
Svalbard er et høyarkti sk øyrike innenfor 
74o og 81o nordlig bredde og 10o og 35o 
østlig lengde. I fl ateinnhold 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 
fj ellene langs vestkysten. Spitsbergen var 
å regne som ingenmannsland frem ti l 
øygruppen ble underlagt norsk suverenitet 
14. august 1925. Da ble øygruppen 
omdøpt ti l Svalbard, en gammel norrøn 
betegnelse som betyr “den kalde kysten”. 
Svalbard er en del av kongeriket Norge, 
men uteglemmes likevel oft e når ”Norge” 
omtales i ulike sammenhenger.

Svalbard har opp gjennom århundrene 
ti ltrukket seg folk fra mange land. I dag 
forteller stedsnavnene oft e om hvor disse 
kom fra, eller hva slags virksomhet det 
har vært på stedet, som for eksempel 
Jarnfj ellet, Copper Camp og Blyhatt en. De 
første 300 årene var fangstvirksomheten 

enerådende innti l kullgruvedrift en tok over 
på begynnelsen av 1900-tallet. Med denne 
fulgte faste bosetninger i vel organiserte 
samfunn. Kullgruvedrift  er sammen 
med forskning og turisme de vikti gste 
næringsveiene på Svalbard i dag.

Det bor omlag 2.400 mennesker på 
Svalbard. De fl este innbyggerne bor i 
Longyearbyen og Barentsburg. Resten 
av befolkningen er fordelt på mindre 
bosetninger, fangst-, forsknings- og 
meteorologiske stasjoner. I henhold ti l 
Svalbardtraktaten, en internasjonal avtale 
som ble inngått  for at Norge skulle få 
suvereniteten over øygruppen, har alle 
traktatlandene lik rett  ti l å drive fangst 
og næringsvirksomhet på Svalbard. Det 
er ved siden av Norge bare Russland som 
benytt er seg av denne rett en i dag ved å 
drive kullgruvedrift  i Barentsburg. 

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

På Svalbard fi nner vi bergarter fra prakti sk 
talt alle geologiske ti dsperioder fra de eldste 
prekambriske bergartene ti l løsavsetninger 
fra vår egen ti d. 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 ti l at 
Svalbard har begeistret geologer helt siden 
den første norske geologiske ekspedisjonen 
ti l Keilhau i 1827 og opp ti l våre dagers 
besøk av geologer fra både norske og 
utenlandske forskningsinsti tusjoner, olje- 
og gruveselskaper. Geologer fra en rekke 
nasjoner har bidratt  ti l kartleggingen og 
utf orskningen av Svalbards geologi. 

På Svalbard regnes bergartene eldre enn 
440 millioner år å utgjøre grunnfj ellet. De 
består av omdannete (metamorfoserte) 
sedimentære og vulkanske bergarter som 
glimmerskifer og gneiser samt intrusive 
smeltebergarter som granitt er. Ved 
Raudfj orden helt nordvest på Svalbard er 
det funnet korn av mineralet zirkon som 
man har datert å være 3,2 milliarder år 
gamle. I prekambrium fi nner vi få fossiler 
bortsett  fra algekolonier (stromatolitt er). 
Dett e skyldes den sterke omdanningen av 
bergartene fra denne ti den og at livet var i 
en ti dlig utviklingsfase. 

For over 400 millioner år siden var 
jordskorpen i Svalbardområdet i bevegelse, 
og vi fi kk en omfatt ende fj ellkjededannelse 
(den kaledonske fj ellkjedefolding) med 
intrusjon av blant annet granitt er. Disse 
granitt ene utgjør noen av de høyeste 
fj elltoppene på Svalbard i dag. Senere 
ti ders erosjon har brutt  ned mesteparten 
av denne fj ellkjeden slik at den i dag 
danner fundamentet for de ett erfølgende 
sedimentavsetningene.

Ett er fj ellkjedefoldingen fi kk vi i devonti den 
(375 millioner år siden) en periode 
med innsynkning av sentrale deler på 
Spitsbergen. Mekti ge sedimentlag på fl ere 
tusen meter ble avsatt . Dett e skjedde i Longyearbyen er den største bosetningen og det administrati ve senteret på Svalbard. 

Hornsundti nd helt syd på Svalbard er høy og spiss 
og består av grunnfj ellsbergarter.

Fra devonti den og inn i karbonti den ble det 
avsatt  mekti ge lag av rød sandstein som her ved 
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tørt klima dels på land og dels i fersk- og 
brakkvann. De eldste fi skefossilene av 
pansret urfi sk fi nner vi i disse bergartene 
sammen med fossiler av primiti ve planter.

Ett er den tørre devonti den fi kk vi en mer 
fukti g periode i karbon med avsetning av 
sedimenter vekselvis i grunne havområder 
og på lave slett eland. Sand, leire og 
planterester fra sumpområder har gitt  
opphav ti l sandstein, skifer og kullag 
(Pyramiden). For 300 millioner år siden 
oversvømmet havet igjen landområdene, 
og vi fi kk dannet kalkstein, dolomitt  og lag 
av anhydritt  og gips. Vi fi nner lag rike på 
sjøfossiler fra slutt en av permti den for 250 
millioner år siden.

I det ett erfølgende ti dsrom for 250-
65 millioner år siden, som omfatt er 
ti dsperiodene trias, jura og kritt , beveget 
Svalbard seg fra 50o ti l 70o N, og klimaet 
var temperert og fukti g. Vi fi nner 
vekslende hav- og landavsetninger med 
rikelig med sjøfossiler som muslinger og 
blekksprutskall. Vulkansk akti vitet førte 
ti l inntrengning av bergarten doleritt  fl ere 
steder i lagrekken. Lenger øst på Kong

Karls Land rant lavaen ut på overfl aten 
og dekket blant annet skogområder. I 
dag fi nnes skogene igjen som forsteinede 
rester av trestammer i underkant av 
lavastrømmene. 

Utgravninger av fossile skjelett er av øgler 
fra blant annet denne perioden vil omtales 
utf yllende i et senere nummer av STEIN.

I 100 millioner år gamle lag fi nner vi 
fotavtrykk ett er krypdyr som har levd i 
et mildt klima med frodig vegetasjon. Vi 
fi nner fotavtrykk både ett er planteetende 
(Festningen) og kjøtt etende dinosaurer 
(Kvalvågen). 

I terti ær fi kk vi store bevegelser i 
jordskorpen med press fra nord, øst og 
vest. I bergartene oppstod det foldinger 
og forkastninger. Store sumpområder 
i de sentrale delene av Svalbard gav 
opphav ti l mekti ge kullag som i dag er 
gjenstand for økonomisk utnytt else i 
Longyearbyen, Sveagruva og Barentsburg. 
I de siste få millioner år opp ti l vår ti d er 

det vulkanisme og isti der som har preget 
geologien. Vulkanutbrudd for 70.000 
år siden medførte lavautstrømninger 
over store områder. Varme kilder som er 
akti ve fremdeles, vitner om den vulkanske 
akti viteten. Kilometervis med bergarter 
er mange steder slitt  vekk under isti dene. 
Langsomt har dagens landskap blitt  
modellert ut av bergartene. 

Det er vikti g å merke seg at det ikke har 
vært tropiske ti lstander på Svalbard så 
lenge landområdet lå så langt nord som 
i dag. Plante- og dyrelivet som har krevd 
varmt klima har sin opprinnelse den gang 
Svalbard lå nær ekvator og beveget seg 
nordover. Denne konti nentf orskyvningen 
pågår fremdeles. Svalbard er nå på veg 
nordøstover med en hasti ghet på ca. 1,5 
cm i året.

I fj ellet Pyramiden har det vært gruvedrift  på kull av karbon-alder.

I Carolinedalen på sydsiden av Isfj orden fi nnes lag 
fra jurati den rike på fossiler, som denne ammonitt en 

(et blekksprutskall).

I Kvalvågen på østkysten fi nnes tydelige fotavtrykk 
ett er en kjøtt etende dinosaur som levde i kritti  den.

På Bohemanneset ble det første kullet (svart) tatt  
ut på Svalbard i 1899.

Halvdanpiggen ved Woodfj orden nordvest på 
Svalbard er ti lførselsrøret ti l en utdødd vulkan.

STEIN 1-2012STEIN 1-2012 76






