
Reisebrev fra Hovedekskursjonen til Geologi 

Bachelor – 03.-12. April 2019 
Etter en innholdsrik og uforglemmelig klassetur, ønsker vi å takke for alle bidrag som har 

gjort det mulig å arrangere en slik tur. I regi av professor Allan Krill og Bjørn Frengstad har vi 

utforsket interessant geologi i Nevada og Arizona i USAs ville vest. Dette reisebrevet viser 

noen av høydepunktene fra de åtte dagene på tur. 

 

Dag 1 - Gold Strike Canyon 

Vi begynte ekskursjonen i Boulder city i Nevada. Dette er et område kjent for geologi 

bestående av granodioritt kombinert med magmatiske bergarter. Disse miljøene ble studert i 

Gold Strike Canyon som ble dannet av periodevise flommer i kambrosilur. Her fantes 

eroderte lommer i de magmatiske bergartene fra tidvis enorme mengder vann. Vi bevegde 

oss ned stien til Colorado River, hvor det var muligheter for mildt sagt forfriskende bading. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før dagen var omme rakk vi et stopp i Jean, der vi så områdets karakteristiske Joshua 

Trees og prekambrisk gneis, et lag vi kunne kjenne igjen ved flere senere lokasjoner. 

På kvelden ankom vi Las Vegas. 

Store deler av turfølget utforsket 

“The Strip” og dens mer eller mindre 

geologiske attraksjoner, dog uten å 

finne verken gull eller diamanter.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Gruppa i bunnen av Gold Strike Canyon. 

Figur 3: Joshua Trees.  

Figur 2: Interssante formasjoner i Gold 
Strike Canyon. 



Dag 2 - Spooky Canyon 

 

Dagen startet særdeles tidlig fra motellet i Las Vegas. Den første lokaliteten var ved en 

veiskjæring nær grensen til Nevada, på østsiden av Colorado-elven. Blotningen var en 

breksje med klaster av prekambrisk ortogneis og granitt, metamorf chert og porfyriske 

lavabergarter. Kunnskapene innen sedimentologi ble satt på prøve - normal gradering og 

ujevne klaster gjorde at asetningsmiljøet ble tolket til å være en alluvial vifte med flere 

episoder av massestrømmer (lahar). 

Noen hundre meter bortenfor fant vi Spooky Canyon. Her var det mulig å vandre inn i trange 

passasjer hvor flomvann over tid har gravd seg gjennom avsetningene. De trange irregulære 

gangene ga opphav til fascinerende lysforhold, og til tider var det rett og slett skummelt 

(derav navnet). Langs veggene var det mulig å se alt fra kryssjiktet sand til større avrundede 

blokker som støttet opp hypotesen vår om et alluvialt miljø.  

 

Spooky Canyon ligger i “Basin and Range”-området som karakteriseres av flere parallelle 

fjell med tilhørende daler skapt av ekstensjon i litosfæren. Kildematerialet i Spooky Canyon 

kommer sannsynligvis fra nærliggende fjell som har blitt løftet opp og utsatt for erosjon. 

Videre har kontinuerlig tektonisk bevegelse ført til større avstand mellom canyonen og 

fjellene. 

 

 

 
Figur 5: Spooky Canyon bød på trange passasjer og interessant geologi. 

 

 

 

 

 

Vi avsluttet dagen med en lengre kjøretur til Grand Canyon Village, hvor solnedgangen 

desverre var skjult av skyer men utsikten likevel var storslått. 

 

Figur 4: God stemning på utsiktet ved Grand Canyon 
Village. 



Dag 3 - Tur i Grand Canyon 

 

Endelig var dagen her. Vi satte av gårde kl 06:30 langs South Kaibab Trail, hvor skilt advarte 

oss om å ikke finne på å gå ned og opp samme dag. Stratigrafien vi passerte har blitt tydelig 

ved en kombinasjon av tektonisk aktivitet og erosjon fra Colorado River. De øverste 

horisontale lagene var for det meste sandsteiner, kalksteiner og skifre fra kambrium til perm 

med en hiatus i ordovicium og silur. Det 

mest fremtredende geologiske særtrekket 

på veien ned var derimot en 

vinkeldiskordans mellom horisontale lag 

og skråstilte prekambriske gneiser i 

dalens bunn, kjent som “The Great 

Unconformity”.  

 

 

 

 

 

Stien var til tider luftig, og inneholdt uvanlig mange gode lokasjoner for bilder. Etter omtrent 3 

timer og et uvisst antall fotosessions, hadde gruppen nådd Colorado elven, og det ble spist 

lunsj ved Phantom Ranch i dalbunnen. Veien oppover via Bright Angel Trail fulgte først en 

arm av canyonen med mye vegetasjon, for å så nå et lengre bratt parti opp langs klippene 

som inneholdt mesteparten av de omtrent 1400 høydemetrene mellom topp og bunn. Ved ett 

punkt passerte vi fossile fotspor av svært tidlige reptiler fra senkarbon som selveste Allan 

Krill oppdaget for noen år tilbake.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Fantastisk tur ned til Colorado River. 

 

Figur 7: Variert landskap på vei opp igjen. 



 

Dag 4 - Området rundt Las Vegas 

Etter å ha kjørt tilbake til Las Vegas kvelden før, var dagens oppgave å se på lagdelingene i 

Las Vegas Valley. I denne dalen og omliggende områder finner man samme lagdeling som i 

Grand Canyon, men tiltet slik at man slipper å klatre for å bevege seg gjennom dem. Første 

del av dagen ble ledet av Steve Rowland, professor ved University of Nevada, som var 

meget kunnskapsrik og forklarte områdets geologiske historie.  

 

Første del av dagen brukte vi på å bevege oss gjennom stratigrafien øst for Las Vegas. Ett 

lite mysterium var store boller av prekambrisk gneis i vifteavsetninger. Problemet var at 

nærmeste gneis finnes i fjellkjeder et godt stykke unna. Dette ble forklart med lokal tektonisk 

bevegelse. 

 

 
Figur 8: Steven Rowland fra University of Nevada har skrevet læreboka vår i strukturgeologi, og forklarte ivrig 
den lokale geologiske historien. 

 

Etter dette tok vi farvel med Rowland for dagen og kjørte til andre del av dalen. Red Rock 

Canyon inneholdt rød vindavsatt sandstein med storskala kryssjiktinger. Vi gikk også opp en 

“wash”, hvor vi forsøkte å lokalisere Keystone Thrust, en kjent inkonformitet fra 

fjellkjededannelsen i området. 

 
Figur 9: Red Rock Canyon, med spektakulær rød kryssjiktet sandstein. 



Dag 5 - Hoover Dam og rundtur i fjellet 

 

Denne begivenhetsrike dagen ble påbegynt ved en av Allan Krills favorittblotninger. Ujevne 

basaltganger i granodioritt, med ulik farge over og under gangene, skapte hodebry for 

uvitende studenter. Forklaringen ble ujevn permeabilitet i bergarten - noe vi kjøpte ganske 

greit. 

 

Deretter stoppet vi ved Hoover Dam, hvor vi så tydelige forkastninger og lot oss imponere av 

størrelsen på dammen. 

 
Figur 10: Hoover Dam var verdens høyeste da den sto ferdig i 1936. Den sørger for kraft, drikkevann, irrigasjon 
og flomkontroll. 

Videre bevegde vi oss opp på fjellet, og vandret ned en interessant wash omgitt av kaotiske 

lavabergarter og vifteavsetninger. Vi endte opp ved en naturlig bro, hvor vann rett og slett 

har trengt seg gjennom solid fjell. Dette var fascinerende og vitner om hvor enormt 

ødeleggende flash floods kan være. 

 

Vi dro så innom en gammel gullgruve - desverre uten det spor av mer gull - før vi stoppet i 

en gammel gruveby som nå var 

gjort om til museum. Turen ble 

avsluttet ved Nelson’s Landing - et 

sted hvor en lite samfunn en gang 

ble vasket ut i Colorado River av 

en enorm flash flood. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Denne gamle gruvebyen er i dag museum, og har vært 
lokasjon for flere filminnspillinger. 



Dag 6 - På vei til Death Valley 

Etter å ha startet dagens 

opplevelser ved en langstrakt 

gang av obsidian (vulkansk 

glass), dro vi videre til den knøttlille byen Shoshone . siste “siviliserte” sted før Death Valley. 

Her studerte vi 100 år gamle boliger gravd ut i lakustrine avsetninger fra en inntørket innsjø 

ved navn Lake Tacopa. Se dørene i fjellet på bildet over. Denne innsjøen hadde 

sannsynligvis ingen utløp siden vi så evaporitter (muligens gips). 

 

 

Denne dagen fikk vi også sett ett av bevisene på “Snowball Earth”. Store dropstone-blokker 

(nederst på bildet) nedsenket i prekambriske sedimenter (turbiditter) tyder på isbreer like ved 

i senprekambrium. 

 

 
Figur 14: Her har det vært isbreer! 

 

Omsider ankom vi Death Valley, som er en gigantisk salt/ørken-slette omgitt av høye fjell på 

alle kanter. Vi fikk sett tydelige eksempler på hvordan alluviale vifter brer seg utover de flate 

Figur 13: Vulkansk glass. 

Figur 12: Gamle bygninger for gruvearbeiderne. 



områdene fra canyoner, og vi gikk opp en av disse canyonene til enda en naturlig bro. 

Heldigvis for oss nordmenn var det ikke ulidelig varmt her denne dagen, mye takket være 

sterk vind, men tanken på å være her sommerstid fristet nok ikke de fleste. 

 

 
Figur 15: Utsikt ned en canyon mot Death Valley. 

 

På ettermiddagen kjørte vi til overnattingsstedet, nemlig den lille fjellandsbyen Beatty. Her 

spiste vi turens aller beste burger hos den lokale veteranklubben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 7 - Rundtur i Death Valley 

Denne dagen ble brukt til å videre utforske hva Death Valley hadde å by på. Vi besøkte den 

forlatte gruvebyen Rhyolite, som vitnet om hvor fort gullrushet kom og gikk. Flere studenter 

fikk senere sitt første møte med skikkelige sanddyner, og vi fikk sett hvordan massive 

vindavsatte dyneavsetninger blir til 

live.  

 

 

 

Etterpå fikk vi utforsket en vulkan. 

Denne, og flere nærliggende 

områder, var blitt sprengt ut pga 

oppvarming av grunnvann og 

derav enormt vanntrykk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 17: På kanten av krateret var det satt ut skilt ingen av oss forstod. 

 

 

 

Figur 16: Gjengen på en sanddyne. 



Dag 8 - Utsikt og Furnace Creek Canyon 

Det var med blandede følelser vi dro ut på turens siste dag. En kjøretur opp til Dante’s View 

(treffende navn) ble belønnet med storslått utsikt over Death Valley og flotte bilder. 

 

 

Videre gikk vi ned langs Furnace Creek Canyon. I 

dette merkverdige landskapet fantes et utall kløfter 

og raviner gravd ut i sandstein. Vi så eksempler på 

tvilsomt ingeniørgeologisk arbeid, hvor forsøk på å 

lede vannet og forhindre flom hadde ført til nye, 

uventede vannveier og voldsom erosjon. 

 

 

 

 

Vi kjørte så tilbake til Los Angeles, etter åtte dager med varierte opplevelser. Vi var alle 

enige om at ekskursjonen var en stor suksess – og vi retter igjen en stor takk til 

professorene og alle sponsorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Fra Dante's Viewpoint ser man størrelsen på Death 
Valley. 

Figur 18: Åtte dager i villmarken tærer på 
kreftene. 



Takk til: 

 


