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Professor dr. philos. Niels-Henrik Kolderup dode natt til 2. januar 1971. 

Den 31. januar ville han ha fylt 73 år. 

Professor Kolderup fikk tjene sitt land på en fremragende måte på en 

rekke forskjellige områder. Her, i Norsk Geologisk Forening, skal vi i farste 

rekke minnes hans innsats som geolog. 
Slekten Kolderup kom til Bergen fra Danmark i 1720, da Andreas Kolde

rup kom til byen som skolemester. Niels-Henrik Kolderup var sann av Carl 

Fred. Kolderup og Johanne Kathrine Pedersen. 

Carl Fred. Kolderup ble knyttet til Bergens Museum i 1896 og var ansatt 

der til han tok avskjed i 1939. Han bygget opp Den Mineralogisk-Geologiske 

Avdeling fra ingenting til et aktivt forskningsinstitutt med tre vitenskaps

menn, skapte et godt geologisk museum og opprettet Norges farste jord

skjelvstasjon. 

Hans eldste sann begyndte å ferdes i museet så snart han kunne gå, vok

ste opp med museet og fulgte med i dets utvikling. Han hadde mange inter

esser, men det var aldri tvil om at det var geolog han skulle bli. 

I 1916 tok han artium, gikk et år på krigsskolen, og begynte så å studere 

realfag. V ed siden av mineralogi og petrografi studerte han kjemi og zoologi, 

men han tok ikke embedseksamen. 

I 1919 ble det opprettet en amanuensisstilling ved Den Mineralogisk

Geologiske Avdeling ved Bergens Museum. Niels-Henrik Kolderup var da 
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kommet så langt i sine studier at han ble funnet kvalifisert til stillingen. 

Denne stilling hadde han til han i 1939 etterfulgte sin far som professor 

samme sted. 

Blant universitetslærerne i Oslo var det Victor Goldschmidt som fikk mest 

å si for den unge Kolderups utvikling. Av ham lærte han det som den gang 

var moderne mineralogi og petrografi, og ikke minst lærte han betydningen 

av noyaktig og samvittighetsfull mikroskopering. Den andre store læremester 

var hans far. Av ham lærte han at geologi er et fag med mange grener, og vil 

man bli geolog, og ikke bare spesialist, må man skaffe seg en solid faglig 

bredde. Han lærte også om sammenhengen mellom geologi og landskapsfor

mer, og han fikk innprentet betydningen av noyaktig geologisk feltarbeide, 

som gjenga de faktiske observasjoner uten for meget tolkning. Disse retnings

linjer fulgte han gjennom hele sitt liv som geolog. 

Hans fOrste vitenskapelige avhandling kom i 1921. Den hadde tittelen: 

«Der Mangeritsyenit und umgebende Gesteine zwischen Dalsfjord und Stav

fjord in Søndfjord im westlichen Norwegen». Den beskrev bergartene under 

Kvamshestens devonfelt. Han fant bl. a. at et stort bergartmassiv, som tidli

gere hadde vært kalt syenitt, besto av bergarter med mangerittens karakteris

tiske mikroperthitt, og han innfOrte navnet mangeritt-syenitt for denne berg

art. 

To år senere kom en avhandling om injeksjonsmetamorfosen i MØgster

området syd for Bergen, der granitter har gjennomsatt kalksten og glimmer

skifer og en rekke interessante mineraler er dannet. 

To år senere k� det to nye avhandlinger, en rent mineralogisk om horn

blende i Bergensfeltet, og en krystallografisk, om krystallstrukturen hos bly, 
blyglans, blyfluorid og kadmiumfluorid. Aret etter kom en kvartærgeologisk 

avhandling, om bygningen av morener og terrasser i Osterfjorden og Sør

fjorden ved Bergen. 

I 1928, da han var 30 år gammel, kom så hans doktoravhandling: Fjell
bygningen i kyststrøket mellom Sognefjord og Nordfjord. Hans far hadde 
nylig avsluttet sine beskrivelser av devonfeltene. Nå kom den fOrste samlede 

oversikt over bergartene under devonen. Oppgaven var meget vanskelig. 

Kanskje det storste problem var kartet, et dårlig amtskart som skapte store 

vanskeligheter for feltarbeidet. Men de geologiske problemer var store nok. 

Hvilke bergarter var kambrosilur, og hvilke var eldre? Meningene har veks

let siden karttegningen begynte i forrige århundre. Kolderup la fram nye og 

interessante synspunkter. De er blitt diskutert, og andre oppfatninger har 

vært hevdet i de senere år, men fremdeles er ikke alle problemer lost. Kolde

rups arbeide fikk stor betydning også ved den rikdom av faktiske opplysnin

ger det ga, et grunnlag som senere forskning kunne bygge videre på. 

I sine fOrste ti år som amanuensis var Kolderup ikke bare opptatt med 

geologisk karttegning og publikasjoner. Han foretok flere studiereiser til ut

landet. Alt i 1918 deltok han i det Nordiske geologmote i Danmark. I 1921 

var han på studiereiser til Sverige, Finnland, Tyskland og osterrike. I Wien 

studerte han bl. a. mikroskopi under Becke. I 1926 deltok han i den inter-
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nasjonale geologkongress i Spania, var på ekskursjoner der og i Marokko, og 

senere i Skotland og England. 

Jordskjelvstasjonen ved Bergens Museum trengte fornyelse. Amanuensis 
Kolderup ledet i 1921 monteringen av en ny vertikalseismograf og i 1923 av 
en ny horisontalseismograf. Han overtok ansvaret for stasjonsdriften, og 
måtte uten assistanse lese av alle seismogrammer. Foruten stasjonens bulle
tiner publiserte han, sammen med Krumbach, et arbeide om jordskjelvet 24. 
januar 1927, som ble merket både i Norge og i Skotland. I 1937 utga han 
sammen med K vale et arbeide om et jordskjelv ved Jan Mayen. 

De to geologer Kolderup hadde et arbeidsfelt på storrelse med Sveits. Det 
manglet ikke på oppgaver. Doktoravhandlingen markerte slutten på mange 
års arbeide i Sogn og Fjordane. Nå sto Hordaland for tur. Det var kommet 
nye topografiske kart i Sunnhordland, der lite hadde vært gjort siden Reusch's 
store arbeide om Bømmeløen og Karmøen i 1880-årene. I 1928 begynte 
Niels-Henrik Kolderup omfattende oversiktsreiser, og i de neste fire år 
samlet han inn et stort materiale. Den forste avhandling kom i 1929: En 
vestnorsk kisforende kvartskeratofyr. I 1931 ga han ut: Oversikt over den 
kaledonske fjellkjede på Vestlandet, og i 1932: Kyst- og hoifjellstil i 

foldningsgroften i Vest-Norge. Da hadde han tatt fatt på en ny oppgave. 
De topografiske kartblad Fana og Strandebarm var nylig utkommet, og i 

1931 avtalte Kolderup med direktor Bugge ved Norges Geologiske Under
s6kelse at han skulle kartlegge dem geologisk. Arbeidet tok ham og hans 
assistenter 4 år. Da de var ferdige, var det ikke penger til trykning, og det 

var liten grunn tiJ å utarbeide kartbladsbeskrivelser. 
Kartene har vært til god hjelp for dem som senere har arbeidet i de samme 

områder. 

Arbeidet hadde likevel ikke vært helt forgjeves. Det ble funnet sikre 
beviser for at det hadde foregått store overskyvninger i området mellom 
Samnangerfjord og Hardangerfjord. Det ble også påvist at soner av fyllitt 
og glimmerskifer hadde spilt en viktig rolle som smoremiddel under skyv
ningen. De dannet skiller mellom de forskjellige skyveflak, og ved å kartlegge 
dem kunne man finne de tektoniske hovedledd i skyveområdet. 

Under arbeidet i dekkeområdene fant Kolderup at alle forekomster 
av takskifer lå i bunnen av et skyveflak over en fyllittsone. Dette forte til en 
avhandling om de vestnorske takskifres genesis. 

Under arbeidet i dekkeområdene kom han også inn på sammenhengen 
mellom tektonikk og geomorfologi, særlig da om fjorddannelsen. 

Han interesserte seg også for sammenhengen mellom geologi og vege
tasjon, og hvorledes de geologiske forhold hadde påvirket bosetningen. 
Dels i denne periode, dels senere, skrev han artikler om stednavn og geologi, 
om berggrunnens betydning for utbredelsen av kristtorn, barlind og jordbær, 
om Bergens grunnlegging som en geolog ser den, om geologi og byplan
legging, om de naturlige vilkår for de eldste gårder, og om skiferbrudd og 
skiferbrytning i gammel tid. 

Da han var ferdig med de to geologiske gradteigskart, tok han fatt på 
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Bergensfeltet. Hans far arbeidet i Bergensfeltet i 1890-årene, og tok arbeidet 

opp igjen i 1920-årene, da umlandskartene i målestokk 1:25.000 var kommet. 

I fOrste del av 1930-årene ble han svekket av sykdom, og det ble klart at 

han ikke alene ville makte å fullfore arbeidet om Bergensfeltet. I 1935 trådte 

Niels-Henrik Kolderup til. Det ble arbeidet på spreng med alle de assistenter 

som kunne skaffes, og i 1940 var arbeidet: The Bergen Are System ferdig 

trykt. 

Det var et stort arbeide, både i format og innhold. Det ga en fyldig 

oversikt over det man den gang visste om Bergensfeltet, et av de mest inter

essante, og samtidig et av de vanskeligste felter i vårt land. For forste gang 

ble det klart hvor komplisert feltet er, og hvor mange problemer det rommer. 

Blant de viktigste nye resultater var at det som før var kalt Ulrikens 

gneisfelt i stor utstrekning består av anorthosittstammens bergarter i for

skjellige metamorfe facies. Ved siden av doktoravhandlingen må arbeidet 

om Bergensfeltet regnes som Kolderups hovedverk. 

Da verket kom ut, var krigen begynt. Kolderups innsats i krigsårene 

kunne fortjene en minnetale for seg. Her skal bare nevnes at han tilbrakte 

omkring 3 år i fengsel og konsentrasjonsleir, og det var bare hans usedvanlig 

sterke konstitusjon å takke at han kom fra det med livet. Men de merker 

han fikk i fangeårene ble han aldri kvitt. Han klaget aldri. Måtte han nevne 

sine problemer, var det alltid i spak. Selv vi som så hain til daglig, var ikke 

klar over hvor store vanskeligheter han hadde. 

Krigsårene markerte et skille i Kolderups liv. Hans innsats var ikke blitt 

upåaktet. Da han kom til krefter, og det gikk forbausende fort, onsket sam

funnet å benytte seg av hans innsikt og hans arbeidsevne på en rekke om
råder. Han ble varamann til Stortinget i to perioder, motte i bystyret, var 

med i en rekke offentlige komiteer og utvalg, bl. a. var han med og grunnla 

våre forskningsråd. Han var redaktor for Norsk Geologisk Tidsskrift i 

årene 1952-1964. 

Da det ble opprettet et styre for Norges Geologiske Undersokelse ble han 

med i dette. Han ble ofte rådspurt i praktiske geologiske sparsmål, kanskje 

særlig om en hustomt var rasfarlig eller ikke, eller hva man skulle gjore 

hvis det viste seg at et hus ikke lå trygt. Da Naturskadefondet ble opprettet, 

ble han den første formann i styret. 

Hans virksomhet var ikke begrenset til det mer faglig betonte. Han var 

medlem av Kringkastingsrådet i mange år, og i ti år var han formann i 

styret for Festspillene i Bergen. 

Det var meget vel fortjent, da han i 1967 ble utnevnt til ridder av forste 

klasse i Den Kongelige Sankt Olavs Orden. 

Hans viktigste innsats i årene etter krigen var likevel i forbindelse med 

opprettelse av et universitet i Bergen. Tanken var gammel, den ble knesatt 

av geologen Brogger i et foredrag i Bergen 9. april 1895. Forst 50 år senere 

var den moden for realisering. Den 9. april 1946 vedtok et enstemmig 

Storting at det skulle opprettes et universitet i Bergen. Kolderup kom til å 

spille en viktig rolle i realiseringen av planene. Han ble formann i komiteen 
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som utarbeidet forslag til lov for det nye universitet, og loven er i alt 
vesentlig hans verk. Kolderup, som politisk var konservativ, var på dette 

område mer radikal enn de fleste, og loven ble banebrytende på flere måter. 
Viktigst var kanskje at studenteme skulle bli representert i fakultetsrådet. 
Det var den gang ukjent i verden, bortsett fra Uruguay, og at det foregikk 
der, visste hverken Kolderup eller de andre i komiteen. 

Kolderup gjorde også et banebrytende arbeide som den forste dekanus ved 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, men det vil fore for vidt å 
komme nærmere inn på hans arbeide ved Universitetet i Bergen. 

Da han skulle ta opp igjen feltarbeidet etter krigen, sto han overfor et 
vanskelig valg. Han var 48 år og regnet med å ha mange gode arbeidsår 
foran seg. Hvor skulle han ta fatt? 

Vi som arbeidet sammen med ham på instituttet, tenkte at han kanskje 

ville fortsette i Sunnhordland, der han fant å burde bryte av 15 år tidligere. 
Men det var noe annet som fristet mer. Det var kommet nye topografiske 
kart over kyststroket i Sogn og Fjordane, der han hadde tilbragt sine beste 
ungdomsår. Nå oynet han muligheter til å trenge dypere inn i noen av dt 
problemer som ikke kunne loses med det gamle kartgrunnlag. Han be

stemte seg for å begynne der, og arbeidet hver sommer i tyve år. Den tid 
han kunne avse til å bearbeide materialet, ble imidlertid adskillig mindre enn 
i Bergens Museums tid. Han publiserte flere mindre arbeider, et om Gloppen

antiklinalen, et sammen med Rosenqvist om en kjempestor granat, og et 

par arbeider om gneiser og eklogitter. Men noen storre avhandling maktet 
han ikke å fullføre. Han så fram til de år da han, fri for alle tjenesteplikter, 
kunne arbeide med det han hadde lyst til. Men da han gikk av ved fylte 
70 år, var arbeidsevnen blitt mindre enn for. 

Hans mangeårige undersokelser etter krigen har likevel vært til nytte for 

norsk geologi. Han stilte sine kunnskaper og sine erfaringer til disposisjon 

for utarbeidelse av MålØybladet. Der kom de til direkte nytte. Og det 
materiale han ikke rakk å bearbeide ferdig, både fra Sogn og Fjordane og 
fra Sunnhordland, det er så velordnet og oversiktlig, at det vil bli til god 
hjelp for dem som senere skal arbeide i de samme områder. 

I hele sin tid som geolog var Kolderup sterkt opptatt av å bringe forsk
ningens resultater ut til andre enn fagfolk. Hans publikasjon nr. 2 var en 

artikkel i Naturen. Gjennom årene ble det mange flere, og det siste han fikk 
trykt, nr. 49, var også i Naturen. 

Han fikk igjennom at loven om Universitetet i Bergen skulle ha en formåls
paragraf, der universitetet blir pålagt en slik informasjonsplikt. Ved siden 
av artiklene i Naturen ble det mange avisartikler, geologiske oversikter i 
bygdeooker, utallige foredrag i foreninger og lag, og utallige omvisninger i 
Geologisk museum og Jordskjelvstasjonen. Gjennom årene utviklet han en 

muntlig og levende form både i skrift og tale. Han ble en meget populær 

foredragsholder og kåsor i kringkastingen. Noen mener, at når en forsker 
opptrer i kringkastingen, skal han vende seg til en liten krets. Kolderup 

forsokte å nå fram til så mange som mulig. Av de mange hilsener han fikk til 
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sin 60-års dag, var det knapt noen som gledet ham mer enn den han fikk 

fra Norsk Rikskringkasting. Den lad omtrent slik: «Han forstår å fortelle 
om sitt fag så hele landet lytter.» 

Han folte seg sterkt knyttet til sitt land og sitt folk, og denne f6lelsen ble 
sterkere med årene. Han vokste opp i et bymiljo, og blant kameratene ble 
hverken striler eller sunnfjordinger sett opp til. Men mange års reiseliv over 
hele Vestlandet gav ham ikke bare et lokalkjennskap som få andre, men 
han lærte også å kjenne og verdsette bygdefolket. Krigsårene styrket denne 
utvikling hos ham, og i de senere år tilbragte han all den tid han kunne 
avse på sin eiendom på Reimegrend i Raundalen. Der var han det meste av 
sin fritid gjennom 50 år, og stundom kunne en få inntrykk av at han trivdes 
minst like godt der som blant vennene i byen. 

Han hadde sterke historiske interesser. Ekskursjoner og feltarbeide med 
ham ga utbytte ut over det rent faglige, fordi han, hvor han enn kom, kunne 
fortelle hvilken tilknytning dette stedet hadde til Norges historie, i sagatid 
eller senere. De som fikk hore ham fortelle når han sto på den gamle 
kongsgården på Seim i Nordhordland, hadde en opplevelse som de ikke 
Vil glemme. 

En lang og intens arbeidsdag er slutt. Gjennom sin innsats, i første rekke 
ved Bergens Museum og Universitetet i Bergen, har han reist seg et varig 
minne. Men han vil også bli husket som en forsker med dyp og inderlig 
kjærlighet til sitt land, som onsket å tjene det på de områder han kunne, og 
som aldri sa nei når samfunnet ba ham stille sine kunnskaper og sin er
faring til dets rådighet. 

Hans medarbeidere og elever vil, blant de mange gode minner, kanskje 
særlig huske at han aldri hadde det for travelt til en samtale. Om problemet 
var stort eller lite, satte han seg inn i det og ga verdifulle råd. Han var mer 
enn en sjef for dem som var knyttet til Geologisk institutt. 

Mange er de som i ham har mistet en god venn. 
Vi hedrer hans minne ved å reise oss. 
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