hvordan den knausen, 
det skaret, den toppen eller det fosilet havnet der.

 
Det var også de spørsmål som drev de første norske geologer ut på sine oppdagelsesferder i  
kongeriket, med nysgjerrigheten som turleder. Man forstod tidlig at bergartene hadde meget 
å si for landskapet, ut fra de ulike bergarters styrke, lagdeling, fysikk og kjemi. For å forstå  
landskapsutviklingen må vi følgelig ha med en verktøykasse med alle de geologiske proses-
ser, fra strukturgeologi til glasiologi, geokjemi og sedimentologi. Geomorfologien påkaller  
generalisten innen geologi. 

Men alle de geologiske prosesser og mineralkunnskaper er ikke alltid tilstrekkelig til å sette 
to streker under svaret. Flere geomorfologiske diskusjoner går løpende mellom geologer, som 
er eksperter på ulike fagdisipliner. Diskusjonene om landskapets opphav blir derfor ofte ført 
med argumenter fra høyst ulike fagdisipliner, der man ikke umiddelbart kan motsi hverandre.

Som da Reidar Müller nylig serverte et bilde av Alta-Kautokeino-vassdraget og Nord-Europas 
største kanyon med spørsmål om dens opphav. Det ble en livlig diskusjon om den var fra kvartær 
eller tertiær, om hvilke bergartstyper som gir de bratteste nedskjæringene og om landhevings-
prosesser har gått i takt med nedskjæringen gjennom tertiær. Her deltok også alle generasjoner 
av geologer med en stor bredde og fagbakgrunn.

Geomorfologifaget har ofte vært undervist av kvartærgeologer, da det var naturlig å tenke 
at det meste av landskapet her nord er modellert gjennom istidene. Men går vi dypere ned i 
landskapet ser vi at grunnlaget for de store landskapselementene, som dype fjorder, fjellvegger, 
og våre mektigste daler, ofte ble etablert lenge før kvartær, med opphav fra tertiær og tidvis helt 
tilbake til paleozoikum.

På vintermøtene i 2019 og 2020 i henholdsvis Bergen og Oslo hadde man en hel sesjon med  
temaet dannelsen av den norske fjellrekken. Utgangspunktet var at to skoler hadde mot- 
stridende syn på landskapets opphav. Den etablerte skolen betrakter Hardangervidde-  
platået som et resultat av en tertiær oppløfting fra havnivå, mens det utfordrende fagmiljø  
mente fjellrekken var restene etter en gradvis erosjon fra de langt høyere fjellene fra den  
kaledonske fjellkjedefolding. Blant de engasjerte forskerne deltok geologer fra Sverige, Danmark, 
Nederland og Skottland. De argumenterte med landheving, geofysikk, geokjemi, sedimentologi 
m.m. Det er med andre ord ingen tvil om at det norske landskap og dets dannelse engasjerer en 
vid krets av vandrere så vel som fageksperter.

På de nevnte vintermøtene har flere geologiske særforbund samlet seg. Nordisk kvartærgeo-
logi-forening NORQUA har hatt sine møter. En nystartet sedimentologiforening NSRG, samlet 
seg under det digitale vintermøtet i 2021. Den siste utveksten på det geologiske fellesskapet er 

“Det ble en livlig 
diskusjon om den var 
fra kvartær eller tertiær, 
om hvilke bergartstyper 
som gir de bratteste 
nedskjæringene og om 
landhevingsprossesser 
har gått i takt med 
nedskjæringen 
gjennom tertiær.”
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geomorfologene. Geomorfologiforeningen har nylig kontaktet NGF med spørsmål om opptak 
som en del av foreningen. Mange geomorfologer er allerede medlem av NGF. Styret i NGF stiller 
seg enstemmig positivt til at geomorfologene skal kunne opptas som en undergruppe i NGF.

Norsk Geologisk Forenings målsetting er å samle geologer og geologiinteresserte til et bredt 
forum som favner alle disipliner som arbeider med jordklodens oppbygging og utvikling.

Det begynner å bli en lang rekke fagdisipliner, mange med kompetanse fra andre fagfelt.
Å få oversikt over alt som skjer innen alle fagretninger kan være krevende. Men gjennom 

NGF kan du løfte blikket over ditt daglige arbeidsfelt, og møte hele bredden av geologer og fag-
felt. Når geomorfologiforeningen kommer inn i dette foreningssamarbeidet vil det utvilsomt bli 
en gjensidig berikelse av fagmiljøet. Den gode forståelsen av landskapsutviklingen får vi først 
når vi betrakter den store bredden av geologiske disipliner.    
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Geologiens Dag 2021 ble gjennomført over hele landet i september, med mange 
gode arrangement. På de neste sidene kan du lese litt om hvordan tre av  
arrangørene opplevde dagen, lese om studentene i Stavanger som vant  
studentkonkurransen, og se de flotte vinnerbildene i tegnekonkurransen og foto 
konkurransen.

Vinnere av Geologiens Dags studentarrangørkonkurranse.

Norsk Geologisk Forening gratulerer studentgjengen, fra Universitetet i Stavanger, som 
vinner av årets studentkonkurranse. Studentene representerer foreningen Synergy og vinner 
premien på kr 10.000,- 

Arrangementet foregikk ved universitet i Stavanger. I inngangspartiet ble vi møtt av en 
hyggelige student som leverte ut en lapp hvor vi skulle krysse ut for hver post vi var innom. 
Det var totalt fem poster med ulike tema, og barna kunne i tillegg delta på Geologiens Dag sin 
tegnekonkurranse. Til slutt ga ferdig utfylt stempelkort en premie hvor vi kunne velge en buff 
eller linjal, og 6 slipte mineraler til å ha oppi en “Rock-box”. Vi fikk en oppfordring om å samle 
flere steiner, ute i naturen, til å ha oppi boksen.

 
Post 1: Her var det satt opp et glass med klinkekuler hvor vi skulle gjette hvor mange glass 

med vann som kunne fylles opp i glasset med klinkekuler for å demonstrere porøsitet. Det var 
en god demonstrasjon, for jeg tippet at det var plass til dobbelt så mye vann som det faktisk var!

Post 2: Her var det mineraler innbakt i trolldeig hvor barn kunne få slå med hammer på 
trolldeigklumpen og ta med seg mineralet de fant inni. Alle måtte ha på seg vernebriller og fikk 
teste en ekte geologihammer! Denne posten har blitt en tradisjon for Geologiens dag på UiS og 
ungene gledet seg til å se hva som lå inni “steinene” i år.

Post 3: Her kunne man se på sand og fossiler i mikroskop, og bruke saltsyre på bergarter. 
Mange syntes det var veldig spennende å se på dette på så tett hold, for man kan jo se så mye 
mer i mikroskopet. Ivrige studenter svarte på spørsmål fra barn og voksne og fortalte om dan-
nelse og sand og fossiler, om bergarter og mer.

Post 4: På denne posten var det satt opp en sandkasse (“sand box”) med en projektor som var 
koblet til et kamera som måler avstand. Projektoren viste høyde ut ifra avstanden fra kamera 
til sanden slik at det bygges konturer i sanden. Posten illustrerte hvordan vann beveger seg 
i forhold til terrenget og hvordan sedimenter blir avsatt når vannet får lavere energi. Posten 
illustrerte også hvordan vi kan lage geologiske modeller for å få en bedre oversikt over for 
eksempel reservoarstrukturer. Her kunne deltakerne bevege på sanden selv for å se hvordan 
konturer skapes i landskap og hvordan vann (regn og innsjøer) påvirkes av dette.

Post 5: Barna kunne delta på årets “geologiske” tegnekonkurranse. Her kom det inn mange 
tegninger med forskjellige geologiske tema.

Maryon P. Strugstad
Styreleder i NGF Stavanger
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Aigul Akberova, Daniel Dura, Martin Coffey, Onyinyechi Jennifer Oleru, Lisa Egeland Jonassen, Hanne Gilje og Adrian Yndestad Kirkhus
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Geologiens Dag i Håkvik, ved Narvik.
Ofoten amatørgeologiske forening har rundet 30 år, og har i overkant av 30 medlemmer.
Foreningen har vært med å arrangere Geologiens Dag 13 ganger. Vi har tidligere år pleid 

å ha utstillinger under Vinterfestuken som foregår i mars, og foreningen har også deltatt på 
aktiviteter på svensk side av grensen.

I de alle fleste årene har vi arrangert GD i tilknytning til gården til Alf og Svanhild Larssen. 
Et stort fjøs er ombygget til steinmuseum, møterom, kafè og et storkjøkken. Foreningen kunne 
ikke hatt bedre ramme rundt arrangementet enn dette.

Vi har i mange år arrangert GD over to dager. I inneværende år var helgen 11. og 12. sep-
tember avsatt til formålet. Stor var engstelsen da vi i forkant så at smittetallene i Norge økte og 
økte, selv om vårt område hadde lite smitte. Alt av regler og anbefalinger ble gjennomgått. Her 
skulle vi etter beste evne følge læreboka.

Været var også en faktor vi hadde lite kontroll over. I flere uker hadde det vært konstant 
gråvær og regn. Normalt har vi hatt mellom 400 og 500 besøkende de siste årene. Vi trodde at vi 
tok hardt i når vi regnet med ca. 250 besøkende dette året.

Men ingen innstramminger kom, og 11. september kom med nydelig solskinn. De første 
besøkende kom allerede før åpningstiden. Alle ble behørig registrert og slapp inn i lokalene 
der vi hadde satt en maksgrense på hvor mange som kunne oppholde seg samtidig. I kafèen 
var det mulig å kose seg med en kaffe, brus og et kakestykke. Senere på dagen var det til og 
med mulig å kjøpe middag.

Utenfor var det satt opp to store telt (4x6m og 4x8 m). Det minste var nylig innkjøpt for å 
brukes på GD. Her var det steinplukk, litt konkurranse og lynlodd med mange steinpremier. 
Man kunne få testet sine geologisk kunnskaper, samt lære noe nytt.

En natursti med både lette og vanskelig spørsmål var en populær aktivitet både for familier 
og enkeltpersoner. Ingen deltok uten å få en liten tromla stein med seg hjem.

For de minste var det laget en kjempestor sandkasse. Her var det gravd ned div små krys-
taller som barna fikk grave etter. Her måtte vi begrense tiden den enkelte fikk grave. Ivrige 
små hender ville helst være der hele tiden.

For noen år siden anskaffet foreningen to mineralsøkere. Gamle mynter ble gravd ned i 
jorden på et avgrenset område. Her var det mulig å lete fram en mynt eller to. Disse kunne 
veksles inn i tromla steiner, men mange valgte å beholde mynten. Gamle 5-ører er vel noe som 
de fleste barn og unge aldri har sett.

På søndagen fortsatte folk å strømme på. Flere familier som hadde vært innom på lørdagen, 
kom også denne dagen. De minste i familien hadde forlangt å få komme tilbake. Vi fikk hele 
tiden masse gode tilbakemeldinger – dette er det beste arrangementet vi har vært med på - sa 
en mor til meg.

Vi skjønte fort at antallet besøkende vi hadde regnet med kom til å bli overskredet. Det 
strømmet på med biler og besøkende stort sett i hele åpningstiden. Som følge av de  
begrensninger vi måtte sette på grunn av pandemien, ble det til tider ventetid for å komme inn 
i lokalene. Men de aller fleste tok det med et smil. De skjønte grunnen.

Så tilbake til prognosene. Vi regnet med 250 besøkende. Det kom godt over 500, over 300 på 
lørdagen og litt færre på søndagen.

Vi som arrangerte er svært fornøyd. Vi fikk pratet masse stein med interesserte. Flere nye 
medlemmer meldte seg også inn i foreningen.

Takk til LKAB og Midtre Hålogaland friluftsråd som var med å støtte arrangementet økono-
misk.

        Tor-Arne Jenssen
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Geologiens Dag og Semiaden i Asker

Som tidligere år var dette et stort arrangement for hele familien, folk i alle aldre tok seg en 
rundtur rundt Semsvannet, og løste diverse oppgaver på veien rundt.  Jeg tror det var noen 
tusen mennesker som deltok i år.  

Vi informerte om den lokale geologien og viste medbrakte steinprøver og tilsendt mate-
riell fra NGF. I nærheten var det også et «steinbrudd» hvor barn kunne banke på stein fra 
Kambrosilurtiden i håp om å finne fossiler. Dette foregikk under trygge forhold, med verne-
briller osv. og to postmannskaper som fortalte og passet på. Kassen, fra NGF, med polerte 
steiner var kjempepopulær og tømt før arrangementet var over.  

Det er produsert flere publikasjoner om geologien i området, og disse ble vist fram på 
posten. Heftet som heter «Jordas Historie og livets utvikling» brukes for å anskueliggjøre den 
geologiske tidsskalaen, og når «på veien» noen av de viktige hendelser i jordas historie skjed-
de: 4.6 milliarder år på 4.6 km rundt Semsvannet, Man gjør altså unna 1 millioner år for hver 
meter man går. Geolog Hans Oddvar Augedal mfl. har laget heftet i regi av NaKuHel. 

  
Dirk van der Wel



 

 
                                              En stor takk til alle som lagde små og store arrangement på  
 
 
 
 
 
Buskerud geologiforening  Sørlandet geologiforening               St. Pauls Gruve 
 og Steinindustrimuseum  Eksingedalen skule   Nærøyfjorden verdsarvpark 
NaKuHel, Asker    Drammen vgs    Dale Gruvemuseum 
Arnulv Bergstrøm, Hasselvika  Vennesla vgs                 Bergen private gymnas 
Trollfjell Geopark   Randsfjordmuseet   Møllebakken skole 
Stavanger geologiforening  Norsk Bergverksmuseum  Flekkefjord vgs 
Knut Wolden, Røros   Sula bibliotek    Kjersti Iden, Ski 
Fredrikstad geologiforening  Berger Grustak    Hellemyr bibliotek 
Moster Amfi    Gea Norvegica Geopark                Vågsbygd bibliotek 
Hedmark geologiforening  NGF-Harstad    Gruver og skjerp i Drammensområdet 
Knaben gruvemuseum   Slemmestad geologisenter  Ålesund geologiforening 
NGF-Stavanger    Andreas Torp, Lundin   Midtre Gauldal bibliotek 
Øyvind Engen, Kolsåstoppen  Markaskolen Oslo   Svein Lund, Kautokeino 
Tromsø Museum   Randaberg vgs    Ofoten amatørgeologisk forening  
Morten Bergan, Snarøya  NGF-Trondheim    Naturhistorisk Museum  
Hole Kalkbrudd    Studenter ved UiS                NGF-Oslo    
Engineerium, Fornebu   Studenter ved UiB      
Kristiansand bibliotek   NGF-Bergen 
Jostedalsbreen nasjonalparksenter Sortland vgs 
Nordland nasjonalparksenter                  Fagerlia vgs    
Tysfjord ASVO                    
   Brønnøy Kalk 
                            Fredrik II vgs 
 
 
 
 
 
 
 
’  
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Geologiens Dag 2021 i Nordre Follo, Viken
Årets Geologiens Dag ble arrangert som en integrert del av det årlige arrangementet «Ut 

på tur – aldri sur». Tradisjonen tro inneholdt høstturen i Nøstvedtmarka en natursti med 
spørsmål både for barn og voksne. Ski Idrettsskole og Barnas Turlag Nordre Follo, hadde 
aktiviteter for barn ved Radiostasjonen. De som valgte lenger tur kom til Stuene (speiderhytte 
i Nøstvedtmarka, Ås kommune) hvor det var en populær minihoppbakke for barn. Videre 
var det informasjon fra Norges Naturvernforbund, og LA-21 Forumet, om lokale turkart og 
kontroll av naturstispørsmålene. Hovedtemaet på årets Geologiens Dag var «nyttige mine-
raler», og premien for deltakelse i geologiquiz var fritt valg av fine, polerte mineralprøver av 
smykkestenkvalitet - det var populært! Noen, både barn og voksne, kom innom flere ganger 
med ønske om å få flere stener. Videre viste vi  frem skrin med 12 ulike norske bergarter, 
supplert med diverse prøver fra nærområdet. Hele opplegget var fokusert på barn, men 
foreldre og familie fulgte med. Noen var godt orientert, for andre var det en a-ha-opplevelse. 
Norsk Botanisk forening hadde utstilling av forskjellige moser samt noen eksempler av lav, 
da det også var Mosenes dag – en fin kombinasjon. Alt henger sammen, og geologien ligger i 
bunnen!

         Kjersti Iden

Foto: Geir Arne Evje

T E G N E K O N K U R R A N S E

1. premie tegnekonkurranse Geologiens Dag 2021.
NGF gratulerer Jacub Chorazy (12) som vinner av årets tegnekonkurranse. 

Tegningen “Man kan finne alt under jorda”, viser gruvedrift, og juryen ser at 
kunstneren har god forståelse av undergrunnen. Rundt i gruven er det både gull, 
fossiler av dinosaurer og gamle våpen. Her er det en fin blanding av geologi, 
paleontologi og arkeologi. Tegningen har flotte detaljer og er en klar vinner! 
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Vi gratulerer Natalia Borelowska (16) fra Polen som vinner av fotokonkur-
ransen for ungdommer.

Adršpašskoteplické skály, som vises på bildet, er lokalisert i den sentra-
le delen av «Mid-Sudetic Trough» nordøst i Tsjekkia. Dette er et særegent 
område med sandsteinsformasjoner som dekker 17 km². Søylene er laget av 
sandstein og ble dannet i den geologiske krittiden. Den myke bergarten har 
smuldret og sprukket opp under påvirkning av vann. Vannet har gravd seg 
dypt inni sandsteiner og presset disse fra hverandre under påvirkning av 
frost. Interessante former har oppstått og fotografen skriver at noen ligner 
på ansikter og dyr.

Dette er et veldig spennende bilde der fotografen har oppsøkt en helt 
spektakulær geologisk forekomst. Steinsøylene i bakgrunnen ser nærmest 
ut som skulpturer og ligner på slektninger av moaiene (steinskulpturene 
på Påskeøya), synes juryen. Fotografen har stilt seg mellom steinsøylene 
og fotografert med en kraftig vidvinkel. Det gir en romlig følelse, og trærne 
på toppen er med på å sette en skala på bildet og gir det et flott perspektiv. 
Juryen mener at fotoet også er teknisk perfekt, skarpt og har en suveren 
lyssetting og balanse. Ofte kan slike bilder få en så sterk kontrast at detalje-
ne blir borte.

Fotografen leverte flere gode bilder til konkurransen.

Jakob Sand Hegle, 8 år, tar 2. plassen i GDs tegnekonkurran-
se. Kunstneren har tegnet et vulkanutbrudd med eksplosjoner, 
steinbomber, sprutende lava og en himmel som er fylt med giftige 
gasser og askeskyer. NGF gratulerer med en flott andreplass!

Tegningen «Jakten på diamanten» tar 3. plassen i GDs tegnekonkur-
ranse. Kunstneren heter Iver Indreflø Øverlid (10), og han har tegnet en 
produksjonslinje med leting av diamanter. Vi ser hvordan fjellet blir knust, 
videre til samlebånd hvor gråberg blir skilt ut og fraktet bort. Til slutt ser 
vi diamantene bli vasket rene. Tegningen viser hvor mye fjellmasse som 
må knuses i forhold til hvor mange diamanter som blir funnet. Arbeiderne 
er fornøyde, og er iført refleksvester og hjelmer. Her er er også HMS godt 
ivaretatt. En velfortjent tredjeplass. NGF gratulerer!

F O T O K O N K U R R A N S E
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Lena Melberg Hødnebø (18) tar andreplassen i fotokonkurransen for 
ungdommer. NGF gratulerer!

Fotografen skriver at dette bildet er tatt ved Brufjellhålene syd for Eger-
sund, og hun gir en god forklaring til fotoet. 

De horisontale jettegrytene og grottene i området ble skapt i løpet av isti-
den, for over 20 000 år siden. Bølger og is gravde seg sakte men sikkert inn 
i bergartene og skapte jettegrytene du kan undre deg over i dag. Fjellene i 
dette området har vært høyere enn Mount Everest er i dag. Hele området 
som jettegrytene ligger i er en del av Magma Geopark, som er på Unescos 
verdensarvliste. 

Juryen skriver: Fotografen har krøpet inn i en hule ved kysten, kanskje 
en “jettegryte” eller en “heller”, vasket ut av bølger i tusener av år. Uten 
mennesket i bakgrunnen ville dimensjonene vært umulig å tolke, så juryen 
gir et stort pluss for dette. Bildet er vakkert og forteller en geologisk histo-
rie. Belysningen er så perfekt som den kan bli.

Vi gratulerer Stein Sagabråten (19) med 3. plassen i årets fo-
tokonkurranse. Bildet er tatt på Saltö-øya sør i Sverige og viser en 
vulkansk bergart (en intrusjon) som skjærer seg inn i granitten. 
Samtidig ser man istidens påvirkning ved plastiske skuringer. Dette 
resulterte i en glatt flate ned mot sjøen skriver fotografen.  

Juryen syns at fotografen fanget en spennende geologisk prosess 
og bildet viser samspill mellom flere bergarter med forskjellige 
egenskaper. De skarpe grensene mellom bergartene er godt synlig 
på bildet. Øya i bakgrunnen gir bildet en fin dybde. Menneskelige 
skygger bringer liv i bildet samt gir en skala til dimensjonene. Vi vet 
ikke hvor lange skyggene er, men likevel gir de et slags referanse-
punkt til hvor store formasjonene på bildet kan være.



100 år etter Olaf Holtedahls 
ekspedisjon til Novaja Zemlja.
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“Nansen hadde innlegg 
om viktigheten av 
denne ekspedisjonen i 
mange av landets aviser, 
men fikk også svar 
om at ekspedisjonen 
kanskje ikke ville bli så 
banebrytende.”

Hans Arne Nakrem
Naturhistorisk museum 

Universitetet i OsloN
orske eventyrere, fangstmenn og forskere har i hundrevis av år utforsket 
havområdene i nord. På mange av disse ekspedisjonene har det blitt samlet 
inn botaniske, zoologiske og ikke minst geologiske prøver. Mange av disse 
har stor kulturhistorisk verdi, men Naturhistorisk museums store samling 
har også stor geologisk verdi. Novaja Zemlja (transkribert til Novaya Zemlya 
på engelsk) er en «dobbeltøy» som danner skillet mellom Barentshavet i 

vest og Karahavet i øst. Øyene tilhører Russland og ligger mellom 70°30’ og 77° nordlig bredde 
og 51°-69° østlig lengde. Øygruppen er nå stort sett utilgjengelig av militære og miljømessige 
årsaker, spesielt den midtre delen som Holtedahls ekspedisjon hadde størst fokus på, og det  
har knapt vært mulig å utføre feltarbeid der etter 1930. I de aller siste årene har russiske 
forskningsinstitutter hatt enkelte ekspedisjoner dit, for det meste for å foreta miljømessige 
undersøkelser.

Ekspedisjonen
I 1921 la Olaf Holtedahl, professor i geologi ved Universitetet i Oslo, ut på en omfattende 

ekspedisjon til Novaja Zemlja. Planene som han la fram i «Videnskapsselskapet i Kristiania»  
ble varmt bifalt av Fridtjof Nansen, Johan A. Kiær og Waldemar C. Brøgger. Nansen hadde inn-
legg om viktigheten av denne ekspedisjonen i mange av landets aviser, men fikk også svar om 
at ekspedisjonen kanskje ikke ville bli så banebrytende. Nansen var da ikke nådig i sin omtale 

av de som våget å så tvil om  
Holtedahls og Nansens vitenskapelige evner 
(figur 1). Selv lokalavisen Harstad Tidende 
hadde førstesideoppslag om saken som ble lagt 
fram i Videnskapsselskapet (figur 3).

I 1920 sendte Holtedahl inn en søknad om 
40 000 kroner til «Statens forskningsfond av 
1919», og i februar året etter var pengene på 
plass. Han fikk også støtte fra 15  
«sponsorer», bl.a. i form av våpen, proviant, 
konjakk og tobakk. Med seg på den seks uker 
lange ekspedisjonen hadde Holtedahl en  
gruppe vitenskapsmenn som systematisk 
samlet inn botaniske, geologiske og zoologiske 
prøver. Materialet, sammen med natur- 
vitenskapelige observasjoner, dannet ut- 
gangspunktet for 45 vitenskapelige rapporter 
som fulgte de neste ni årene. Det geologiske 
materialet ble stort sett overført til  
samlingene ved Paleontologisk museum, nå en 
del av Naturhistorisk museum (NHM) i Oslo, 
bortsett fra de kvartærgeologiske prøvene som 
ble ivaretatt av Tromsø museum der kvartær-
geologen Ole Tobias Grønlie beskrev disse. 

Figur 1. Nansens polemikk i Aftenposten. Nansen ga uforbeholden støtte til Holtedahl, og 
likte det svært dårlig at noen trakk egen og Holtedahls kompetanse i tvil.

G E O H I S T O R I E
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Skipet “Blåfjell” (fra Rossfjord) hadde en besetning på syv i tillegg til ekspedisjons- 
deltakerne: 

• Olaf Holtedahl, leder og geologi
• Ole T. Grønlie, kvartærgeolog
• Bernt Lynge, botaniker
• Fridthjof Økland, zoolog
• Brynjulf Dietrichson, gruveingeniør, geologisk assistant og meteorolog
• Reidar Holtedahl, geologisk assistent
• Reidar Tveten, medisinstudent og zoologiassistent
• Reidar Lund, fotograf.

Novaja Zemlja var på denne tiden relativt dårlig kartlagt, spesielt østsiden pga. isfor- 
holdene gjennom hele året. Ekspedisjonen fikk tilgang på russiske kart, men de gjorde  
mange justeringer underveis. 

Ekspedisjonens rute og strabaser er vist på det geologiske kartet (figur 2) og foto fra selve 
ekspedisjonen (figur 3). 

Figur 2. Geologisk kart med reiserute.

Figur 3. 
Venstre: Den strabasiøse 
kryssingen av Novaja Zemlja 
over isbreene fra vest til 
Zivolkafjorden. 
Høyre: Ilandstiging i Mato-
tsjkinstedet. Kilde: NHMs 
fotosamling.
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“Den geologiske 
klassifiseringen 
er gjennomgått i 
samarbeide med 
russiske geologer og 
godt over halvparten 
av prøvene er satt 
inn i en moderne 
litostratigrafisk 
ramme.”

Med Holtedahls bakgrunn fra sine ekspedisjoner til Spitsbergen og Bjørnøya og  
publisering av karbon-perm-materiale fra arktisk Canada («Fram II»-ekspedisjonen) og 
Alaska («Gjøa») var det naturlig at nettopp prøver fra karbon og perm var viktige for ham. 
Han så likheter innen de fossile faunaene i disse områdene og sammenlignet dem med 
innsamlet materiale fra Novaja Zemlja, og postulerte paleogeografiske sammenhenger. 
Holtedahl var klar over Alfred Wegeners teori om «kontinentaldriften», men Arne Bjørlykke 
(2020) skriver at «I stedet valgte Holtedahl en modell hvor forbindelsene mellom kontinente-
ne var sunket ned ved vertikale forkastninger på bunnen av dyphavene. Dermed kom han i 
konflikt med den rådende oppfatningen blant amerikanske geologer som tilsa at dyphavene 
alltid hadde vært dyphav gjennom Jordas historie.»

Også andre museale samlinger har blitt brukt i studiet av Novaja Zemljas geologi.  
Under Adolf E. Nordenskiölds ekspedisjon med «Pröven» i 1875 til bl.a. Novaja Zemlja ble 
det samlet inn geologisk materiale som nå ligger i Riksmuseet i Stockholm. I likhet med  
Holtedahl så tok de med seg «løsmasser» med mesozoiske fossiler, spesielt ammonitter. 

Figur 4. Et lite utvalg av fossiler fra NHMs 
Novaja Zemlja-samling. 
A: kambriske brachiopoder, 
B: koraller fra karbon, 
C: brachiopoden Spirifer mosquensis, 
D: ammonitten Cadoceras tschefkini ( jura).

Innsamlet materiale og forskningsresultater
Naturhistorisk museum har katalogisert samlingen som består av i overkant av 4000 

prøver. Informasjon fra originaletikettene har blitt nøye gjennomgått og sett i sammenheng 
med Holtedahls rapporter. Den geologiske klassifiseringen er gjennomgått i samarbeide 
med russiske geologer og godt over halvparten av prøvene er satt inn i en moderne lito-s-
tratigrafisk ramme. Det er 44 prøver fra kritt, og 17 fra jura/jura-kritt, som alle er fra løs-
masser (samlet av samojedene og byttet til Holtedahl).  Den største delen av samlingen er 
fra paleozoikum og består av 234 prøver fra perm, 1242 fra karbon, 1605 fra devon, 300 fra 
silur, 22 fra ordovicium og 442 fra kambrium. Rundt 150 av prøvene har det ikke vært mulig 
å datere. I tillegg er det prekambriske prøver av ikke-påvist nærmere alder.  
Paleontologisk sett så er det brachiopoder, koraller, fisk, blekkspruter og trilobitter som 
dominerer. Utvalgte prøver har i senere tid blitt brukt i geokjemiske analyser og innen bio- 
stratigrafi. Forskere ved NHM og Institutt for geofag har bearbeidet materiale og publisert 
dette i tre vitenskapelige artikler og det har også blitt brukt i en MSc- og en PhD-oppgave. 

Figur 4 viser et lite utvalg av de innsamlete fossilene.
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Disse anga en jura og kritt alder, og ble analysert som en del av et større prosjekt som tok 
for seg fossile metanoppkommer («cold seeps») fra dagens arktis (Hryniewicz et al., 2015). 
Foranledningen til akkurat dette arbeidet lå også i Holtedahls ammonitter ettersom  
samlingene i Oslo ga et hint om likheter med allerede analysert materiale fra Svalbard. 

Industrisamarbeidet NOVAZEM
Ettersom geologiske prøver fra Novaja Zemlja er en «sjeldenhet» i den vestlige verden 

fattet oljeindustrien interesse for museets samling på slutten av 1990-tallet etter at informa- 
sjon om samlingen ble lagt ut på museets nettsider. Det er nemlig ikke helt enkelt eller trygt 
å legge et feltarbeide til sentrale deler av Novaja Zemlja, se figur 5.Ledelsen ved museet 
opprettet da et konsortium («NOVAZEM») der flere selskaper ble invitert til å bidra  
økonomisk til et flerårig prosjekt. Hensikten var at museets geologer skulle samarbeide 
med industri og forskningsinstitutter. Takket være denne vinklingen har samlingens mer 
enn 4000 prøver blitt re-katalogisert, og informasjonen knyttet til hver prøve er oppdatert i 
samarbeid med russiske geologer. Det er laget et omfattende fotoatlas (Nakrem 2007) og  
materialet har som nevnt blitt brukt i studentoppgaver ved UiO. Industrifinansieringen 
gjorde det mulig å utføre analyser på materialet, og det er laget en rekke tynnslip og andre 
preparater som vil kunne brukes i framtidige vitenskapelige arbeider og studentoppgaver. 

Figur 5. En av grunnene til at det ikke er så trygt å ha feltarbeide på Novaja Zemlja.
«Tsar Bomba» var en hydrogenbombe, og det kraftigste atomvåpenet som noen gang er produsert.  Den ble testet (detonert) 30 oktober 1961, 
sluppet i en fallskjerm og detonert automatisk i en høyde av 4000 meter over Sukhoy Nos nord for Matotsjkin-stredet. Målinger tyder på at 
sprengkraften var på 50 megatonn, dvs. 2000-3000 ganger mer kraft enn atombombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki. Det har 
til sammen blitt gjennomført 133 kjernefysiske eksplosjoner her, i løpet av 39 forskjellige tester i perioden fra midt på 1960-tallet til den siste i 
1990. Det norske forsvaret var i kontakt med museet tidlig på 1990-tallet og lurte på om geologene kunne sammenligne steinprøvene i samlin-
gene med nye prøver fra testområdet på Novaja Zemlja. Vi var litt usikre på dette, og hørte ikke mer fra forsvaret …..
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Dear colleagues

As stated in the 3rd circular we were forced to postpone the conference from January to May due to the 4th

wave of the Covid-19 pandemic. It is our pleasure to now announce new dates for the 35th Nordic Geological
Winter Meeting. The meeting will take place on site in Reykjavík, Iceland from the 11th to the 13th of May 2022
on the campus of the University of Iceland in Reykjavík.

As the meeting will take place in May, we would like to use the opportunity to add additional field excursions
to the meeting. We cannot promise a live eruption in May, but we will have a field excursion to the 2021
Fagradalsfjall eruption site on the Reykjanes Peninsula on Tuesday May 10th. Two additional three-day field
excursions are also planned after the conference on the 14th of May; one along the south coast of Iceland, and
another one to the Borgarfjörður and Snæfellsnes peninsula. More detailed information will be provided in
January.

Registration and abstract submission will open on the 15th of January 2022. Additional information about the
meeting, the field excursion, and travel arrangements will be available on the homepage
www.jfi.is/ngwm_2022 on the 15th of January 2022.

On our homepage (www.jfi.is/ngwm_2022) we show themes and sessions for the meeting. If there are any
questions, please send an email to Þorsteinn Sæmundsson (steinis@hi.is).

We look forward to meet you in person here in Reykjavík in May.

Best regards,

Þorsteinn Sæmundsson

Chairman of the Geoscience Society of Iceland

Snow avalanche deposits
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Jan Mangerud
UiBH

ovedfagstudentene i kvartærgeologi og marin geologi i 1975 har så gode 
minner fra studiet på Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen at 
de ville treffe gamle venner og lære litt ny geologi. Det var 12 studenter 
(eller egentlig pensjonister) som møttes de første dagene i september 
2021. De ville også innvitere sine veiledere Hans Holtedahl, Bjørn G. An-
dersen, Ole Fredrik Bergersen, Noralf Rye og meg, men det er desverre 

bare jeg som lever.
Dette ble et fantastisk hyggelig treff som til og med var lærerikt, så mange takk til Martin, 

Oddvar og Eiliv som organiserte det hele. Vi kan anbefale andre studentkull å gjøre det sam-
me. Dere kan jo bruke Nordisk møte på Island i mai 2022, eller neste norske vintermøte, til en 
re-union.

Vi hadde to dager ekskursjon og startet i Skjonghelleren, hvor det er funnet mer enn 30 
000 bein som er datert til Ålesund Interstadial, en periode for 38 000 – 34 000 år siden da mye 
av Norge var isfri. Det meste er bein av sjøfugl som i dag lever på Svalbard, men det ble også 
funnet isbjørn og polarev. Reven har antagelig lagret mat i hulen og slik er beina kommet inn. I 
Hamnsundhelleren fant vi også reinsdyr i tilsvarende lag. I fint laminerte lag som ble avsatt da 
breen sperret inngangen har vi beskrevet Laschamp og Mono Lake paleomagnetiske  
ekskursjoner. 

En annen stopp første dagen var å bore i Slettebakktjønn, 40 m o.h. Her så vi Veddeasken 
som kommer fra Katla på Island og er 12 050 år gammel (se foto). Andre dag så vi bl. a. på  
terrengdekkende myrer på fjellet på Haramsøya, som nå i stor grad er dyrket. Men størst  
interesse vakte nok de mye omdiskuterte vindturbinene. Som vi har sett på fjernsyn har det 
vært svære demonstrasjoner med dramatiske sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Det aller viktigste ved møtet var nok likevel å treffe gamle studiekamerater. Vi hadde på 
forhånd samlet inn foto og Einar Anda hadde på middagen siste kvelden en herlig presentasjon 
om oss selv for nesten 50 år siden. 

Her står vi foran Skjonghelleren. 
Fra venstre Ingvild Wenum, Olav 
Norvik, Randi Grung-Olsen, Per 
Blystad, Oddvar Longva, Martin 
Hamborg, Ivar Morvik, Arne 
Rasmussen, Jan Mangerud, Einar 
Anda, Mads Helle og Jarle Hole 
(Eiliv Larsen satt fast på Jan Mayen 
og kom senere).(Foto Per Blystad).

L E S E R I N N L E G G
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Jeg viser jeg den laminerte leir og silt som ble av-
satt i en innsjø i hula da isen sperret inngangen. 
Dette laget ligger over Ålesund Interstadial laget. 
(Foto Per Blystad).

Litt av kjernen fra Slettebakktjern. Nederst marin leir/silt. Veddeasken er 
svart. En cm under Vedde er grensen mellom marine og lakustrine sedimen-
ter. Da var altså havnivået her 40 m høyere enn i dag. Grunnen til at det er 
leire under og over Vedde selv om det var ferskvann er at dette var i den kal-
de Yngre Dryas tiden. Rikelig organisk produksjon (de brune lagene lenger 
opp) startet først ved overgangen til Holocen. (Foto JM).

Terrengdekkende myrer på fjellet på Haramsøya, 
som nå i stor grad er dyrket. (Foto JM). Her ser vi 
3 av de 8 mye omdiskuterte vindturbinene.

Første kvelden hadde vi bacalao-middag på 
naustloftet hos Oddvar Longva, som han og hans 
to søstre hadde gjort i stand. Da holdt vi nok 
ikke Covid-19 1-meteren. Det ble en fantastisk 
gjensynsfest. (Foto JM). 
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L A N D E T  B L I R  T I L

NGFs praktverk «Landet blir til – Norges geologi» digitalt tilgjengelig!

Boka «Landet blir til – Norges geologi» kom ut i 2. utgave i 2013, og ble raskt en suksess. 
Boka hadde et opplag på 14000 (1. utgave) og  5000 (2. utgave), og er nå utsolgt. Flere har  
etterlyst nye utgaver, ikke minst de som underviser på geofaginstituttene på våre universiteter 
og høyskoler. Den er pensum i flere kurs, og det har jo blitt et problem for studentene som ikke 
har klart å få kjøpt den.  
NGF har tidligere lagt ut illustrasjonene på nettet (https://foreninger.uio.no/ngf/boka/ ) i et  
format som passer til PowerPoint. Vi har tatt kontakt med alle forfatterne og figurprodusente-
ne, og alle har gitt oss «lov» til nå også å legge ut alle kapitlene som PDF-filer. Alt dette er  
gratis, alle kan laste ned og lese kapitlene!  
Adressen er https://foreninger.uio.no/ngf/LBT-nettsite/. Den engelske utgaven har vi fortsatt på 
lager: 

https://geologi.no/faglitteratur-boker/nettbutikk-boker 
Vi håper at dette er et lite plaster på såret for de som har etterlyst en ny, trykt utgave. I øye-

blikket er det ingen planer om en ny utgivelse, men vi ser at enkelte avsnitt har blitt noe  
foreldet. Faget og kunnskapen utvikler seg hele tiden, men det er ressurskrevende å lage en 
helt ny bok. Framtiden får vise om en ny entusiastisk redaksjonskomité kommer på banen !

Hans Arne Nakrem

https://foreninger.uio.no/ngf/boka/ 
https://foreninger.uio.no/ngf/LBT-nettsite/
https://geologi.no/faglitteratur-boker/nettbutikk-boker
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L O K A L A V D E L I N G E R

B E R G E N

Styret i Bergen

Geologiens dag på Institutt for geovitenskap, UiB 

Geologiens dag ble i år arrangert 11.september på Realfagsbygget ved Institutt for geo- 
vitenskap (UiB), der ca 30 stk av både barn og voksne tok turen innom. Årets tema var nyttige 
mineraler, og aktiviteter publikum kunne bryne seg på var mineral leting i sand og «skattejakt» 
i de geologiske arkivene i kjelleren bygget. I tillegg kunne man observere nyttige mineraler 
i mikroskop og lære om hvordan disse dannes. Som vanlig stilte vi ut en liten steinsamling, 
hadde tegnekonkurranse, familiequiz og noe å bite i. En utrolig kjekk dag, takk til alle som var 
med. 

Leder: Andreas Viken, UiB
Styremedlem:  Cecilie Fylling Stenbakk, 
Equinor
Pr-ansvarlig: Tonje Kilhavn, UiB 
Geologiens Dag: Amalie Mathiassen, UIiB 
Geologiens Dag: Frida Riple Forsberg, UiB 
Ekskursjonsansvarlig: Anders Lund, UiB
Økonomiansvarlig: Sunniva Fitjar Lunestad, 
Norconsult
Geologi og vin: Ingvild Arrestad, UiB
Geofag-OL: Anders Bjørnstad, UiB
Styremedlem: Erle Birkeland, UiB

Geologi og vin 
Endelig kunne vi arrangere «Geologi og vin» igjen etter et år 

med strenge smittevernrestriksjoner. Arrangementet ble likevel 
avholdt med færre personer enn vanlig, og innenfor restriksjonene 
som var i Bergen på dette tidspunktet. Christian Haug Eide holdt et 
interessant foredrag om kratrene i Aurlandsfjorden, med tittelen: 
«The mysterious case of the craters in the Aurlandsfjord». Vi setter 
veldig pris på at han ville holde dette for oss. Første «vin» ble riktig-
nok en cider fra nesten samme området som det ble holdt foredrag 
om – en balholm cider. Deretter ble det smaking av vin fra både 
Italia, Hellas og Sør-Afrika. I tillegg ble det servert ost og kjeks. 
Takk til alle som var med på arrangementet. 
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H A R S T A D

Leder: Peter Midbøe
Sekretær: John Erik Eriksen, Equinor
Kasserer: Alf Ryseth, Equinor
Styremedlem: Inger Laursen, Lundin
Styremedlem: Hilde Krogh, Oljedirektoratet
Styremedlem: Anna-Marie Dustira, Lundin

Styret i Harstad
Geologiens dag i Harstad 11.09.2011

Geologiens dag arrangementet i Harstad ble gjennomført på Trondenes historiske senter 
lørdag 11. september. Det var et samarbeid mellom Harstad geologiforening og Norsk geolo-
gisk forening Harstad.

Det var lagt opp til et familiearrangement med skattejakt for barna, stein- og mineralbes-
temmelse, utstilling av bergarter og mineraler samt informasjon om geologien rundt Harstad.

Det ble et veldig fint arrangement og totalt var det 90 besøkende. Det var åpen kafe hele 
dagen. 

Registrering og spriting.  Skattejakten.

Engasjerte unger.  
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Intens studering og mineralbestemmelse. 

Utstilling. Salg av mineraler til inntekt 
for foreningene.

Hva er dette tro..... Omgivelsene rundt arrangementet og 
noen av arrangørene.

H A R S T A D  F O R T S .
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T R O M S Ø

Styret i Tromsø

Leder: Maximillian Weber, ARCEx - UiT
Kasserer: Ole Jakob Heglund, 
Istjenesten - NMI
Styremedlem: Julian Jnaocha, ARCEx - UiT
Styremedlem: Per Inge Myhre, Norsk 
Polarinstitutt
Styremedlem: Stine Bjordal Olsen, 
ARCEx - UIT
Styremedlem: Vårin Trælvik Eilertsen, UiT

Kjære NGF medlemmer, 
I denne utgaven av Geonytt ønsker vi å rapportere om aktivitetene som lokalavdelingen i 

Tromsø har arrangert denne høsten, samt presentere styret. I September var det for første 
gang siden pandemiens oppstart mulig å arrangere et fysisk møte. Vi inviterte alle våre me-
dlemmene til et veldig interessant og dagsaktuelt foredrag om nordnorsk kobber og dets rolle i 
det grønne skifte. Sabina Strmic Palinkas, førsteamanuensis ved institutt for geovitenskap ved 
UiT Norges Arktiske Universitet, var foredragsholder og introduserte deltakerne for kobber- 
forekomster i Nord Norge. Ved hjelp av kjemiske reaksjoner illustrerte hun hvordan og i hvilke 
miljø denne type mineraler dannes. Det var i overkant av 30 deltakere som møtte opp fysisk, 
mens 10 deltakere fulgte foredraget over Zoom. Møtet ble avsluttet med pizza, kald drikke og 
mingling. Vi har planlagt flere aktiviteter neste år så følg med!    

  

Sabina Strmic Palinkas viser chemiske reaksjoner som skjer 
i forbindelse med danning av kobbermineraler.  

  

The green shift – Can north Norwegian copper save the world?

Despite its long mining history that dates back to the Bronze age and a huge mineral  
potential, Norway, at the moment, has only two active metal mines. Will the world giving up 
on fossil fuels and moving towards renewable energy trigger metal production in Norway? 
Norway has particularly high potential for copper, one of the most important metals for the 
green energy transition. The Råna magmatic deposit, the Sulitjelma volcanogenic-massive  
sulphide deposit and the Repparfjord and Alta-Kvænangen sediment-hosted deposits are the 
best known examples of the copper mineralization in northern Norway. They represent a 
product of the complex geological processes which, at the moment, are happening along the 
Arctic Mid-Ocean Ridges and can be traced back for more than 2.2 billion years.  

Sabina Strmic Palinkas
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T R O M S Ø  F O R T S .

Presentasjon av styrets medlemmer

 Julian Janocha
Hei! For lidt over et år siden begynte jeg som stipendiat ved UiT- Norges arktiske Universitet. 

Som doktorgradsstudent har jeg en spennende hverdag hvor jeg har sjansen til å dykke dypt 
inn i emnet mitt, bidra til pågående forskning og samarbeide med internasjonale forsknings-
grupper. Formålet med min doktorgrad er å studere den tektonostratigrafiske utvikling av den 
øvre paleozoiske stratigrafi på det sørlige Spitsbergen og Bjørnøya. Disse onshore stein- 
utspring danner en god analog til å studere stratigrafien funnet offshore i Barentshavet. I år  
hadde jeg sjansen til personlig å besøke feltområdene mine for første gang. Det er helt  
fantastisk å få lov å oppleve disse utrolige stedene på planeten vår for å studere fascinerende 
stein-utspring. Spesielt på Bjørnøya finner man mange kulturminner som tar deg tilbake til 
en tid hvor denne øya ble brukt til å utvinne både kull og bly. Ved å jobbe med geologi kan vi 
fortsatt lære så mye om jordens historie som kan være viktig for fremtiden. 

 
 

Per Inge Myhre
Hei
Jeg jobber som forsker i geologi ved Norsk Polarinstitutt og har vært med i styret i NGF av 

Tromsø 5-6 år. Det er veldig trivelig å ha denne møteplassen for geologi-interesserte i Tromsø 
så vi kan prate litt fag sammen og sammen prøve å gjøre geologi litt mer tilgjengelig for folk. 
Faglig sett jobber jeg med geologien på Svalbard og i Dronning Maud Land og mitt spesialfelt 
er geokronologi og strukturgeologi.

 

 Maximilian Weber
 Hey! My name is Maximilian Weber and I am styretleder of the NGF Lokalavdeling Tromsø 

since this year. My background lies within sedimentary geology and paleoenvironmental 
reconstruction. I studied applied geoscience at the Technical University of Darmstadt in 
Germany with a focus on sedimentary geology and micropaleontology. During my masters I 
was also a guest student at UNIS in Svalbard, where I stayed for the majority of my masters 
and also did fieldwork for my master thesis. Right now, I am a PhD Candidate at UiT – The 
Arctic University of Norway. During my PhD project I am researching the Cenozoic Sediments 
of the Western Svalbard Continental Margin to learn more about the separation of Greenland 
and Svalbard and the opening of the Fram Strait, which is crucial to understand our modern 
climatic system, driven by the thermohaline circulation and the exchange of warm and cold 
water masses between Atlantic and Arctic Ocean. In order to do that I use seismic data as well 
as fieldwork on Svalbard to investigate how depositional environments changed and when 
sediments have been deposited.  
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Styret i Stavanger

S T A V A N G E R

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

Aktiviteter i NGF Stavanger i høst og vinter

Interessant og lærerik felttur med Norge Mining på geologiens dag i september
I år arrangerte NGF Stavanger felttur med Norge Mining på geologiens dag. Norge Mining er 

et internasjonalt privateid gruveselskap som leter etter forekomster av mineralene  
ilmenitt (titan), apatitt (fosfor) og magnetitt ( jern og vanadium) i Dalane distriktet i Rogaland. 
Det var en spennende og lærerik dag hvor vi både fikk en presentasjon av geologien i området 
og leteprogrammet til Norge Mining av Jeroen van Gool fra SRK Exploration Services. I tillegg 
fikk vi studere kjerneprøver og en stor lagdelt intrusjon i feltet. Tusen takk til alle deltakere og 
til Norge Mining! 

Stor deltakelse på geologiens dag på Universitetet i Stavanger (UiS)

Studentforeningen for geologi og reservoar studenter på UiS, Synergy, 
arrangerte en spennende og lærerik geologiens dag for både barn og voksne. 
Studentene hadde tilrettelagt for barn i alle aldre og aktivitetene var også 
spennende for voksne. Studentene hadde de innarbeidet årets tema, nyttige 
mineraler, på en kreativ måte i form av en quiz hvor deltakerne virkelig fikk 
øynene opp for hvor omfattende bruken av mineraler er i forskjellige  
produkter. Det var flott å se så mange ivrige studenter i aksjon og hvor flinke 
de var til å formidle geofaget og tilpasse dette til deltakernes nivå. Til venstre 
er bilde av studentene som arrangerte geologiens dag.
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S T A V A N G E R  F O R T S .

Digitalt foredrag om havbunnsmineraler

5. oktober arrangerte vi kveldsforedrag om havbunnsmineraler med Harald 
Brekke fra Oljedirektoratet. Dette var et heldigitalt arrangement hvor flere enn 
70 medlemmer fra de ulike lokalavdelingene deltok. Kort fortalt ble vi introdu-
sert for havbunnsmineralers utbredelse og opphav, kjemisk oppbygging og litt 
om de ulike typene havbunnsmineraler. Harald ga oss innblikk i historikken til 
denne litt ukjente - men helt nødvendige naturressursen, og fortalte om OD sine 
kartlegginger og analyser.  Vi takker Harald for et svært informativt og spennen-
de foredrag! 

Fysisk kveldsmøte på Universitetet i Stavanger (UiS) 10 november

Endelig fikk vi til et fysisk møte hvor vi inviterte geo-studenter ved UiS og 
medlemmer til foredrag og pizza. Vi var heldige og fikk tips fra et medlem om at  
Thomas Birchall, Post Doc ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), var på 
besøk i Stavanger og gjerne kunne holde et foredrag for oss. Hans PhD fokuserer 
på undertrykk i bassenger, permafrost og naturlig metan utslipp i arktisk om- 
råder. Foredraget til Thomas var todelt: i del en forklarte han oss om viktigheten 
av og for undertrykk for leting og produksjon (drilling hazards) og i del to om 
viktigheten av å forstå både biogene og termogene metan utslipp som klimagass

Øl og Geologi

Vi gleder oss til årets siste arrangement hvor vi inviterer våre medlemmer til 
en ny kveld med Øl & Geologi! Den 30. November møtes vi til foredrag i  
Stavanger med god mat, god øl og quiz. 

Årets tema er Island og islandsk øl og presenteres av Mari Kristjansdottir, født 
i en liten fiskelandsby på Island. Å vokse opp i et vulkansk landskap gav en stor 
lidenskap for geologi og Mari begynte tidlig å utforske og samle steiner. Hun  
studerer geologi og energiressurser ved Universitetet i Stavanger og avslutter 
graden våren 2022. Denne kvelden tar vi en rundtur gjennom Island og snakker 
om naturens geologiske underverker og de forskjellige øltypene du møter på 
veien. Det skal snakkes om alt fra vulkaner til svarte strender samt varme kilder 
og ølspa. Fra å være forbudt i gamle dager har øl-industrien i disse dager  
blomstret på Island og kan nå tilby flere forskjellige spennende øltyper.  
Vi avslutter kvelden med quiz og premie til vinneren. Vi gleder oss!

Image source: Islandic Times, 30.09.18
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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

Rock specimens and contained fossils collected in 1976 from a submarine tunnel driven be-
tween Herøya and Rafnes in the Skien–Langesund area of southern Norway, have been restu-
died. The contained fossils include olenid and agnostoid trilobites, graptolites and brachiopods, 
groups described in detail for the first time from the area and documenting a Cambrian–Ordovi-
cian boundary section unique in the district where the upper Cambrian Alum Shale Formation 
is elsewhere overlain by the Middle Ordovician Rognstranda Member of the Huk Formation 
(Kundan in terms of Baltoscandian chronostratigraphy). The hiatus at the base of the Huk For-
mation is thus smaller in the section described herein, beginning at a level within rather than 
below the Tremadocian. Estimated thickness of the Alum Shale includes 10–12 m of Miaolin-
gian and 20–22 m of Furongian strata with trilobite zones identified, and a Tremadocian section 
of 8.1 m identified by species of the dendroid graptolite Rhabdinopora in the basal 2.6 m and 
Bryograptus ramosus at the top. The Tremadocian section is preserved in a postulated zone of 
synsedimentary subsidence along the Porsgrunn–Kristiansand Fault Zone, while at the same 
time there was extensive erosion across an emergent, level platform elsewhere in the Skien–
Langesund District and the southern part of the Eiker–Sandsvær District to the north. Aspects of 
stratigraphy and tectonics are highlighted together with a discussion on the Cambrian– Ordovi-
cian boundary locally and worldwide.
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The Bravaisberget Formation is an important succession to better understand time and fa-
cies equivalent offshore deposits of the Barents Shelf. However, few of its provenance studies 
were primarily based on a single-grain method. This study therefore presents new results about 
these Middle Triassic sandstones based on multi-method approach provenance interpretations. 
Bulk-rock approaches (petrography and geochemistry) and single-grain methods (detrital zircon 
ages and Hf isotope analysis) were combined in order to characterise potential upland sources 
for sediments. The analysed sandstones are quartz arenites, sublitharenites, subfeldsarenites 
to sublithwackes, attesting to a generally high mineralogical maturity. Trace and rare earth ele-
ments link the deposits to source rocks of a felsic composition, related to the late-melt fractio-
nating crust. The zircon age pattern is well known from other deposits of the Arctic region and 
links the sandstones to a protosource of Laurentian and/or Baltican affinity. The multi-method 
related input data in our study highlights the importance of sedimentary reworking from older 
quartz-rich units. Due to the high degree of sedimentary reworking required, the information 
the zircon age pattern holds has no bearing on the source to sink system in the Middle Triassic in 
southern Spitsbergen. The Eu and Gd systematics coupled with the Hf isotope data reflect subtle 
changes in provenance evolution. We assume that the Somovbreen and Karentoppen members 
of the Bravaisberget Formation shared the same source located in NE Greenland that was a mo-
lasse basin filled with a detrital material of eroded low-grade Proterozoic successions of the 
Caledonides. The Karentoppen Member was additionally supplied by a sedimentary unit coming 
from the eroded part of an Archaean/Palaeoproterozoic basement. This study has shown that 
the provenance of compositionally mature sandstones is difficult to disentangle even despite the 
multi-method approach applied, and that in such cases any interpretations are best grounded 
by field constraints. 

Urszula Czarniecka, Beyene G. Haile, Alvar 
Braathen, Krzysztof P. Krajewski, Magnus Kris-
toffersen, Petras Jokubauskas

DOI: https://dx.doi.org/10.17850/njg100-3-5 

Knut J. Rønning, David L. Bruton, David A. T. 
Harper, Magne Høyberget, Jörg Maletz, Hans 
Arne Nakrem

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

https://njg.geologi.no/
https://dx.doi.org/10.17850/njg100-3-5  
https://dx.doi.org/10.17850/njg100-3-3 
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S T R U C T U R A L  G E O L O G Y 

A N D  B A S I N  D E V E L O P M E N T 

O F  T H E  N O R W E G I A N  S E A

Roald B. Færseth

DOI https://dx.doi.org/10.17850/njg100-4-1 

The investigated area comprises the 300-500 km-wide passive margin offshore Mid Norway 
as well as the 70-40 km-wide margin northwest of the Lofoten-Vesterålen archipelago. Following 
the Caledonian Orogeny, Greenland was close to Mid Norway and central-northern Norway. The 
orogeny climaxed with the Early Devonian continent collision with subduction of the Baltic cra-
ton beneath Laurentia, and a mountain range several kilometres high evolved. The mountain 
range remained a positive topographic element throughout the Late Palaeozoic and Early Meso-
zoic. Non-marine Carboniferous sediments were deposited onshore East Greenland, but there 
is no evidence of sedimentation during this period offshore Mid Norway. Three significant rift 
episodes, i.e., Late Permian–Early Triassic, Middle?Late Jurassic and Campanian?Paleocene are 
evident, with intervening (c. 70 Ma) periods of overall tectonic quiescence. Permo?Triassic se-
diments, 4000?6000 m in thickness, were deposited in an eastern basin area juxtaposed against 
basement across large normal faults close to the Norwegian mainland. The topography crea-
ted by the Late Permian?Early Triassic rift episode became levelled during the Middle Triassic, 
and younger sediments were deposited over a relatively flat area represented by the present 
Trøndelag Platform and the Halten and Dønna terraces. Due to Jurassic extension there was a 
change to a setting where the Halten and Dønna terraces became separate structural entities, 
down-faulted and with a complex basin-floor topography. Until the climax stage of the Jurassic 
rift episode, the Caledonian mountain range might have occupied the area between the Halten 
Terrace and Liverpool Land, at the east coast of Greenland. The subaerially exposed land mass 
was eroded and acted as an important sediment source. Middle and Lower Jurassic, but also 
Triassic sediments entering into the basin from the west contain conglomerates and pebbly 
sandstones deposited under fluvial, deltaic and marginal marine conditions, and clinoforms are 
recorded along the basin margin on the western Halten Terrace. The largescale paleogeography 
was a central basement high, which separated the basin onshore East Greenland and the basin 
area offshore Mid Norway. Due to erosion and accelerated Late Jurassic rifting the basement 
high ceased to exist as a source area, leaving the narrow Sklinna Ridge as an easternmost rem-
nant in the footwall of the Klakk Fault Complex. This stage of development is regarded as the 
first indication of a large and continuous marine basin between Mid Norway and Greenland 
after the Caledonian Orogeny.
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Mikhail Kurapov, Victoria Ershova, Andrei 
Khudoley, Alexander Makariev, Elena Maka-
rieva

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

We present a comprehensive study of Late Ordovician (Sandbian) granitic rocks from the 
southeastern part of October Revolution Island in the Severnaya Zemlya archipelago (Kara Ter-
rane). U–Th–Pb zircon ion-microprobe data and Ar–Ar biotite dating from two samples allow us 
to determine a crystallisation age for the intrusions at c. 457 Ma. Based on their geochemical and 
isotopic composition, the granites can be defined as I–type, suggesting island-arc magmatism 
development within Kara Terrane in the Late Ordovician. This arc magmatism may be corre-
lated with the Mid–Late Ordovician early stage of the Caledonian Orogeny. The obtained data 
support a tectonic model proposing that the Kara Terrane represented a marginal part of Baltica 
during the Early to Middle Palaeozoic.

https://dx.doi.org/10.17850/njg100-4-1 
https://dx.doi.org/10.17850/njg100-3-4
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Nå er det geologenes tur, skriver forlaget om boka til Geonytt-redaktør Thorbjørn Kaland. 
Han har skrevet en bok om geologi og hvordan geologien henger sammen med samfunn,  
miljøproblemer og framtida. Det er viktig. 

Kaland skriver seg inn i noe som er i ferd med å skje med geofagene mange steder i verden: 
Fra å lene seg tungt på utvinning av fossile ressurser og titte bakover, blir det stadig flere som 
aktivt ønsker å bygge en mer miljøvennlig framtid. Ved mange institusjoner går søkertallene til 
petroleumsrettet geologi ned, og geologien har et behov for å finne seg selv i den nye debatten.

Norge er et av landene der dette er satt på spissen. De siste femti årene, der vi har vært en 
oljenasjon, har satt store preg både på utdanning, debatt og folk, naturlig nok. Og hva nå?  
Ingen politiske vedtak ser ut til å peke mot en slutt på den norske oljealderen, snarere tvert 
imot. Samtidig mener FNs generalsekretær og mellom en tredel og firedel av den norske 
befolkningen at det er på tide å slutte å lete etter fossile ressurser, av hensyn til de men-
neskeskapte klima-endringene. Denne situasjonen er ikke bare lett for norske geologer. Derfor 
finnes det blant oss både klimaskeptikere og verdens fremste klimaforskere. Det finnes også 
sånne som meg: Miljøengasjerte geofagutdannede folk som ivrer for at vi må bruke den his-
toriske kunnskapen og den norske teknologien til noe annet enn å forverre klima- og natursi-
tuasjonen for framtidige generasjoner. 

Kaland dedikerer boka til neste generasjon, for det er de som må leve med de problemene 
tidligere generasjoner har skapt – men også med løsningene. Jeg er glad for at Kalands bok er 
rettet mot voksne, siden det er der makten til endring ligger. Jeg er også glad for at han hele 
tiden er så tydelig på at geologi som fagfelt henger tett sammen med samfunnsutviklingen. Det 
er noe mange kan ha godt av å forstå, både blant naturvitere selv og folk fra helt andre fagfelt.

Boka åpner med tre kapitler som kort fortalt oppsummerer store deler av geologien. Dette 
kan godt bli lærebokstoff. Språket er stort sett godt å lese, og er rettet mot den som ikke har 
geologi som fagfelt fra før. Geologi spenner vidt, og det velger også Kaland gjøre. Boka er ambi-
siøs, for egentlig er dette en bok om alt – om alt det naturvitenskapen har funnet ut, og som er 
viktige for å skape gode samfunn. Jeg deler Kalands iver etter å vise dette til flere enn ikke- 
naturviterne, selv om det på noen steder nesten blir litt for mange tema. Kapittel 6 er kanskje 

B O K A N M E L D E L S E

Lene Liebe Delsett
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bokas beste, med en gjennomgang av Norges geologi og viktige steder, som jeg håper at 
mange leser.  
Kapittel 7 er også i lærebokstil, med grunnleggende kunnskap om klimasystemer og oseano-
grafi. 

I kapitlet om biologien, har jeg sant å si litt mer å utsette på noe av det faglige innholdet 
og hvordan evolusjonsteorien er forklart. En del utdaterte begreper og påstander om dino-
saurer burde vært luket ut, og både naturlig og seksuell seleksjon burde vært dekket. Og i 
kapittel fem reagerer jeg som paleontolog på at fossiler omtales som noe man bruker for å 
tidfeste bergarter med. Men sett i sammenheng med den store vekten han ellers legger på 
at geologi og biologi henger sammen, er det raskt tilgitt. Når det gjelder omtalen av naturen, 
skulle jeg imidlertid ønske at han var enda tydeligere på at en rik natur ikke bare er viktig 
for tur-opplevelser og folkehelse, men at det biologiske mangfoldet er avgjørende for grunn-
leggende økosystemtjenester som rent vann, beskyttelse, pollinering og materialer.

Fra og med kapittel 8 viser Kaland godt hvorfor geologi henger sammen med samfunnet. 
Dette gjelder både geologiske verneverdier og geofarer. Ingenting av dette er rene geofaglige 
temaer, men felt der resultatet er helt avhengig av opinion og beslutningstakere. Kapittel 
10 om energi begynner å knytte geologifaget sammen med samfunnet, noe som er bra. 
Man kan lese mange av dilemmaene som et oljepreget norsk geologimiljø står i ut av dette 
kapitlet, der noen elefanter vander rundt i åpent rom. Man kan ved et par anledninger bli 
litt forvirret om hva Kaland egentlig tenker om klimaendringene, men heldigvis lander han 
både ved første og siste omtale av klimaendringene i tråd med den store enigheten blant 
verdens klimaforskere: Klimaendringene vi ser i dag og som kommer i framtiden er først og 
fremst forårsaket av menneskenes forbrenning av olje, kull og gass. 

De kommende kapitlene handler om menneskenes bruk av geologiske ressurser til  
bygninger og matproduksjon. Jeg liker spesielt godt diskusjonen om verdens og Norges  
sandressurser, slike geofaglige diskusjoner tror jeg kan fenge mange. Egentlig savner jeg 
mer av dette i oljekapitlet, selv om han er inne på det. For hva er egentlig olje og gass, og 
hvordan henter vi det egentlig ut? Her tror jeg geologene ikke skal være så tilbakeholdne 
med faget sitt, selv om man som Kaland må være forberedt på å få beskjed om at dette ikke 
hører  
framtida til. 

I sum synes jeg at denne boka tar debatten et stort skritt framover, og Kaland skal ha ros 
for å ønske å dra med seg så mange som mulig i den retningen. For debatt blir det i årene 
som kommer. Det er dessverre ikke så enkelt som Kaland sier på side 133, at alle land er 
enige om å fase ut olje. 

I kapittel 14 og 16 samferdsel tar Kaland opp noe viktig, og som få snakker om: Men-
neskenes arealbruk, særlig til transportformål. Her synes jeg han er modig som tør å sette 
spørsmålstegn ved om at det alltid er riktig å bygge mer motorvei. Jeg vet av egen erfaring 
at dette er noe han kommer til å få mye kjeft for, men der har han min fulle støtte. Kapittel 
17 handler om miljøproblemer og geologenes rolle. Dette er litt mer springende, men han 
peker på mange steder der geologisk kunnskap trengs. 

I diskusjonen rundt samfunnsutfordringene peker Kaland tydelig på at det er politiske 
løsninger som må til, noe jeg tror er veldig produktivt. Det er også politiske valg som har 
ført oss hit – her er jeg uenig med Kaland, som sier at «de menneskeskapte bidragene til 
klimaet aldri er vedtatt». Derimot synes jeg han har et viktig poeng når det gjelder Norges 
til dels hyklerske rolle i klimasammenheng, der vi til tross alle fine ord faktisk nesten ikke 
makter å kutte egne utslipp. 

Det er oppmuntrende og fint at Kaland slutter positivt med at det er mulig å nå halvan-
nengradsmålet, for litt faglig fundert optimisme er noe av det beste man kan mate debatten 
med. Jeg lurer også på om det kanskje skjedde en endring med Kaland selv mens han skrev 
denne boka, noe som ikke ville være så rart. For det føles unektelig som at han ved siste ord 
er enda mer opptatt av at dagens samfunn må ta noen store og riktige veivalg veldig raskt 
for å overlevere en klode som er god å leve på til framtidige generasjoner, enn han var ved 
bokas inngang. Jeg er med ham på det.  
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Våre bedriftsmedlemmer


