
GEOFORSKNING

48 | GEO Juni 2018 GEO Juni 2018 | 49   

- For at ny kunnskap skal ha en mulighet til å 
bli akseptert som god vitenskap, må den være 
etterprøvbar. Når en forsker innen fagene 
kjemi, fysikk og matematikk for eksempel 
hevder å ha gjort en ny oppdagelse, kan andre 
forskere over hele verden gjenta eksperiment- 
ene i egne laboratorier eller gjøre utregnin-
gene på egne datamaskiner.

- Men slik er det ikke med geologi. Ny 
forskning er som regel basert på unike, steds-
spesifikke prøver basert på tidkrevende feltar-
beid, og ingen andre forskere kan finne eksakt 
det samme fossilet eller bergartsprøven, selv 
om de skulle finne på å dra i felt for å lete etter 
forekomsten.

Jørn Hurum, professor ved Naturhistorisk 
museum i Oslo, har en kjepphest. Alle geofag-
lige institutter må ta vare på prøver som har 
blitt benyttet i forskningsartikler. Løsningen 
på problemet er såre enkel. I alle fall i prin-
sippet.

- Når for eksempel en ny art av et fossil, 
et nytt mineral eller en ny mineralparagenese 
blir publisert, er de unike og må tas vare på. 
Den eneste garantien for at forskning kan gås 
etter i sømmene er derfor ved at objektene, 
enten det er en bergart, mineral eller et fossil, 
kan hentes fram fra en offentlig, tilgjengelig 
samling. 

- Stikkordet er «etterprøvbarhet», og uten 
etterprøvbarhet om, la oss si om 50 år, 100 år 
eller enda lenger, vil ikke funnene kunne bli 
regnet med. Da er de bare publiserte, subjek-
tive observasjoner som ingen kan stole på. 

For dem som måtte være av den oppfat-
ning at digitalisering er løsningen, fyrer han 
av denne kraftsalven.

- Digitale data, bilder og målinger er enkle 
å forfalske. Vi har i dag en pågående diskusjon 
om lagring av digitale data fra forskning i den 
hensikt å sikre etterprøvbarhet. Dette synes 
også Forskingsrådet er viktig, men de glem-
mer det fysiske materialet. 

 - Det vi geologer og paleontologer trenger 
er de håndfaste, fysiske objektene, der andre 
forskere selv kan gjenskape observasjonene 
og målingene som presenteres i de digitale 
dataene.

Hurum tar oss med inn i de tids-
messige samlingsmagasinene som 
Naturhistorisk museum har byg-
get inn i de nye lokalene på Økern 
i Oslo (GEO 07/2017: «Ny adresse: 
Økern»). De er fulle av fossiler, ber-
garter, mineraler, kart og feltdag-
bøker, sirlig ordnet slik at alle med 
et behov lett skal kunne finne fram. 

Professoren legger ikke skjul 
på at han er stolt av dette arkivet. 
Men det har krevd tid, og det er 
absolutt ikke ferdig. Her er det 250 
år med geologiske samlinger, og 
bare en fjerdedel er digitalt regis-
trert. Motivasjonen er å ha en kom-
plett database over alle samlingene 
som da blir lett tilgjengelige, slik at 
andre forskere kan låne prøvene for 
å etterprøve tidligere forsknings-
resultater. Eller for den saks skyld 
skape nye forskningsprosjekter, for 
eksempel med Fridtjof Nansen sine 
prøver som på slutten av 1800-tallet 
ble samlet på øyene i Nordishavet. 

På Økern har museet også sin impone-
rende typesamling. Der finner vi alle fossiler 
som har blitt avbildet i en vitenskapelig artik-
kel signert en norsk forsker siden starten på 
1800-tallet. Store museer over hele verden er 
forøvrig pålagt å gjøre det samme for å sikre 
etterprøvbarhet i forskningen.

- Å ta vare på gamle prøver er et ledelses- 
ansvar ved Institutt for geofag ved Universite-
tet i Oslo, Institutt for geovitenskap ved Uni-
versitetet i Bergen, Institutt for geologi ved 
Universitetet i Tromsø, Universitetsstudiene 
på Svalbard og Institutt for geovitenskap og 
petroleum ved NTNU i Trondheim.

- Men hvilke av disse instituttene kan i dag 
si at de tar vare på forskningsmaterialet på en 
forsvarlig måte? spør Hurum, og han vil svært 
gjerne ha svar fra dem alle sammen.

Universitetene har, ifølge HURUM, også 
en utfordring når vitenskapelig ansatte slut-
ter eller går bort.

- Ofte blir samlingene kastet, påpeker han. 
- Men kan universitetene leve med at mes-

teparten av forskningen ved de geofaglige 
instituttene i framtiden vil mangle vitenska-
pelig verdi fordi den mangler etterprøvbar-
het? Skal vi bare stole på det en forsker har 
observert en gang på en stein som nå er kas-
tet?

Svaret gir seg selv, og derfor oppfordrer 
han på det sterkeste til at de andre universi-
tetene her i landet med geofaglig forskning 
forteller hva de gjør med samlingene sine.

- Forskningssamlingene er vår nasjonale 
hukommelse som vi kan benytte for å veri-
fisere eldre forskning.  De er garantien for 
at det materiale forskeren brukte under sitt 
arbeid kan dobbeltsjekkes av andre forskere. 
Vi trenger en holdningsendring i det geofag-
lige miljøet for å få dette til.

 - Vi vil jo ikke at forskningen vår skal 
ende opp som søppel om få år, avslutter Jørn 
Hurum.

HALFDAN CARSTEN

Kan ende opp som søppel
Manglende etterprøvbarhet er et problem for geofaglig forskning. I verste fall betyr det at år «foran 
mikroskopet» er verdiløse.

Professor Jørn Hurum utfordrer landets geofaglig institutter til 
å fortelle om hvordan de tar vare på gammelt forskningsma-
teriale (fossiler, mineraler, bergarter) som kan ha stor verdi for 
framtidens forskere.
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Hawaii er et fantastisk sted å studere vulkanske prosesser og avsetninger. Vi har nylig samlet inn bore-
hullsdata på øya for å bedre forstå geologien på midtnorsk sokkel.

Stillehavsøya Hawaii er igjen i medias søke-
lys. Et større vulkanutbrudd startet torsdag 
3. mai langs den østlige riftsonen av vulka-
nen Kilauea. Store mengder lava har de påføl-
gende ukene strømmet ut fra sprekker i jord-
skorpa, og lavastrømmene har brent opp og 
begravd hus, skog, og veier på sin vei. I midten 
av mai nådde laven havet. Den raske avkjølin-
gen som vannet gir førte til dannelse av vul-
kanske sedimenter og farlige gasser, noe som 
innebar ny evakuering av lokalbefolkningen.

Vulkanutbrudd på Hawaii er ikke uvan-
lig. Øya er dannet ved gjentatte utbrudd de 
siste 700 000 årene over en hotspot (varme-
flekk) i Jordens indre, og reiser seg mer en ni 

km opp fra den omkringliggende havbunnen. 
Puu Oo, en vulkan langs den østlige rift-

sonen av Kilauea, har hatt kontinuerlig 
utbrudd siden januar 1983, og noen større 
utbruddsepisoder har ført til at flere hundre 
hus og veier har blitt begravd av lavastrøm-
mer.

Tilsvarende basaltisk, vulkansk aktivi-
tet fant sted i havet vest for Midt-Norge for 
56 millioner år siden. Denne vulkanismen 
skjedde samtidig med kontinentaloppsprek-
ningen mellom Europa og Grønland, og førte 
til dannelsen av en stor vulkanprovins som 
stekker seg fra Irland i sør til Barentshavet i 
nord. Rester av vulkanprovinsen finnes blott-

Glødene lavastrømmer rant som store elver ned flanken av vulkanen Kilauea 19. mai 2018. Bilde fra USGS.

Hawaii som modell for Norskehavet
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Lørdag 8.september
NGF søker engasjerte frivillige til å lage lokale 
GeologiensDag-arrangement rundt i hele landet.
                        
      Vi ønsker å skape 
      interesse og begeistring   
      hos barn, unge og voksne   
      gjennom geologiske    
      opplevelser. 
       
      For mere      
          informasjon se     
      geologiensdag.no. 

lagt på land, blant annet på Færøyene og i 
Skottland.

I Norskehavet er disse vulkanske avsetnin-
gene begravd av yngre sedimenter. Kunska-
pen vi har om denne provinsen er derfor i stor 
grad basert på tolkning av seismiske data og 
noen få vitenskaplige borehull. 

Store deler av det vulkanske komplekset på 
Vøringmarginen har begravd eldre sediment-
bassenger som kan innholde olje og gass. 
Men det er mye vi ikke vet om hvordan vul-
kansimen har påvirket petroleumssystemene. 
Vi studerer derfor aktive og gamle vulkaner 
for å øke kunnskapen om hvordan vulkanis-
men har påvirket de forskjellige elementene 
av et petroleumssystem, for eksempel migra-
sjon og forsegling av hydrokarboner. Det 
har også vist seg å være vanskelig å avbilde 
sub-basalt sedimenter med seismikk, og geo-
logiske analoger er derfor desto viktigere for 
en bedre forståelse av disse provinsene.

Som en del av et forskningsprosjekt på 
grunnvannsforekomster boret noen kolle-
ger i USA for et par år siden 2 kilometer-dype 
hull midt på Hawaii. Bakgrunnen var at dette 
området av Hawaii er veldig tørt fordi det lig-
ger høyere enn det normale skydekket. Det 
ble tatt kontinuerlig kjerner i begge hullene. 
Det ga mulighet til å samle inn borehullslog-
ger, noe som for oss var en fantasktisk mulig-
het til å sammenligne kjerner og brønnlogger 
i stor detalj. 

Boring gjennom basaltstrømmer kan være 

vanskelig, da de mekaniske egenskapene av 
omdannete og blærefylte intervaller er vel-
dig forskjellige fra krystallinsk lavainteriør. 
Borehullet ble logget sommeren 2016, og vi 
fikk kjørt hastighetslogg, naturlig gamma-
log, dipmeterlogg, og sonisk televiewer i et 
800 meter langt intervall, og datakvaliteten 
er meget god.

Brønndataene viser at det finnes soner 
med høy porøsitet og permabilitet på nesten 
et par kilometers dyp. Slike soner kan være 
viktige å identifisere i andre vulkanprovinser 
hvor man leter etter olje og gass. 

Dataene gjør oss også i stand til å bedre 
tolke vulkanstratigrafien i brønner uten kjer-
ner. Pahoehoe tær har for eksempel en karak-
teristiskt elliptisk geometri i borehullsbil-
der. Disse bør ikke forvekles med tilsvarende 
putelavageometrier som er dannet i et marint 
miljø. 

Seismisk sett finner vi at lavastrømmer har 
en karakteristisk syklisk hastighetsprofil, med 
lave hastigheter nær toppen i omdannete og 
blærefylte intervall, og høye hastigheter i den 
massive midten. Slike raske seismiske hastig-
hetsvariasjoner fører til dempning og spred-
ning av seismiske bølger, noe som gjør at 
seismisk avbildning av lavasekvenser er kom-
plisert.

 SVERRE PLANKE

VOLCANIC BASIN PETROLEUM RESEARCH

Top basalt tolket på 3D-seismikk på Vøringmarginhøyden. Vi kan tydelig se begravde lavastrømmer som kom-
mer fra vest. Geomorfologisk ligner disse på lavastrømmene på Hawaii. Vi kan også se vulkanske sedimenter 
som har rast ned den kilometerhøye Vøringbrattkanten. Disse sedimentene ble danne da lavaen ble raskt 
avkjølt langs kystlinjen. Tolkning: Dwarika Maharjan.

Brønnlogger ble samlet inn i 2 borehull sentralt på 
Hawaii. Figuren til høyre viser detaljert ultrasonisk 
avbildning av borehullsveggen i en to meter tykk 
lavastrøm. Sammenligning av kjerne- og borehulls-
data viser at vi kan avbilde sprekker, porøse soner 
med blærer, og vulkanske strukturer som pahoehoe 
tær. BHTV: Borehole Televiewer. 
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