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SVALBARD

Svalbards geologi i et nøtteskall

Av Torfinn Kjærnet

Av Torfinn Kjærnet og Winfried Dallmann

Svalbard er et høyarktisk øyrike innenfor
74o og 81o nordlig bredde og 10o og 35o
østlig lengde. I flateinnhold er det omlag
62 000 km2 eller halvannen gang så
stort som Danmark. Den nederlandske
sjøfareren Willem Barentsz regnes som
øygruppens oppdager. I 1596 ga han øyene
navnet Spitsbergen på grunn av de spisse
fjellene langs vestkysten. Spitsbergen var
å regne som ingenmannsland frem til
øygruppen ble underlagt norsk suverenitet
14. august 1925. Da ble øygruppen
omdøpt til Svalbard, en gammel norrøn
betegnelse som betyr “den kalde kysten”.
Svalbard er en del av kongeriket Norge,
men uteglemmes likevel ofte når ”Norge”
omtales i ulike sammenhenger.
Svalbard har opp gjennom århundrene
tiltrukket seg folk fra mange land. I dag
forteller stedsnavnene ofte om hvor disse
kom fra, eller hva slags virksomhet det
har vært på stedet, som for eksempel
Jarnfjellet, Copper Camp og Blyhatten. De
første 300 årene var fangstvirksomheten

enerådende inntil kullgruvedriften tok over
på begynnelsen av 1900-tallet. Med denne
fulgte faste bosetninger i vel organiserte
samfunn. Kullgruvedrift er sammen
med forskning og turisme de viktigste
næringsveiene på Svalbard i dag.
Det bor omlag 2.400 mennesker på
Svalbard. De fleste innbyggerne bor i
Longyearbyen og Barentsburg. Resten
av befolkningen er fordelt på mindre
bosetninger, fangst-, forsknings- og
meteorologiske stasjoner. I henhold til
Svalbardtraktaten, en internasjonal avtale
som ble inngått for at Norge skulle få
suvereniteten over øygruppen, har alle
traktatlandene lik rett til å drive fangst
og næringsvirksomhet på Svalbard. Det
er ved siden av Norge bare Russland som
benytter seg av denne retten i dag ved å
drive kullgruvedrift i Barentsburg.

På Svalbard finner vi bergarter fra praktisk
talt alle geologiske tidsperioder fra de eldste
prekambriske bergartene til løsavsetninger
fra vår egen tid. Geologien trer ekstra
tydelig frem fordi det er så sparsomt
med vegetasjon på Svalbard, og deler av
landskapet er skrapet rent for løsmasser
av isbreene. Det er en av årsakene til at
Svalbard har begeistret geologer helt siden
den første norske geologiske ekspedisjonen
til Keilhau i 1827 og opp til våre dagers
besøk av geologer fra både norske og
utenlandske forskningsinstitusjoner, oljeog gruveselskaper. Geologer fra en rekke
nasjoner har bidratt til kartleggingen og
utforskningen av Svalbards geologi.

For over 400 millioner år siden var
jordskorpen i Svalbardområdet i bevegelse,
og vi fikk en omfattende fjellkjededannelse
(den kaledonske fjellkjedefolding) med
intrusjon av blant annet granitter. Disse
granittene utgjør noen av de høyeste
fjelltoppene på Svalbard i dag. Senere
tiders erosjon har brutt ned mesteparten
av denne fjellkjeden slik at den i dag
danner fundamentet for de etterfølgende
sedimentavsetningene.

I dag er mer enn halvparten av øygruppen
vernet, og Norge har innført strenge lover
og forskrifter for å bevare miljøet.

Hornsundtind helt syd på Svalbard er høy og spiss
og består av grunnfjellsbergarter.

Longyearbyen er den største bosetningen og det administrative senteret på Svalbard.

På Svalbard regnes bergartene eldre enn
440 millioner år å utgjøre grunnfjellet. De
består av omdannete (metamorfoserte)
sedimentære og vulkanske bergarter som
glimmerskifer og gneiser samt intrusive
smeltebergarter som granitter. Ved
Raudfjorden helt nordvest på Svalbard er
det funnet korn av mineralet zirkon som
man har datert å være 3,2 milliarder år
gamle. I prekambrium finner vi få fossiler
bortsett fra algekolonier (stromatolitter).
Dette skyldes den sterke omdanningen av
bergartene fra denne tiden og at livet var i
en tidlig utviklingsfase.

Fra devontiden og inn i karbontiden ble det
avsatt mektige lag av rød sandstein som her ved
Brisingefjellet ved Billefjorden.

Etter fjellkjedefoldingen fikk vi i devontiden
(375 millioner år siden) en periode
med innsynkning av sentrale deler på
Spitsbergen. Mektige sedimentlag på flere
tusen meter ble avsatt. Dette skjedde i

