
De geologiske samlingene: oppbygning og 
vitenskapelig betydning 

Hans Arne Nakrem 

Starte med en konklusjon: 
• Uten belegg eller kvitteringer er ikke 

forskningen mye verdt! 
• Jfr. Sudbø-saken – revisjonen kunne ikke finne 

kvitteringene! 
• Innen geologi danner de håndfaste geologiske 

prøvene beleggene for vitenskapelige 
påstander. 

• Dermed kan forskningsresultater etterprøves! 
 



NHMs geologiske samlinger har en lang forhistorie 

• Bergseminaret fra 1757; mottok flere private samlinger; 
Brünnich, Esmark 

• UiO 1811, Det Kongelige Frederiks Universitet, i 
Christiania 

• Esmark; professor i geologi / bergvitenskap 
• Kongen (Fredrik 6.) var lidenskapelig mineralsamler 
• Kongens samling ble i 1848 overført til 

Universitetsmuseet i København 
• Paleontologi ved UiO fra ca 1851 (Keilhau) 

Kilde for innledningen: Johannes A. Dons’ upublisert manuskript om Tøyen og museenes historie. 

NHMs geologiske samlinger har en lang forhistorie 

• Bergseminaret nedlagt 1814, samlingene (og registrene) ble 
overført til Tøyen (Tøyen Hovedgård) hvor de ble stilt ut. 

• Samlingene levde et omflakkende liv i Christiania i perioden 
1814-1853, delvis under B.M. Keilhau 

• 1853: Nytt bygg i Karl Johansgate, med egen naturhistorisk 
utstilling, inkl. geologi 

• Kjerulf var universitetslektor fra 1858, med ansvar for de 
geologiske samlingene, han opprettet NGU i 1858 

• De paleontologiske samlingene i sentrumsbygget ble utvidet 
etter hvert basert på nye innsamlinger, spesielt i regi av 
Keilhau, Kjerulf og Chr. Boeck. 

 
Kilde for innledningen: Johannes A. Dons’ upublisert manuskript om Tøyen og museenes historie. 



NHMs geologiske samlinger fra ca 1890 

• 1918-20: Samlingene ble overført til det nye Geologisk 
museum, som ble åpnet 1920 for publikum. 

• De mineralogiske samlingene (Mineralogisk-geologisk 
museum) ….  

• Brøgger: Samlet inn spesielt fossiler og 
berggrunnsprøver, pegmatitter mm fra Oslofeltet. 
Han og Schetelig foretok systematiske innsamlinger 1890-
1916. 

• Mer om de paleontologiske samlingene … 

Kilde for innledningen: Johannes A. Dons’ upublisert manuskript om Tøyen og museenes historie. 

NHMs geologiske samlinger fra ca 1890 

I 1910 ble den Palæontologiske samling skilt ut under 
professor Johan A. Kiærs ledelse. Samlingen fikk fra 
1916 navnet Paleontologisk Museum. 

Kilde for innledningen: Johannes A. Dons’ upublisert manuskript om Tøyen og museenes historie. 



NHMs geologiske samlinger 

Skille utstillinger fra samlinger. Mange tror at det 
de ser i utstillingene er de faktisk samlingene.  
 
Men dette er bare  
0,01-0,1 % av de  
totale geologiske  
samlingene. 

NHMs utstillingssamlinger 

• Utstillingssamlingene i den senere tid, anskaffelser:  
 
Mineraler innkjøpt med støtte fra Geologisk 
Museums Venner (GMV), >2 mill. i gaver/donasjoner 
pr 2008.  
 
Fossiler til utstillingene med støtte fra Paleontologisk 
Museums Venner (PalVenn), nærmer seg 1 mill. i 
gaver/donasjoner. 



NHMs utstillingssamlinger, GMV & PalVenn 

NHMs geologiske samlinger, ”MGM” 



NHMs geologiske samlinger, ”PM” 

Har de gamle samlingene en nytteverdi (i dag)? 

• Kortversjonen er JA! 
• Lokaliteter som forsvinner 
• Utplukkede forekomster (havørn kan oppformeres, 

trilobitter ikke….) 
• Ny metoder, nye innfallsvinkler 
• Dokumenterer forskningsresultater 
• Kulturhistorisk betydning 
• Noen aktuelle eksempler: 



Nansens fossiler, 1893-96 
Materiale fra Khabarova ble samlet av Fridtjof Nansen under 
Frams ekspedisjon over polhavet, 29. juli – 3. august 1893.  
Nansen og Johansen samlet dessuten inn jurassisk fossilrik skifer 
fra Kapp Flora på Franz Josef Land under deres overvintring der. 

Holtedahls ekspedisjon til Novaja Zemlja 
I 1921 la Olaf Holtedahl ut på en 6-ukers ekspedisjon til Novaja Zemlja i den vestlige delen 
av Russisk Sibir. På ekspedisjonen ble det samlet inn ca 4000 geologiske prøver, mye 
biologisk materiale og de gjorde mange andre naturvitenskapelige observasjoner. 
Det ble publisert ca 40 vitenskapelige arbeider basert på dette materialet.  
Museet har ca 4000 fossiler fra denne ekspedisjonen 



Novaja Zemlja: 
 
Lokalitetene som 
ble besøkt. 
 
De fleste er ganske 
utilgjengelige i dag ! 

Holtedahls ekspedisjon til Novaja Zemlja 
Samlingen ble re-katalogisert i 1989. Deretter brukt i et 
industrifinansiert prosjekt 2006-2010, noe som resulterte i ny 
interesse for materialet, og nye vitenskapelige publikasjoner. 



Holtedahls ekspedisjon til Novaja Zemlja 
Rapporter til industrien pp



”Typesamlingen” – den viktigste forskningssamlingen 

Sudbø-saken: 
”Universitetet i Oslo har gjort et løft når det gjelder forebygging 
av fusk i forskning. I disse dager implementeres en tiltaksplan. 
Hvert institutt får et tydelig ansvar og forskningsetisk utvalg har 
fått en ny, selvstendig rolle.” 
 
Innen paleontologi danner de publiserte fossilprøvene 
beleggene for vitenskapelige resultater. 
 
”Type-eksemplaret” er ”prototypen” på biologiske og 
paleontologiske arter, eksemplaret som definerer selve arten. 

Fossiler studeres, 
beskrives, tegnes, 
avbildes i 
vitenskapelige 
publikasjoner. 
 
Ett eksempel: 
 
Plansje 10, fra 
Brøgger (1882). 



”Typesamlingen” – bryozo.uio.no/types/ 


