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Af J. Richard Wilson, Geologisk Institut,
Aarhus Universitet

Grønlands geologiske udvikling har
fundet sted gennem 3.800 millioner
år. Grønland domineres af indlands-
isen, men langs randen af denne er
der et isfrit område, der dækker ca.
410.000 km2. Det is-skurrede land-
skab og manglen på vegetationen be-
tyder, at blotningsgraden og kvalite-
ten heraf ofte er fantastisk; den
lange geologiske udvikling kan stu-
deres i detaljer.

Forfatteren Niels Henriksen var ansat hos
GEUS (og tidligere Grønlands Geologiske
Undersøgelse) i mange år og har selv be-
søgt meget af Grønland. Han var chef for
den geologiske kortlægning af Grønland og
ekspeditionsleder i over 25 år. Den geologi-
ske oversigtskortlægning af Grønland på en
skala af 1:500.000 er nu færdig med udgi-
velse af 12 farvetrykte kort. Der er ingen
bedre kvalificeret til at skrive en oversigts-
bog over Grønlands geologi end Niels
Henriksen.

Bokse og ordforklaringer
Bogen er forsøgt skrevet for ikke-fagfolk.
Den geologiske udvikling behandles – i sa-
gens natur – kronologisk med de ældste (og
ofte mest indviklede) bjergarter først.

Læseren hjælpes gennem teksten med
mange “bokse”, hvor diverse processer, be-
greber og emner præsenteres på en tilgæn-
gelig måde. Der er over 50 bokse, som be-
handler emner så diverse som isostasi, meta-
morfose, absolutte aldersbestemmelser,
pladetektonik, stratigrafi, opmåling af profi-
ler, ichthyostega, sekvensstratigrafi, magma,
dybhavsboringer, istidens klimasvingninger,
de mineralske råstoffers kategorier, regler
for efterforskning og minedrift samt olie-
efterforskning i Jameson Land.

Grønlands Geologiske Udvikling
- fra urtid til nutid

Der er også en 16 siders ordforklaring
bagerst i bogen, efterfulgt af et stikordsregi-
ster (7 sider). De fleste feltfotos er udstyret
med et lille grønlandskort, der viser, hvorfra
i landet billedet er. Hvor det er relevant, in-
deholder kapitlerne et verdenskort, der viser
beliggenheden af Grønland (for fx 390 mil-
lioner år siden) relativt til ækvator og
kontinenterne.

Kun få fejl
Jeg har kun bemærket få fejl. Der nævnes
“ultrabasiske silikatmineraler” på side 12;
begrebet bruges for magmatiske bjergarter
og ikke mineraler; “doloritisk” (side 35)
skulle være doleritiske; der er problemer
med skalaen på side 169 (enheder mangler),
195 (meget svært at læse målstok) og 214
(skalaen er i “m” men skulle være i “km”).
Tolkningen af dannelsen af lagdelingen i
Illimaussaq Intrusionen er ikke den, de fleste
fagfolk tror på i dag. I nogle få tilfælde er
illustrationerne for små og teksten for lille
(fx side 12-15), og billederne af håndstyk-
kerne på side 34 lever ikke op til standarden
af langt de fleste fotos.

Det er ikke let at skrive en bog af den art
for ikke-fagfolk. Der er mange begreber i
geologi, og bogen dækker en meget stort
spektrum af faget. Med nogle ganske få
undtagelser (som fx nefelinsyenit og de van-
skelige og ofte eksotiske bjergartsnavne i
Gardarprovinsen) er opgaven løst på en me-
get tilfredstillende måde.

Fantastiske fotos
Det bærende element gennem hele bogen er
de fantastiske fotos af  de grønlandske

blotninger. Geologer, der arbejder i mindre
velblottede områder, kan kun være misunde-
lige! Nogle af de mest interessante kapitler
for anmelderen (som er “hardrock-geolog”)
handler om undergrunden under havbunden
omkring Grønland og de mineralske råstof-
fer. I sagens natur er der ikke mange fotos
af blotninger under havbunden, men de vel-
konstruerede profiler er meget illustrative,
og den geologiske historie velskrevet.

Mineralske råstoffer præsenteres på en
tilgængelig måde, og beskrivelsen af den
tidligere minedrift er spændende læsning.
Potentialet for økonomiske fund af mineral-
råstoffer samt olie og gas, som også behand-
les, viser, at de geologiske undersøgelser på
og omkring Grønland langt fra er færdige.

En bog der kan anbefales
Grønlands Geologiske Udvikling – fra urtid
til nutid – er en flot bog. Forfatteren må
gratuleres med et imponerende resultat. De
få småfejl trækker ikke ned i min vurdering
af denne bog som et stort bidrag til den
danskskrevne litteratur om geologi. Jeg kan
anbefale bogen til alle geologi-interesserede
– både fagfolk og ikke-fagfolk. De første-
nævnte vil få belyst mange emner, hvor de
ikke selv har ekspertisen; de sidstnævnte vil
få deres interesse for geologi forstærket.

Nu mangler der bare en tilsvarende bog om
Danmarks geologi!

Skrevet af Niels Henriksen. Udgivet af
GEUS oktober 2005. 270 sider. Pris: 290
kroner inklusiv moms, men eksklusiv for-
sendelse. Bogen kan købes hos: GEUS
(bogsalg@geus.dk) eller Geografforlaget
Aps (go@geografforlaget.dk). ISBN: 87-
7871-163-0

Geologiske ekskursioner i
Østbayern, Tyskland: Læs mere på

www.steineundgeschichten.de

Spændende mineral- og fossil-
ture, hvor du selv kan samle!

Nordisk Vulkanologisk Center ved Instituttet
for Geovidenskab ved Islands Universitet 
annoncerer fem stillinger inden for vulkano-
logi og relaterede fag for yngre forskere og 
en stilling for en etableret forsker. Stillinger-
ne for yngre forskere er for et år med mu-
lighed for forlængelse op til tre år. Stillingen
for en etableret forsker er for to til fire år.

Ansøgninger skal senest modtages den 
21. februar, 2006. Mere information findes
på Norvulks webside: http://www.norvol.hi.is
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