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Dag 1, 14.03.18:
Første dag var ankomstdag. Noen av studentene hadde kommet dagen før, og alt tatt seg en
tur på Santa Monica beach før resten av klassen hadde landet. For de fleste av oss gitt dagen
til flyreise og utsjekking av leiebiler. Så snart bilene var på plass var det strake veien til
Barstow der første overnatting var planlagt før veien gikk videre.
Dag 2, 15.03.18:
Etter en lang reisedag dagen før, og overnatting i
Barstow, våknet de fleste "uthvilte" og klare for første
dag i felt. Ferden gikk først til professor Krill sitt hus
i Boulder City, Nevada, der det ble spist lunsj. Været
var nydelig, så mange av studentene valgte å nyte
lunsjen utendørs.
En ti minutters kjøretur unna lå Hot Spring Trails.
Stien var bratt og utfordrende, og ledet, ikke
overraskende, til varme kilder. Noen steder var stien
så bratt at klatretau var hengt opp.
Mange av studentene badet i den varme kilden, før
gruppa klatret opp igjen. Turen tok fire timer, og
alle kom opp varme og god-slitne. På toppen ble det
gjennomført felles tøyning, før turen gikk videre til
kveldens overnattingssted; Fortune Hotel i Las Vegas.

Hot Spring Trails

Boulder city

Her kan enden av Hot Spring Trails
skimtes

Dag 3, 16.03.18:
Dagen startet i Las Vegas, hvor vi kjørte til Spooky Canyon i Arizona. Den er omtrent 10 m
dyp og 1-5 m bred, og slynger seg et par hundre meter oppover fra Colorado River. Der så vi
fine eksempler på alternerende lag med kryssjiktning og granitt-/gneis-klaster.

Studenter på vei gjennom Spooky Canyon.
Derfra kjørte vi videre via Kingman til Grand Canyon, og på veien dit så vi flere eksemplarer
av normalforkastninger og forvitrede granittfjellsider. Ved Grand Canyon så vi solen gå ned
over horisonten fra Mather Point. Det ble en tidlig kveld siden vi hadde en lang tur i vente
neste dag.

Solnedgang i Grand Canyon, sett fra Mather Point.

Dag 4, 17.03.18:
Lørdag 17.03, hiking i Grand Canyon, Arizona. Etter en svært tidlig morgen i Maswik Lodge,
startet ferden kl 6:30 rett etter soloppgangen med temperaturer nær nullpunktet, fra Yaki Point
og ut i det utrolige ruvet via South Kaibab Trail.
Turen tok syv og en halv time og tok oss helt ned til Colorado river og opp igjen.
Temperaturforskjell mellom topp og bunn var på omtrent 20 grader celsius. En tur på nesten 3
mil og over nærmere 1800 høydemetere av spektakulær karakter satte turen sine spor i
kroppen, mens inntrykkene satt enda dypere. Etter hvert som alle kom seg opp “rim’en” var
øynene satt mot en lang kjøretur i mørket tilbake til Las Vegas.

Grand Canyon ved soloppgang, like før turstart.
Dag 5, 18.03.18:
Etter en velfortjent natts hvile gikk turen så til Frenchman Mountain, øst for Las Vegas.
Frenchman Mountain består av de samme bergartene som den nedre del av Grand Canyon, og
det var nå tid for å lære om det vi hadde sett på turen dagen før. Første stopp var en
veiskjæring nedenfor fjellet, i Baro Canyon. Her observerte vi grensen mellom den
prekambriske Vishnu Group og langt yngre sandsteiner, samt en normalforkastning som
vitner om Las-Vegas-dalens dannelse gjennom ekstensjon.
Neste lokasjon var et nedlagt grustak mellom Desert Ridge Apartments og Frenchman
Mountain Trailhead, tilsynelatende en yndet campingplass for byens ungdom. Her gikk vi
langs grensen mellom Vhisnu Group og den 1,2 milliarder år yngre Tapeats Sandstone, kjent
som The Great Unconformity, som vi også hadde observert i Grand Canyon. Det ble også tid
til å lete etter trilobitter i Bright Angel Shale formasjonen som ligger over Tapeats Sandstone,
litt høyere opp i fjellsiden. Selv om utallige vordende geologer har vært og plukket der
tidligere, ble det funnet trilobitter i år også.
Veien gikk så til en “wash” noen kilometer øst for Frenchman Mountain. Her spiste vi lunsj
med et musikalsk innslag fra en meksikansk maler. Ved denne lokasjonen ble
Aztecsandsteinen, noen steder også kjent som Navahosandsteinen, og en
Rapakivigranittbreksje tatt nærmere i øyesyn. Rapakivigranittbreksjen som er av prekambrisk
alder, lå her over Aztecsandsteinen fra jura. Antakeligvis er opphavet til denne geometrien et
enormt ras fra et Rapakivigranittfjell, som senere har blitt fraktet til deres nåværende posisjon
av skyveforkastninger. Etter en times kjøring tilbake gjennom Las-Vegas-dalen kom vi fram
til neste stopp, Red Rock Canyon. Her observerte vi fargeendringene i Aztecsandsteinen som

gir navnet til canyonen. Resten av dagen ble brukt til å lete etter skyvegrensen til The
Keystone Thrust.

Red Rock Canyon
Dag 6, 19.03.18:
Dagen startet med avreise fra Las Vegas tidlig om morgenen. På veien plukket vi med oss
professor Stephen Rowland fra universitetet i Las Vegas (UNLV). Han fulgte oss på dagens
første lokalitet, Hoover-demningen.
Bergarten i Black Canyon er en dacitt (Tuff of Hoover Dam) som ble avsatt under eksplosive
utbrudd fra en vulkan i området i miocen. På overflater kan vi observere slickenlines som
forteller om horisontale bevegelser i dalen. Rett nedenfor selve demningen ser vi dette i
normalforkastninger i mørke intrusjoner (se skisse under).

Skisse over Hoover-demningen og omliggende geologi
I bakgrunnen ser vi Fortification Hill. Dette er gamle lavastrømmer som har størknet i en
dalbunn. Disse har så blitt liggende igjen som en topp, mens den mindre resistente
dalbergarten forvitret bort.
Neste lokasjon var Oak Bridge Trail. Denne lokasjonens geologiske potensiale ble funnet av
Krill under sabbatsåret i 2015. Oak Bridge Trail tok oss ned et tørt elveleie som hadde vasket
seg gjennom 3 større lag med vulkanitter. Her ble det observert lys rhyolitt, mørkere basalter
og andesitt med store hornblendefenokrystaller. Turen endte ved en 10 meter bred og 5 meter
høy stenbro som naturen selv har konstruert over tidens løp.
Resten av dagen gikk med på å besøke den døde gullgraverbyen Nelson, som ligger ved lake
Mohave. Her kunne vi ta innover oss et ville -vesten samfunn fryst i tid, krydret med
lettkledde damer på nakenshoot. Vi avsluttet dagen i byen Pahrump, Nevada, hvor vi sjekket
inn på casinoet The Nugget.
Dag 7, 20.03.18:
Først kjørte vi et lite stykke til en veiskjæring med ganske interessant obsidian. Deretter kjørte
vi til Shoshone, hvor vi så på noen gamle bosteder, gravd inn i lakustrin sandstein. Videre
kjørte vi til et område med marine sedimenter som inneholdt drop stones, et bevis på en
prekambrisk istid. Rundt lunsjtider kjørte vi tilbake til Shoshone, der vi hadde matpause. Her
var vi også innom et lokalt museum som fortalte om historien til området. Etter lunsj kjørte vi
inn i Death Valley, til Badwater, hvor vi vandret på saltsletten, før turen gikk videre til
Natural Bridge Canyon, også i Death Valley. Her vandret vi opp en “wash”, et elveleie for
“flash floods”, som gikk gjennom en alluvial vifte med løse sedimenter. Midt i denne
“washen” var det en flere meter høy naturlig bro av sedimenter som lå over stien. Videre oppi
“washen” så vi prekambrisk, delvis metamorfisert grønnstein, som var blitt skjøvet opp i en
forkastning.

Dag 8, 21.03.18:
Først dro vi til et nedlagt gruveområde kalt Rhyolite. Der hadde de utvunnet gull og senere
Borax før det ble ulønnsomt og byen forfalt til ruiner. Vi så på ruinene av byen og på en
statue-park.

Bilde av alle i statueparken
Deretter kjørte vi til sanddyner i området og gikk tur i dem. Det var veldig spennende å se de
sedimentære strukturene i stjernedynene.

Store sanddyner
Etter å ha spist lunsj dro vi til Mosaic canyon; nederodert båndet marmor med vakre
mosaikkliknende konglomerat langs canyonveggene. Det ble en flott tur i supert vær.

Mosaikk konglomerat
Til slutt dro vi til Ubehebe Crater, dannet for 2000 år siden da magma nær overflaten varmet
opp grunnvannet til kokepunktet, som førte til store eksplosjoner i området. Krateret var
dekket av vulkansk aske fra utbrudd av magmakammeret etter eksplosjonene.

Full fart på vei ned i Ubebebe krater!
Etter dagen var ferdig dro alle til en lokal meksikansk pub og spiste middag.

Dag 9, 22.03.18:
Dagen startet med et kraftig regnvær i Beatty. Til tross for været, var planen å gå Golden
Canyon i Death Valley for å se på de fantastiske alluviale viftene, og sandsteinene som “flash
floods” hadde gravd ut. Heldigvis for oss, klarte vi å kjøre fra regnet på veien til Golden
Canyon, og vi begynte på den 6 km lange turen gjennom Golden Canyon. Dette var en av de
fineste turene vi hadde vært på, og til tross for veldig kraftig vind til tider, var det enda
flottere enn forventet!

Golden canyon, med Red cathedral i bakgrunnen til høyre.
Etter turen var ferdig, viste Allan Krill oss Gower Gulch. På grunn av en menneskeskapt
avskjæring for å skjerme Furnace Creek Wash, hadde Gower Gulch sitt nedbørfelt økt
eksponentielt, noe som økte erosjonen kraftig i kanalen. Dette har ført til at avskjæringen har
sunket flere meter, noe som kan skape fremtidige problemer.
Lunsjen ble konsumert på Ash Meadows National Wildlife Refuge. Etter lunsjen, var vi
innom senteret, der vi fikk innblikk i hvordan de hadde tatt vare på naturen og den lokale
faunaen, der flere dyrearter hadde vært på kanten til utryddelse.

Vårt siste stopp for dagen ble Devils Hole, som i tillegg til å være hjemmet til Devils Hole
Pupfish, er et geotermisk oppvarmet basseng lokalisert i en av de mange forkastningene som
er i området.
Dette var vårt siste stopp på ekskursjonen, noe som ga oss litt ambivalente følelser. Vi var alle
slitne, men hadde hatt fantastiske dager på ekskursjonen. Dermed bar veien tilbake til Las
Vegas.
Dag 10, 23.03.18:
Etter en siste overnatting på Fortune Hotel gikk turen for de fleste tilbake til Los Angeles. Og
ekskursjonen var da over. Flere av studentene ble igjen i statene noen dager til, mens andre
valgte å reise rett hjem. Det var jo tross alt like mye sol på påskefjellet som i LA.

Takk
Vi ønsker å starte med en stor takk til våre sponsorer! Uten deres støtte, hadde ikke denne
turen vært mulig. Takk også til våre professorer Allan George Krill og Bjørn Frengstad.
Begge stilte opp med godt humør og faglig kompetanse. Opplegget som er konstruert av Krill,
hadde veldig bra faglig innhold. Det kom tydelig frem at det er lagt mye arbeid i forberedelse
av opplegget. Alle lokalitetene og opplevelser hadde ikke vært mulig å finne uten å være
lokalkjent i Las-Vegas-området. Takk også til Stephen Rowland fra UNLV som ble med oss
som guide ved Hoover Dam.
Turen har vært både lærerik og minnerik. Alle har nok sine høydepunkt fra turen, men få vil
glemme turen i Grand Canyon. I løpet av studiet har det vært flere ekskursjoner, men ingen av
dem kan sammenlignes med denne reisen. Geologien i Nevada og Arizona er av en helt
annen karakter enn den man til vanlig ser i Norge, det å få innblikk i denne har vært meget
interessant.
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