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INGE BRYHNI 

Professor Trygve Strand døde 15. februar 1976. Med ham er en allsidig 

geolog, dyktig kartlegger og fremragende kjenner av Norges geologi gått 

bort. 

Trygve Strand ble født 16. januar 1903 i Lillehammer, hvor han tok 

artium i 1922. Foreldrene var kjøpmann Tor J. Strand og Ragnhild Peter

sen. Den akademiske løpebanen ved Universitetet i Oslo ble innledet med 

bifagene botanikk, zoologi og mineralogi-petrografi, og hovedfagseksamen i 

historisk geologi med paleontologi, som han tok i 1928. Han tok doktor

graden i en alder av 31  år. I de første årene ettter hovedfagseksamen hadde 
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han vikariat og midlertidig arbeid ved Norges Geologiske Undersøkelse og i 
tiden 1932-35 var han vitenskapelig assistent ved Paleontologisk Museum. 

I begynnelsen av året 1936 blev han ansatt som statsgeolog ved Norges 
Geologiske Undersøkelse og her virket han inntH han 1/3 1956 ble utnevnt 

til professor i geologi ved universitetet i Oslo. Han trådte her inn i professor 
Olaf Holtedahls gamle stilling med plikt til å ta seg av de sentrale deler av 
det geologiske fagområde. Det Norske Videnskapsakademi i Oslo valgte 
ham inn som medlem i 1952. I Norsk Geologisk Forening har han vært aktiv 
på mange plan, bl. a. som formann i 1942-44 og 1958-59. 

Mens han var assistent ved Paleontologisk Museum og statsgeolog ved 
Norges Geologiske Undersøkelse arbeidet han som timelærer ved Norges 
Landbrukshøyskole hvor han sto for undervisning og eksamen i geologi i 
mange år. 

Etter at han ble utnevnt som professor har han vært betydelig engasjert 
som sensor ved Norges Landbrukshøyskole, Universitetet i Bergen og deltatt 
i bedømmelsen av utenlandske doktorarbeider med tilknytning til vårt land. 
Han hadde også undervisningsoppgaver utenfor Universitetet som timelærer 
ved Schous Tekniske Institutt fra 1946 av. 

V ed Universitetet i Oslo fikk Strand ansvaret for undervisningen i al
minnelig geologi, regionalgeologi og strukturgeologi; - sentrale emner innen 
faget som tiltrakk mange hovedfagsstudenter. Kontakten med studentene 
ble utdypet ved at han var selvskreven leder og deltaker ved alle større 
ekskursjoner. Likesom sin forgjenger professor Holtedahl var han den av 
universitetslærerne som aller flittigst møtte opp til studentenes foredrags

møter i Gæa, og sammen med sin hustru Benedicte var han en trofast del
taker ved studentenes bridgekvelder. De fleste av oss som var studenter og 
yngre kolleger opplevde gjestfriheten hjemme hos Strand's. Ved dette fikk 
han, - til tross for sin noe tilbakenholdne personlighet -, en bredere kon
taktflate med studentene enn noen av sine samtidige kolleger. Også på dette 
område var han en verdig etterfølger av sin forgjenger i professoratet, Olaf 
Holtedahl. 

Strand begynte sin forskerkarriere som paleontolog. Både debutarbeidet 
fra 1927 og doktorarbeidet fra 1933 er rent paleontologiske studier, - det 
første om larveutviklingen hos en kambrisk trilobitt og det andre om 
cephalopodene fra Oslofeltets over-ordovicium. Han utbygde kunnskapene 

sine i 1931 ved et opphold på British Museum i London i 2 måneder og ved 

en studiereise til Estlands kambro-silur avleiringer. Noe tidligere, i 1928, 
hadde han deltatt i professor Th. Vogts ekspedisjon til downton-devon om
rådene på Spitsbergen. Doktorarbeidet er først og fremst et systematisk 

arbeide, hvor han beskrev 80 former hvorav 45 var nye arter. Ved serieslip
ning fikk han klarlagt bygningstrekk hos en viktig gruppe av fossiler. Ar
beidet karakteriserte Strand som en meget habil paleontolog, en spesialist 
på området. Han fikk endog en fossil oppkalt etter seg, Strandoceras, 

Flower 1940. 
På samme tid som Strand levde seg inn i rent paleontologiske problemstil-
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linger publiserte han en rekke arbeider om stratigrafi, strukturgeologi og 

regional geologi. Bare 7 av arbeidene fra denne perioden kan karakteriseres 
som paleontologisk-stratigrafiske. 

I eksamensarbeidet fra 1929 beskriver han nye fossile faunaer fra kam
brium ved Mjøsa og gir en detaljert inndeling av lagrekken. Ved å stille 
sammen paleontologisk-stratigrafiske data fra flere steder i Norge og andre 
land nådde han frem til et bilde av fordelingen av land og hav i kam
brisk tid. 

Vide regionale problemstillinger ble tatt opp i flere mindre studier av egne 

og andres fossilfunn fra Smøla (1932), Trondheimsfeltet (1932, 1948), Finn
mark (1935), Karmøy (1940) og Hadeland (1948). For Strand var ikke fos

silene bare rariteter som bare skulle plasseres i en systematisk sammenheng -
de var elementer som skulle brukes i et større bilde. Særlig i det siste 
Trondheimsfeltarbeidet finner vi en bredt anlagt diskusjon om utbredelsen 
av den kaledonske geosynklinal. Han bekreftet tidligere antydninger at fos

silene fra Smøla og Trondheimsfeltet var amerikansk-arktiske arter, for
skjellig fra de baltiske som finnes lengere sydøst i Norge. Denne enkle 
kjennsgjemingen er ennå idag en av grunnpillarene ved alle forsøk på re
konstruksjoner av den kaledonske geosynklinal i moderne platetektonisk 
sammenheng. 

Hovedtyngden i Strands vitenskapelige forfatterskap ligger innen fjell
kjedens geologi. Ikke så merkelig, kanskje, for en geolog som hadde Lille
hammer som tumleplass da han var gutt. Feltarbeide i Valdres 1929-1939 
ledet til utgivelse av de geologiske kartbladene Nordre Etnedal, Slidre og 
Aurdal med populært skrevne, men likefullt faglig konsise beskrivelser til. 
Her er adskillige kvartærgeologiske observasjoner, men mest petrografi. Et 
kompleks av omvandlete eruptivbergarter med charnockittiske og anorthosit

tiske ledd i grunnfjellet minnet om dem en ellers finner i overskjøvet posi
sjon. Arbeidene herfra viser at paleontologen Strand nå har utviklet seg til 
å bli en sikker petrolog. Liksom flere samtidige norske kolleger interesserte 
han seg for epidot-plagioklas likevekten i metamorfe bergarter. Han på
viste samtidig med Rosenquist at det ved gitte PT forhold måtte være en 
øvre grense for plagioklasens An-gehalt, - først når denne er nådd, kan 
zoisitt eller epidot-mineraler komme til. Etter alt å dømme måtte det være 
«en glidende overgang mellom amfibolittfacies og epidot-amfibolittfacies 
med albitt, hvori hvert trinn er karakterisert ved en bestemt øvre grense 
for plagioklasens An-innhold». Dette er en lovmessig sammenheng av stor 
generell betydning. 

I tiden 1940--47 utførte Strand feltarbeide i nordre Gudbrandsdalen og 
tre skrifter fra kartbladet Sel og Vågå så dagens lys. Et av dem er et hoved
verk i norsk geologi. Av fundamental betydning er at han i samarbeide 
med Gjelsvik kan legge frem bevis for at bergarter av «Bergen-Jotun» type 
dannet et underlag for Trondhjemsfeltets eugeosynklinal serie. Dermed ble 
antagelsen om at Bergen-Jotun stammen kunne være kaledonsk ettertrykke
lig avlivet. I Sel og Vågå møtte Strand bunngneisen. Den var petrografisk 
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lik gneisen i Valdres, mente han, inneholdt anorthositter og hadde samme 
Ø-V lige lineasjon og foldningsakser. Han betraktet basalgneissen som over
veiende prekambrisk og utviklingen har gitt ham medhold nå da radio
metriske dateringer er blitt tilgjengelige. Med tre avhandlinger herfra 

kunne han se tilbake på 25 års forskervirksomhet hvor han hadde arbeidet 
seg systematisk fra de minst omdannete, fossilførende avleiringer i sydøst til 
de mest høymetamorfe bergartene i fjellkjedens sentralsone! 

I mellomtiden hadde han kastet seg inn i et nytt studiefelt: struktur
petrologisk analyse. Han fant opp et nytt diagram for uttelling av struktur
data i projeksjon. Dette «Stra:nd's nett» gjør uttellingen både raskere og 
riktigere enn ved de tidligere anvendte metoder. Et arbeide om Bygdin
konglomeratet fra 1945 bygger på statistiske målinger i mikroskopet av 
mineral-orienteringer i strukne kvartsittboller. De fleste av de 22 publiserte 
diagrammene viser belter hvis akser faller sammen med lengderetningen av 
bollene og den antatte massetransporten ved det store overskjøvne Jotun
dekket. Diskusjonen om strekningsretning, lineasjon og tektonisk transport 
gikk livlig i denne tiden. Strand's tolkninger er omhyggelig funderte, men 
om nye generasjoner likevel skulle komme til andre resultater, vil grunn
lagsmaterialet hans bli stående som kilde for ny forståelse. 

I 1950 årene forskjøv Strand sin vitenskapelige virksomhet til mer nord

lige trakter av landet. Han beskrev karbonatitt fra Stjernøy, Raipas og 
kaledon i Repparfjord og gav ut tre regionalgeo1ogiske-petrografiske arbei
der fra Helgeland. Da Steinar Foslie døde uventet i 1951, tok Strand på seg å 

forestå utgivelsen trykningen av en del av det etterlatte kartmaterialet og 
utarbeide beskrivelser til dem. Samtidig var han med på å utarbeide inter
nasjonale leksikalske oversikter over stratigrafi i Norge og på Svalbard. 

I omtalen av Strand som en paleontolog som ble mer og mer regional
geologisk orientert bør også nevnes at han forsøkte seg som mineralog. Ett 
arbeide omhandler zeolitter på Nordmøre og et annet omvandling av beryl 
fra Iveland. Thorolf Vogt karakteriserte det siste slik: «et nydelig lite mine
ralogisk arbeide, som dessuten førte til påvisningen av et for Norge nytt 
beryllium-mineral, euklas». 

Etter at han var tiltrådt som professor, gle Strand mer og mer inn i tek
tonisk-stratigrafiske problemstillinger. Tiltredelsesforelesningen var om de 
store overskyvninger og han fulgte opp med regionale oversikter om fjell
kjedeproblematikken. Med sitt enestående kjennskap til fjellkjeden fra de 
mest lavmetamorfe i sydøst til de høymetamorfe i nordvest, fra Karmøy i 

syd til Stjernøy i nord, var han selvskreven til dette! Da «21. internasjonale 
geologkongress, Norden 1960» krevde et felles løft av norske geologer skrev 
han et 114 siders sentralt kapittel i "Geology of Norway", og var medforfat
ter av enda et kapittel samt en ekskursjonsguide. En av hans oversiktsartik
ler om den kaledonske fjellkjede så også dagens lys i American Journal of 
Science på denne tiden. Dette ledet naturlig til boken "Scandinavian Cale
donides" som han skrev sammen med Kulling. Strand beflittet seg på å gjøre 

dette store og internasjonalt meget anvendte oversiktsverket så aktuelt som 
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vel mulig. Han tok kontakt med alle som var engasjert i fjellkjedeproble

rnene i Norge, og klarte å innarbeide mye tidligere ukjent stoff i den store 
synthese som er komplett med fyldige referanser frem til 1966. Trykningen 
tok lang tid, og det er karakteristisk for Strand at da boken korn ut i 1972 
lot han distribuere en liste med referanse til all ekstra litteratur som hadde 

kommet til i trykningstiden! 
Det var en særlig rik utvikling innen det strukturgeologiske· fagområde i 

1960 årene. Valdressparagrnitten ble snudd på hodet, men for Strand var det 
naturli'g å godta nye tolkninger så sant de var basert på kjennsgjeminger 
hentet fra felten. Han tok raskt i bruk de nye metoder som særlig britiske 
strukturgeologer hadde utviklet ved studier av overprentet linjestrukturer. 
I Prestberget ved Vågå utredet han geometrien ved tre ganger gjentatt fold
ning og han førte bevis for tredobbel deformasjon også ved Grotli. Disse to 
arbeidene er gode eksempler på hvordan detaljert feltarbeide og statistisk 

analyse av strukturelernenter fra felt og mikroskop går hånd i hånd. 
I undervisningen satte Strand spor etter seg ved kompendier og studie

håndbøker. Mest kjent er «Forelesninger i mineralogi og geologi ved Norges 
landbrukshøyskole» som korn i tre utgaver i 1947, -55 og -62 og «Foreles
ninger i regional geologi» som korn i 1972. Som popularisator var Strand 
mindre kjent, men ved Aschehoug's leksikon som han var medarbeider i 
ved to utgaver nådde han en stor krets med et utall av stikkord om regional 
og alminnelig geologi. I Rosenqvists bok Geologien og mennesket (1973) 
nådde han også lesere langt utenom faggeologenes rekker ved en populært 
skrevet oversiktsartikkel om Norges geologi. 

Med sin kjære felthatt og hammer og kompass på ekskursjoner og felt
arbeide var Strand utvilsomt en lykkelig mann. Jeg er ikke så sikker på at 
han var like glad i alle de administrative plikter som naturlig fulgte med 

professoratet. Med sin beskjedne innstilling og naturlige tilbakeholdenhet 
sto han ikke så ofte opp og kjempet for sine interesser, og han hadde liten 
sans for universitetsbyråkratiet. Han bøtte ikke så ofte opp ver inter
nasjonale konferanser enn skjønt han allerede som 35-årig gjorde seg be
merket med et arbeide om paleoklirna ved den 17. internasjonale geolog
kongress i Moskva. Det som fremfor alt særpreger Strands arbeide er nøk
tern og omhyggelig beskrivelse hvor tolkningen aldri ble strukket lenger enn 
materialet kunne tillate. Selvkritikken var for sterk til at han ofte fant å 
brilliere med nye ideer, men nettopp derved vil hans arbeider bli stående 
som milepeler i kjennskapet til landets fjellgrunn. Heri slutter Strand seg 

til pionerene i norsk geologi. 

Vi vil ære hans minne. 


