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http://www.fjellkjeden.no/


 En opprivende dialog rundt den norske fjellkjeden:  

Hvor gammel er den, hvordan oppstod den, hva skal den 
hete, og hva kan vi bruke den til? 

Steinene er både eldgamle (paleozoiske) og urgamle (prekambriske). De ligger side 
om side så vel som over hverandre i en fjellkjede som er 400 millioner år gammel: 
Den kaledonske fjellkjeden. Og den kan vi mye om. Alt vi trenger å vite kan vi lese 
oss til i «Landet blir til». Der står det også at fjellene ble slitt ned til et peneplan 
gjennom sen paleozoikum og mesozoikum. Mye stein forsvant i havet. 
Oljereservoarene kom på plass. 
 
Eller kanskje ikke? For det er alltid noen som skal lage kvalm. Sette spørsmålstegn 
når saken er opplest og vedtatt. Noen frimodige utlendinger tror de kan komme 
her og påstå at den gamle fjellkjeden fortsatt er her. Altså ikke bare steinen, men 
også mye av det gamle relieffet. Det blir det bråk av. 
 
Selv tror jeg at dagens fjell, med sitt høye relieff, det jeg velger å kalle den 
moderne fjellkjeden, har blitt dannet mye senere, i tråd med hypotesene som ble 
satt fram av – de ikke fullt så gamle – geologene som regjerte sent på 1800-tallet 
og tidlig 1900-tallet. Men hvordan ble denne fjellkjeden til? Hvilke mekanismer 
trådte i kraft når vi er så langt borte fra plategrensene? 
 
Her er det rom for en god krangel. Det blir litt som «i gamle dager», da 
professorene hadde sine revirer og hegnet om dem. Og blir det ingen diskusjon, ja 
da blir det et kort foredrag. 
 
Det gamle, velbrukte skoleatlaset mitt er fra 1953 («Cappelens atlas - større utgave 
for hjem og skole»). Det var det som i sin tid ga meg den første, spede interessen 
for geografi, og som introduserte oss barn til en ukjent verden som vi bare kunne 
fantasere om, i mangel av døgnkontinuerlige, globaliserte fjernsynssendinger. De 
første sidene viser et Norge i gult, oransje og brunt, med overgang til grønt langt 
øst og sør i Sverige. Beskjeden fra kartet er utvetydig: I et europeisk perspektiv er 
Norge et fjell-land.  Langt i sør står det Alpene, Pyreneene og flere andre, kjente 
navn. Over Norge og Sverige står det Den skandinaviske halvøya. Men den lange 
fjellkjeden er ikke navnsatt. Årsaken er enkel: Den har aldri hatt noe navn. 
 
Balderheimen? Norgesryggen? Gullrekka? Vikingfjella? Tja.  
 
Det er bare å foreslå. Gå inn på fjellkjeden.no. Der kan du vise at du har ideer. I 
september skal det stemmes. Den norske fjellkjeden skal endelig få det navnet den 
fortjener. Et navn med internasjonal klang. 
 
Men først må vi diskutere hva vi skal bruke den til. Lete etter og produsere 
metaller og mineraler? Ja, selvsagt. Lære mer om den geologiske utviklingen på 
sokkelen? Naturligvis. Men først og fremst, nå som vi har koblet hele det norske 
folk (herunder 240.000 medlemmer i DNT) inn på den lange fjellrekken: Formidle 
geologisk kunnskap til den opplyste allmennhet. Men hvordan? Jo, det må vi 
diskutere. Og alle må bidra. Da blir det moro. 

 


