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De eldste bergartene dannes
Jordas urtid; 4600-850 millioner år

Jorda var i begynnelsen en glovarm kule
utsatt for en skur av nedslag fra verdensrommet. Sakte ble planeten kjølt ned,
vanndamp ble til hav, og en stabil jordskorpe vokste fram på overflaten. Etter
en milliard år oppstod de eldste kjente
livsformene i et oksygenfattig miljø. Etter
enda en milliard år var oksygeninnholdet i atmosfæren blitt så høyt at de første
spede spirene til liv vi kjenner på jorda
i dag kunne vokse fram. Siste del av
prekambrium – seinprekambrium
(neoproterozoikum) – omtales i
kapittel 4.

(Illustrasjon: Bogdan Bocianowski. Foto: P. Aas)

Innledning
Prekambrium er fellesbetegnelsen på hadeikum, arkeikum og proterozoikum og omfatter 7/8 av
jordas historie. I dette lange tidsrommet utviklet jorda seg fra en samling av steinstøv og gass til
en planet med stabile kontinenter, store havområder og en atmosfære som var grunnlaget for
utviklingen av jordas enorme artsrikdom av dyr og planter fra begynnelsen av kambrium. Siste
del av prekambrium – seinprekambrium (neoproterozoikum) – omtales i kapittel 4.
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niverset oppstod i det store smellet, "Big Bang", for ca. 13,7 milliarder år siden. Først ni milliarder
år seinere i en av Melkeveiens spiralarmer, ble solsystemet vårt til fra en sky av fortettet støv og gass.
Dette var restene etter for lengst døde kjempestjerner som hadde slynget enorme mengder materie
ut i rommet. I denne materien fantes alle de grunnstoffene jorda er bygd opp av. Styrt av solas sterke gravitasjonskraft samlet alt fra is til metall seg i åtte planeter som roterte i baner rundt sola. De fire planetene
nærmest sola (Merkur, Venus, Jorda og Mars) består av stein og metall, mens de ytterste fire er mye større og
består mest av gass.

Jorda var til å begynne med, i den første milliarden år som kalles hadeikum, en smeltedigel der overflaten var
dekket av store og små lavasjøer. Varmen som kom fra fortetting av materie, meteornedslag og nedbryting
av radioaktive grunnstoffer, førte til at jern og nikkel smeltet. Metallene sank inn mot jordas sentrum og dannet kjernen. Tunge jern- og magnesiumrike mineraler la seg utenpå kjernen og dannet mantelen med et tynt
lag av lettere skorpe på overflaten. Den tidligste atmosfæren ble til av gass (vanndamp, nitrogen og karbondioksid) som strømmet ut fra vulkaner.

MOTSTÅENDE SIDE: Bilde av polert
flate av 2800 millioner år gammel
gneis fra Grasbakken på sørsiden av
Varangerfjorden. Bergarten har
tonalittisk sammensetning og inneholder rødlige årer som består av
kvarts og feltspat. Denne går under
handelsnavnet "Barents red" på
grunn av innholdet av årer av rødlig
pegmatittisk materiale. (Foto: NGU)

Det er ingen synlige spor etter de første 200–300 millioner år av jordas utvikling. Først for 4,4 milliarder år
siden ble en fast jordskorpe dannet. Etter hvert sank temperaturen, vanndamp kondenserte til vann som fylte
forsenkninger mellom de første kontinentområdene. Samtidig avtok den ødeleggende nedslagsaktiviteten av
meteorer fra rommet, og dermed var scenen satt for den første langsomme utvikling av den blå planeten.
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Jordkloden formes –
den tidligste utvikling
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Gjennom samspillet mellom indre og ytre geologiske krefter ble det stadig dannet ny
kontinentskorpe på jorda. Endringer i disse prosessene og utviklingen av livsformer
gjennom tid førte til at de fysiske forholdene i jordas indre, på jordoverflaten og i
atmosfæren forandret seg.
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Bergarter fra arkeisk tid (eldre enn 2500 millioner
år) utgjør kjernen i de fleste større kontinenter. Den
eldste kjente skorpebergarten, Acastagneisen i det
nordvestlige Canada, er en ca. 4000 millioner år
gammel omdannet dypbergart. Til sammenligning
er den eldste bergarten i Norge en 2900 millioner år
gammel gneis fra Sør-Varanger. Men de eldste
restene etter kontinental skorpe er hele 4400 millioner år gamle krystaller av zirkon funnet i sedimentære avleiringer i Australia. Disse zirkonkrystallene
ble dannet da jordas eldste dypbergarter størknet fra
en bergartssmelte.
Fra tidligste arkeikum finnes det også godt bevarte
sedimentære lag som ble avsatt i vann. Disse lagene
er spesielt interessante fordi vann er en meget viktig
betingelse for utvikling av liv på jorda. De eldste
kjente sedimentære bergartene er funnet ved Akilia
og Isua på Vest-Grønland. I disse 3800 millioner år
gamle avleiringene er det funnet ørsmå partikler av
karbon som noen forskere mener har et biologisk
opphav.

De viktigste hendelsene i prekambrium fra dannelsen av jorda og
nesten 4000 millioner fram til seinproterozoisk tid:

Jorda dannes fra en
sky av støv og gass

Jorda hadde i utgangspunktet et ytre lag av basaltiske bergarter med en sammensetning ikke ulik
dagens havbunnsskorpe. Jordas skorpe og mantel
hadde i tidlig arkeisk tid en høyere temperaturgradi-
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Jordskorpe dannes i nordøstlige Fennoskandia
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overflaten, Grønland
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Arkeisk skorpe blottlagt
på overflaten

Navn og omtrentlig omriss av
AMAZONIA sammensatte proteroziske kratoner
som kan omfatte ett eller flere
uavhengige arkeiske kratoner

med mørk glimmer, biotitt, som det dominerende
mørke mineralet. Sammen med dypbergartene
finner vi også karakteristiske lagpakker som ble
avsatt på overflaten. Disse kalles til vanlig for grønnsteinsbelter fordi omdannet basaltlava, som gjerne
har en grønnlig farge, utgjør en viktig del av lagpakken. I arkeiske grønnsteinsbelter finner vi to viktige
J
E
hovedtyper av vulkanske bergarter. Komatiitt er en
spesiell magnesiumrik type som sammen med basalt
trolig ble dannet ved delvis oppsmelting innenfor
mantelsøyler. Dessuten fantes basalt og dacitt som er
mer lik dem vi finner i moderne tid. Mens basalt er

lavastein som tilsvarer gabbro i sammensetning, er
dacitt en lavastein med granodiorittens sammensetning. I grønnsteinsbeltene er det i tillegg flere typer
sedimentære avsetninger (skifer, konglomerat, kvartsitt) som ble avsatt i grunne havbassenger sammen
med de vulkanske bergartene. I arkeiske områder,
der bergartene vanligvis er omdannet og sterkt
deformert, finnes grønnsteinsbeltene som skålformete trau eller smale, nedfoldete linser eller belter i de
omgivende tonalittiske gneisene.

Bevarte kjerner av arkeisk skorpe
finnes i alle store kontinenter på
jorda. De tidligst dannete bergartene kan være ødelagt av meteorittnedslag, av tektoniske prosesser,
ved forvitring og erosjon på overflaten, eller de er dekket av yngre lag.
Bare i noen få områder finnes det
bevarte bergarter som er eldre enn
3500 millioner år.
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4600

Tonalitt, trondhjemitt og granodioritt er alle kvartsrike dypbergarter, men med vekslende forhold
mellom natrium-kalsiumfeltspat (plagioklas) og
kalium-natriumfeltspat (alkalifeltspat), med mest
plagioklasfeltspat i tonalitten og minst i granodioritten (kapittel 2). Trondhjemitt er en tonalitt, men

Eldste kjente fossil

Eldste kjente bergart:
Acastagneisen i Canada

Kjerne, mantel og
skorpe blir til

ent enn i dag, og den tidlige arkeiske litosfæren
hadde av denne grunn forholdsvis lav tetthet, kanskje så lav at den ikke kunne synke ned i mantelen
slik litosfæren gjør i dag (kapittel 2). Det er derfor
mulig at synkesoner (subduksjon) i moderne forstand ikke kom i gang før i slutten av arkeikum.
Dette stemmer overens med at spesielle bergartstyper som er dominerende i arkeiske områder, blir
mindre vanlige fra proterozoisk tid.
Den øverste delen av skorpa i arkeikum var bygd
opp av basalter og natriumrike dypbergarter.
Dypbergartene oppstod ved delvis oppsmelting i de
undre delene av en fortykket basaltisk skorpe. De
lette smeltene trengte opp og størknet i store, massive kropper nærmere overflaten. Etter hvert dannet
de mer eller mindre sammenhengende områder som
gjerne omtales som tonalitt-trondhjemitt-granodioritt (TTG)-gneiser, og som skiller seg klart fra de
mer kaliumrike bergartene som ble vanlige etter
arkeisk tid.
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Forenklet geologisk kart over det
fennoskandiske skjoldet. Kartet viser
en hovedinndeling av berggrunnen
etter alder og bergartstype.

Overgangen arkeikum–proterozoikum – en miljøkatastrofe?
Overgangen fra arkeisk til paleoproterozoisk tid var
kanskje den mest dramatiske i jordas historie.
I denne perioden skiftet mange fundamentale prosesser karakter, og en utvikling tok til der geologiske
og biologiske prosesser fungerte mer eller mindre
slik de gjør i dag. I begynnelsen av proterozoikum
inntraff den første omfattende nedisingen på jordas
overflate, den er gjerne omtalt som huronistiden.
Den mest betydningsfulle endringen skjedde
gjennom utviklingen av en oksygenrik atmosfære
i perioden mellom 2450 og 2320 millioner år.
I resten av proterozoikum var forholdene på overflaten av jorda med hensyn til vann og atmosfære stort
sett slik de er i dag. Selv om større, flercellete organismer og planter ikke utviklet seg før mye seinere,
var de biogeokjemiske prosessene på land og i havet
basert på at forholdene var aerobe, dvs. at det fantes
oksygen som viktigste energibærer i biosystemet.
I kontrast til dette var oksygenrike miljøer i arkeisk
tid begrenset til lokale "oaser", og forvitring ved
oksidasjon forekom vanligvis ikke.

Livets utvikling kjennes best fra begynnelsen av
kambrium, særlig på grunn av at en enorm artsrikdom er påvist i fossilrike kambriske lag fra ulike
deler av verden. Med unntak av den seinprekambriske
ediacarafaunaen (kapittel 4), finnes fossiler i prekambriske lag stort sett som mikroorganismer. I
paleoproterozoiske og arkeiske bergarter er godt
bevarte mikroorganismer meget sjeldne. Tolkninger
og modeller for livets opprinnelse og tidligste utvikling gjøres til dels på grunnlag av biokjemiske markører i materiale av antatt biogen opprinnelse.
I proterozoisk tid fungerte den platetektoniske
syklusen mer eller mindre slik som i dag (se kapittel
2). Jorda var i stadig endring. Riftsystemer, kollisjonssoner og fjellkjeder oppstod og gikk til grunne.
Kontinentskorpe ble dannet gjennom hele tidsrommet, og gradvis fikk de gamle arkeiske kjernene en
økende påvekst av ny skorpe. Det norske grunnfjellet gir et godt bilde av hvordan disse prosessene virket gjennom lang tid. De eldste bergartene, som er
opptil 2900 millioner år, er bevart i Nord-Norge.
I de sørlige delene av landet er den prekambriske
berggrunnen stort sett yngre og ble dannet i tidsrommet fra 1700 til 900 millioner år siden.
Det fennoskandiske skjoldet – en oversikt
De prekambriske bergartene i Norge er en del av det
fennoskandiske skjoldet. Kartlegging og et stort
antall aldersbestemmelser av bergarter har i løpet av
de siste par tiårene gitt et ganske detaljert bilde av
skjoldets geologiske oppbygning og utviklingshistorie. Etter en sped begynnelse for 3500 millioner år
siden, har skjoldet vokst fram gjennom perioder
med vulkanisme, deformasjon og fjellkjededannelse
i veksling med perioder med erosjon og sedimentasjon.

Kaledonske skyvedekker
Neoproterozoiske og fanerozoiske bergarter
Proterozoiske bergarter (1700 - 900 mill. år) - gotisk og svekonorvegisk
Transskandinaviske intrusivbelte (1850 - 1650 mill. år)
Paleoproterozoiske bergarter (1950 - 1750 mill. år) - svekofennisk
Paleoproterozoiske bergarter (2500 - 1950 mill. år) - svekokarelsk
Arkeiske bergarter (3500 - 2500 mill. år)
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Platetektoniske rekonstruksjoner er usikre for det
meste av prekambrium, og kunnskapen om skjoldets plassering på jorda er ytterst sparsommelig og
usikker. Fra midtre del av proterozoikum (ca. 1300
millioner år siden) ble skjoldet innlemmet i superkontinentet Rodinia. På samme vis som det svære
kontinentet Pangea som eksisterte mot slutten av
jordas oldtid, omfattet Rodinia så godt som alle
kontinentfragmentene som fantes på jorda på den
tiden. Oppsplittingen av Rodinia i flere mindre
kontinenter begynte mot slutten av prekambrium.
Da ble kontinentet Fennoskandia avløst av kontinentet Baltika (se kapittel 4).

LIVET I PREKAMBRIUM

Av Jørn H. Hurum og David L. Bruton

De eldste bergartene med spor etter liv er 3,8 milliarder år gamle og er
funnet på Grønland. De inneholder ikke fossiler, men isotopsammensetningen av noen av grunnstoffene tyder på at det virkelig fantes liv der så
tidlig. Ytterligere indikasjoner er at man finner lag dannet ved forsteining
av kisel- eller karbonatrikt slam i så gamle bergarter, ja til og med borespor i putelavaer fra den tiden.

Bakterier
De eldste fossile bakteriene er cyanobakterier, som er funnet i 3,5 milliarder år gamle kiselbergarter i det vestre Australia og det sørlige Afrika.
De kunne, liksom plantene i dag, lage sin egen mat gjennom fotosyntese
og samtidig avgi oksygen. På de slimete mattene av cyanobakterier som
lå utover havbunnen, klistret det seg fast kalkstøv som etter hvert dekket dem helt. Bakteriene vokste opp mellom kalkkornene og dannet en
ny slimete matte på toppen. Gjennom mange år ble dette til flere meter
tykke lagdelte hauger som kalles stromatolitter. Cyanobakterier kan ikke
ha vært de første; før dem må det ha vært mer primitive former (arkeobakterier), men disse har ikke satt spor etter seg ved fossiler.

Eukaryoter
Alle dyr, planter og sopp og i tillegg en mengde mikroorganismer er
eukaryoter, det vil si levende organismer som består av celler som er
inndelt i rom der et av dem er cellekjernen. Denne kjernen inneholder
mesteparten av genene i lange DNA-strenger. I dag skiller vi mellom
minst 60 forskjellige typer av eukaryoter ut fra den indre strukturen av
cellene.
En av de store gåtene i eukaryotenes utvikling er at de var til stede allerede for 1,7 milliarder år siden, uten at de gjorde noe særlig av seg verken i
mengde eller former før for 600 millioner år siden. Dette kan tyde på at
det var noe som hindret eukaryotene i å utvikle seg. Cyanobakteriene, som
kom til for 3,5 milliarder år siden, ble de dominerende organismene i
havet i løpet av de neste hundre millioner årene. Cyanobakterienes slimmatter dekket bunnen i grunnhavene, og stromatolitthauger som ble dannet i grunnhavene rundt kontinentene, formet de første kalkrevene på
jorda. På vestkysten av Australia finnes slike stromatolitter fortsatt. Disse
bakteriemattene er giftige, og annet liv holder seg unna dem. Kanskje var
det disse giftene som gjorde at eukaryotene bare levde i begrensete områder eller i dypere hav som ikke var dominert av bakterie-mattene?
Stromatolittene likte imidlertid dårlig det kjøligere klimaet for 850-550
millioner år siden, og mange former døde ut. Dermed fikk eukaryotene
muligheten til å utvikle seg videre i de grunne havområdene.

Koloniteorien, som de fleste tror på i dag, går ut på at mange encellete
dyr samlet seg i en ring der de etter hvert samarbeidet. Kanskje gjorde
de dette for å forsvare seg mot andre. Etter hvert ble enkelte av cellene
spesialisert til bestemte oppgaver og mer og mer avhengige av de andre
cellene. Slik ble et ekte flercellet dyr til.
De eldste fossilene av flercellet liv er ikke mye å skryte av. Det er bitte
små svarte klumper av kull, og finnes i bergarter som er 1,8–2,1 milliarder år gamle. Disse fossilene er bare et par millimeter store, men består
av flere celler. Vi vet ikke om det er dyr, planter, alger eller sopp.
Det første sikre flercellete dyrefossilet er funnet i det sørlige Timan i
Russland og kalles Parmia. Det er en milliard år gammelt.
"Parmiadyrene" ble opptil seks centimeter lange og lignet litt på meitemark, men vi vet foreløpig veldig lite om dem.

Bilaterale dyr
Alle bilaterale dyr har to sider langs en akse, og den ene siden er et
speilbilde av den andre. Derav navnet bilateralia. I dag hører de aller
fleste dyrene til denne gruppen. Et av de aller første er Dickinsonia fra
Kvitsjøen. Det regnes som et av de mest primitive bilaterale dyrene og
utgjør en del av den meget velkjente Ediacarafaunaen fra Australia.
Lignende avtrykk er funnet over hele verden, også i bergarter fra
Finnmark. Disse fossilene og spor etter flercellete dyrs graving i sedimenter forekommer umiddelbart forut for "den kambriske eksplosjon"
med fossiler av dyr som har utviklet harde bestanddeler i form av hardt
skall eller støtte til kroppsvev.
Kjemien i verdenshavene forandret seg etter en verdensomspennende
nedising på slutten av prekambrium. Denne istiden ble etterfulgt av et
varmere klima, med tilhørende økning av havnivået og oversvømmelse
av kontinenter. Dette dannet nye, vide grunthavsmiljøer og antas å være
årsaken til "eksplosjonen" av nye bilaterale livsformer i de første 10
millioner år av kambrisk tid. Mer om dette i de neste kapitlene.

Kjemiske spor av eukaryote celler er funnet i Australia i bergarter som er
mer enn 2,7 milliarder år gamle. Det ser altså ut til at det tok minst én
milliard år å utvikle den første eukaryote cellen etter at de første bakteriene ble dannet.

Flercellet liv
Et flercellet dyr består av flere celler som er avhengige av hverandre. Det
kan bevege seg og spiser andre levende organismer. Mange teorier er
fremsatt for hvordan de encellete dyrene slo seg sammen til flercellete.

Dickinsonia fra Kvitsjøen. Fossilet er 75 millimeter bredt.
Naturhistorisk Museum, Tøyen. (Foto: J.H. Hurum)
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HVORDAN BESTEMMER VI BERGARTENES ALDER?
De fleste har en intuitiv oppfatning av tid: Tiden kommer og går i en jevn strøm og er inndelt i år, dager, timer og minutter.
Skal vi studere jordas utvikling, dreier tid seg gjerne om titalls og hundrevis av millioner av år. Begrepet "Deep Time" blir
ofte brukt for å skille dette tidsbegrepet fra den dagligdagse oppfatningen av tiden.
Det er historiske årsaker til at vi deler tiden på den geologiske tidsskalaen inn i enheter med eksotiske navn som proterozoikum, devon og kritt. Tiden ble først målt i relative enheter på grunnlag av lagfølgen (stratigrafien), med inndeling
bestemt etter endring i fossilinnhold i lagene. Fordi det finnes svært få fossiler i prekambriske lag, ble dette arbeidet
konsentrert om lagpakker som er kambriske og yngre.
Den skotske vitenskapsmannen William Thompson (senere lord Kelvin) kalkulerte jordas alder basert på en antatt avkjølingshastighet og fant at jorda ikke kunne være mer enn noen titalls millioner år. Den var dermed for ung til å passe med
Lyells teori om gradvis geologisk endring og Darwins utviklingsteori. Hva man ikke visste den gang, var at jordkloden har
egne varmekilder i dypet.
Radioaktiv nedbryting av grunnstoffer ble oppdaget på slutten av 1800-tallet. Denne prosessen foregår med en fast hastighet som kan måles i laboratoriet – dette blir angitt i form av halveringstiden, som er den tiden det tar for at halvparten av
de ustabile isotopene av et grunnstoff går over til andre typer grunnstoffer (isotoper) under utvikling av radioaktiv stråling
og varme. Denne oppdagelsen rev bort grunnlaget for lord Kelvins aldersestimat og banet samtidig veien for radiometriske
aldersbestemmelser som ble utviklet tidlig i det 20. århundret. For første gang kunne mineralers og bergarters absolutte
alder måles. Litt forenklet blir dette gjort ved å bestemme forholdet mellom mengden av mor- og datterisotoper (se figur).
A

Opprinnelig tilstand

B

Etter én halveringstid:
Halvparten av atomene
er forandret

C

Prinsippet for aldersbestemmelse.
Vi måler forholdet mellom mor- og
datterisotoper i et mineral eller en
bergart. Deretter brukes den kjente
halveringstiden til å regne ut hvor
lang tid det har gått siden prosessen startet fra den opphavlige tilstanden. Dermed finnes mineralet
eller bergartens alder.

Etter to halveringstider:
3/4 av atomene er endret
til datterisotopen

I prekambriske bergarter er aldersbestemmelse med uran-bly-metoden på mineralene zirkon, titanitt og monazitt mest
brukt. I disse mineralene er det vanligvis en del uran, som etter hvert brytes ned til bly. Forholdet mellom forskjellige uranog blyisotoper blir bestemt i et massespektrometer som kan måle ørsmå forskjeller mellom atomenes masse og ladning.
Den vanligste metoden er å bestemme alderen på mineraler som har størknet i magmatiske bergarter. Zirkon, titanitt og
monazitt kan også krystallisere ved senere omdanning av bergartene og angi alderen på viktige metamorfe hendelser under
en fjellkjedefolding.
Zirkon har en hardhet på 7,5, og små korn av mineralet kan motstå erosjon og gjentatte episoder med lang transport i
elver. Små mengder av zirkonkrystaller, som forekommer i de aller fleste sandavsetninger, vil derfor være erosjonsrester som
har kommet fra eldre bergarter i sedimentenes kildeområde. Dersom vi kjenner alderen på de enkelte zirkonkornene, kan
dette gi viktig informasjon om mulige kildeområder. I tillegg vil den yngste zirkonen i sandavsetningen gi en minimumsalder
for avleiringen.
Enkelte zirkonkrystaller har en gammel kjerne med en yngre påvekst dannet ved en metamorf hendelse. I slike tilfeller vil
datering av eldre og yngre deler av zirkonene gi nye bidrag til berggrunnens geologiske historie.
Det siste tiåret har zirkoner fra flere prekambriske sandsteiner og kvartsitter, særlig i Sør-Norge, blitt undersøkt. Resultatene
forteller at viktige kildeområder hadde bergarter med alder 1500–2000 millioner år. I mange sandsteiner er det også spor
etter arkeiske zirkoner med alder opptil 3400–3500 millioner år. Dette er i samsvar med at proterozoiske sandsteiner i SørNorge stammer fra nedbryting av eldre bergarter som nå finnes i de østlige delene av det fennoskandiske skjoldet.
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Den eldste berggrunnen
Store områder sammensatt av flere arkeiske jordskorpefragmenter finnes på Kolahalvøya, i russisk og
finsk Karelen og i de nordlige deler av Finland,
Sverige og Norge. Berggrunnen her er for en stor del
dannet i tidsrommet fra 3100 til 2500 millioner år
siden, og noen få steder finnes bergarter som er
enda eldre. I russisk Karelen er noen grønnsteinsbelter trolig eldre enn 3200 millioner år. Den klart eldste bergarten som hittil er funnet i Fennoskandia er
Siuruagneisen i nordlige Finland. Den har en
størkningsalder på ca. 3500 millioner år, men inneholder 3730 millioner år gamle zirkoner, noe som
tyder på en enda eldre skorpeutvikling på det
fennoskandiske skjoldet.

har vært grunnlaget for en viktig gruveindustri,
blant annet i Kiruna og Skelleftefeltet i Norrland.
Tilsvarende bergarter er lite utbredt i Norge.

Urkontinentet sprekker opp – riftdannelse
I tidsrommet fra 2500 til 1950 millioner år siden
(paleoproterozoikum) ble det arkeiske kontinentet
utsatt for strekking, og flere riftsoner ble etter hvert
dannet med orienteringen nordvest-sørøst. I den
tidlige fasen av riftingen ble det dannet lagdelte,
mafiske intrusjoner og mafiske gangsvermer (mørke,
tunge størkningsbergarter) som gjennomsatte de
arkeiske bergartene. Vulkanske og sedimentære lagrekker vitner om en lang periode med utvikling av
riftsoner. Noen steder ble skjoldet delt, og et nytt
hav ("Kolahavet") oppstod langs denne riftaksen.
Endringer i platetektoniske forhold førte seinere til
at Kolahavet lukket seg, og en fjellkjede ble dannet
da skorpeblokker kolliderte for ca. 1900 millioner år
siden.

Det transskandinaviske intrusivbeltet (TIB)
Den neste fasen med skorpevekst i Skandinavia
skjedde i form av store volumer med granittiske
dypbergarter som trengte inn langs den vestlige
randen av den svekofenniske provinsen for ca.
1850–1650 millioner år siden. Disse bergartene
finnes langs et 1500 kilometer langt område fra
Skåne i sør til Lofoten i nord, der de granittiske
bergartene stikker under den kaledonske dekkepakken. I Sverige og i Trysil i Sør-Norge finnes det også
områder med vulkanske bergarter av samme alder.
Beltet med størkningsbergarter blir kalt det transskandinaviske intrusivbeltet (TIB). De ulike dypbergartene i den nordligste delen av den vestlige
gneisregionen i Sør-Norge og i Lofoten-Vesterålsområdet regnes gjerne som en del av dette beltet.
I det svekofenniske området finnes også de karakteristiske rapakivigranittene sammen med gabbroanortositt-intrusjoner. Rapakivigranittene har feltspat krystallisert i flere centimeter-store, runde korn,
ofte med alkalifeltspat i kjernen og plagioklasfeltspat
i en randsone. Anortositt er en gabbrobeslektet dypbergart som mangler gabbroens mørke mineraler
(pyroksen), og som derfor omtrent bare består av
natrium-kalsiumfeltspat, plagioklas. Denne gruppen
av bergarter er 1650–1470 millioner år gamle og er
konsentrert i et belte fra russisk Karelen og vestover
gjennom de sentrale deler av Skandinavia.

Den svekofenniske fjellkjeden
En viktig periode med skorpedannelse foregikk i
perioden fra 1960 til 1860 millioner år siden. Flere
øybuer med mellomliggende sedimentære bassenger
vokste til langs vestkanten av det gamle kontinentet.
Folding og metamorfose av dypbergarter og vulkanske og sedimentære bergarter skjedde under dannelsen av den svekofenniske fjellkjeden (også kalt svekokarelsk; betegnelsenene betyr henholdsvis
"svensk-finsk" og "svensk-karelsk". Betegnelsen svekokarelsk blir gjerne benyttet på hendelser i paleoproterozoikum i Finnmark, Finland og det vestre
Russland). For omkring 1860 millioner år siden
hadde de nye skorpefragmentene blitt sveiset sammen med den eldre kjernen i nordøst. Metamorfose
og intrusjon av store granittmassiver fortsatte til for
omtrent 1760 millioner år siden. Bergarter fra
denne tiden er spesielt godt bevart i Sverige hvor de

Skorpeutvikling i det sørlige Skandinavia
Vest for det transskandinaviske intrusivbeltet er det
i Sør-Norge og tilgrensende områder i det sørlige
Sverige prekambriske bergarter som oppstod
gjennom en lang periode, fra ca. 1750 til 900 millioner år siden. De omfatter et rikholdig utvalg av
bergarter som ble dannet i forskjellige platetektoniske miljøer og deformert og omdannet under to fjellkjedefoldinger, den gotiske fjellkjeden for omtrent
1700 til 1500 millioner år siden og den svekonorvegiske (svensk-norske) fjellkjeden for ca. 1130 til 900
millioner år siden. Bergartenes fremtoning i dag er i
stor grad bestemt av deformasjon og metamorfose
under den siste av disse to fjellkjedebevegelsene.
Mange store granittkropper med alder fra ca. 975 til
925 millioner år markerer slutten på den svekonorvegiske fjellkjededannelsen og den prekambriske
utviklingen av grunnfjellet i Sør-Norge.
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Prekambriske bergarter i Sør-Varanger
og på Finnmarksvidda
De eldste delene av grunnfjellet finnes i Nord-Norge. En reise i tid og rom gjennom
landets geologiske historie vil derfor ha et naturlig utgangspunkt i Øst-Finnmark,
der kjernen av det norske grunnfjellet ligger.

I denne boka, og ellers, benyttes
i blant tidligarkeikum som en
samlebetegnelse for eo- og paleoarkeikum, seinarkeikum som en
samlebetegnelse for meso- og
neoarkeikum. Dette fordi grensene mellom æraene ikke alltid
er like skarpt datert eller
definert. Videre benyttes
betegnelsen ‘seinprekambrium’
ofte som erstatning for ‘neoproterozoikum'.

Bergartene i Øst-Finnmark og tilgrensende områder
på Kola og i Finland utgjør en del av en stor blokk
av jordskorpa som ble dannet i meso- og neoarkeisk
tid (ca. 3100 til 2500 millioner år siden). Jordskorpeblokken strakk seg trolig videre til Troms og
Lofoten i vest og Kiruna i Nord-Sverige i sør.
Bergartene i denne nordlige delen av landet vårt vitner om gjentatte episoder med fjellkjededannelse,
rifting, havbunnsspredning og ny fjellkjededannelse,
hendelser som gjentok seg på litt ulike vis med flere
hundre millioner års mellomrom. Gradvis vokste
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I paleoproterozoisk tid delte store riftsoner den
arkeiske jordskorpa opp i flere deler. Riftsonene er
orientert omtrent nordvest-sørøst, sett i forhold til
dagens himmelretninger. Vulkanske og sedimentære
avsetninger som fylte riftdalene finnes nå som
grønnsteinsbelter. Sentralt på Finnmarksvidda ligger
den arkeiske Jergulgneisen mellom Kautokeinogrønnsteinsbeltet og Karasjokgrønnsteinsbeltet. I
Sør-Varanger er de arkeiske bergartene delt i to
blokker av et grønnsteinsbelte som strekker seg fra
Polmak til Pasvik og videre innover på Kolahalvøya.
Nordøst for grønnsteinsbeltet ligger Sør-Varangereller Kolablokken, og i sørvest Inariblokken.
Mellom Finnmarksvidda og Sør-Varanger finner vi

Varangerhalvøya

Repparfjord

Geologisk kart over Kolahalvøya og
Øst-Finnmark som viser utbredelse
av de viktigste geologiske enhetene
og hvordan de hører sammen med
tilgrensende områder på Kola og i
Finland. På Finnmarksvidda ligger
neoproterozoiske til kambriske
avsetninger med en vinkeldiskordans på grunnfjellet. Over disse
avsetningene ligger innskjøvne
dekker fra den kaledonske fjellkjeden som skjuler det gamle grunnfjellet i fjordstrøkene i Troms og
Finnmark.

den prekambriske jordskorpa i omfang og tykkelse.
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Leavvajohkagranulittene.
Granulitter er gneisbergarter kjennetegnet av ikke-vannholdige,
"tørre", mørke mineraler som
pyroksen. En antar at de er omdannet ved særlig høy temperatur og
trykk dypt nede i jordskorpa. Dette
er den nordlige enden av et bredt
belte med høymetamorfe gneisbergarter (Lapplandgranulittbeltet)
som fortsetter 300 kilometer sørog østover gjennom Finland og inn
i Russland. Granulitten ble dannet
for ca. 1900 millioner år siden i
Lappland–Kolafjellkjeden.
Fjellkjeden er en del av den omfattende svekofenniske eller svekokarelske fjellkjededannelsen i det fennoskandiske skjoldet.
Norges eldste bergart
I Sør-Varanger er mange av bergartene typiske for arkeikum, og
området gir gode muligheter til å
studere seinarkeisk skorpeutvikling.
Den eldste bergarten som hittil er
påvist i Norge, er en ca. 2900
millioner år gammel ortogneis
(en størkningsbergart omdannet til
gneis) fra området øst for Jarfjord i
Sør-Varanger. Gneisen er omdannet ved høy temperatur på store
dyp i jordskorpa (granulittfacies)
og består av lag med hyperstenførende tonalitt og granodioritt i
veksling med tynne amfibolittlag.
Hypersten er en magnesium- og
jernrik pyroksen, (Mg,Fe)SiO3,
som har såkalt ortorombisk krystallstruktur og som derfor tilhører
gruppen av ortopyroksener. Denne
bergarten er eldre enn de ca. 2800
millioner år gamle tonalitttrondhjemitt-granodiorittgneisene
(TTG) som dekker flere større
områder i Sør-Varanger. TTGgneiser er typiske for den
tidlige skorpeutviklingen i arkeiske
områder på jorda.
Lignende bergarter finnes midt på
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Det finnes også andre områder med antatt seinarkeiske overflatebergarter i Sør-Varanger.
Jarfjordgneisen, som tilsvarer Kolagneisen i
Russland, dekker store områder og fortsetter østover
i grenseområdene mot Petsjenga og videre på Kolahalvøya. Den består av glimmerskifer med mindre
mengder omdannet sandstein, kalksilikatrike bergarter og flere steder amfibolitt med tynne linser av
kvartsbåndet magnetittjernmalm, tilsvarende malmene ved Bjørnevatn. Ved Bugøyfjorden danner
overflatebergartene trauformete synformer som ligger oppå tonalittiske gneiser i Varangerkomplekset.
I vestlige deler av Sør-Varanger består Garsjøkomplekset av ulike typer sterkt deformerte tonalittiske gneiser i veksling med glimmerskifer, kvartsitt
og amfibolitt. I disse amfibolittene finnes det også
spredte linser av kvarts-båndet jernmalm. Selv om
den nøyaktige avsetningsalderen for de ulike bergartene som ble dannet på jordoverflaten ikke er kjent,
tyder den nære sammenhengen mellom disse lagpakkene og de grå TTG-gneisene i Sør-Varanger på
at de har vært dannet omtrent samtidig innenfor
den seinarkeiske tidsperioden.

Monzonittiske dypbergarter intruderte i gneisene i Sør-Varanger for
2750 millioner år siden.
Monzonitten har kantete bruddstykker av mørke bergarter og er kuttet
av en lys rosa pegmatittgang .
Skallvåg, Sør-Varanger.
(Foto: Ø. Nordgulen)

Finnmarksvidda der Jergulgneisen (ca. 2800 millioner år) stikker fram som en avlang kropp.
Ráiseatnukomplekset vest for
Kautokeinogrønnsteinsbeltet inneholder tilsvarende
gneiser. Enkelte steder er gneisene migmatittiske og
gjennomskåret av flere generasjoner med granittiske
og pegmatittiske gangbergarter. Det er antatt at
migmatittisering er et resultat av delvis oppsmelting
av gneisen, med etterfølgende krystallisering. I tillegg til ensartet tonalittisk gneis er det i noen områder tallrike soner med båndet gneis, glimmergneis
og amfibolitt.
Jernmalmen ved Bjørnevatn forteller
Dypbergartene i Sør-Varanger ble utsatt for erosjon
og kom til å danne underlaget for flere typer yngre
dagbergarter fra den seineste delen av tidsrommet
arkeikum. Av spesiell interesse er grønnsteinsbeltet
med de viktige magnetitt-jernmalmene ved
Bjørnevatn sør for Kirkenes. Bjørnevannsgruppen er
et grønnsteinsbelte som består av flere formasjoner
med konglomerat, grønnstein og amfibolitt
(omdannet basaltisk lava), metaryolitt (omdannet

74

lava med granittisk sammensetning), kvartsitt og
glimmerskifer. Bergartene ligger i en nord-sør-orientert, nedbøyd foldestruktur (synform) med sterkt
deformerte bergarter langs grensen mot de tonalittiske gneisene. Pesktind-konglomeratet inneholder
kubikkmeter-store avrundete blokker av tonalittisk
gneis som danner underlaget for lagrekken.
Sentralt i Bjørnevannsgruppen opptrer jernmalmen
ved Bjørnevatn. Malmen består av 2–10 millimetertykke, vekslende lag av kvarts og magnetitt. Malmen
ligger i to tykke soner i en amfibolitt som opprinnelig ble dannet som en basaltlava. Amfibolitten har
enkelte steder noen karakteristiske, putelignende valker. Strukturene viser at lavaen størknet i vann, trolig en innsjø eller havbukt, der også den lagdelte
jernmalmen ble bunnfelt som fint jernslam i veksling med tynne sandlag. Båndet jernmalm ("banded
iron ore", BIF) er typisk for mange paleoproterozoiske bergarter rundt om i verden. Lignende grønnsteinsbelter på russisk side ved Oleneogorsk inneholder en stor hematittrik kvartsbåndet jernmalm, også
en "BIF".

Migmatitter og dypbergarter fra seinarkeisk tid
Etter at det hadde dannet seg en stabil arkeisk jordskorpe, kom det for omtrent 2750 millioner år
siden i gang prosesser som bidro til at skorpa endret
karakter ved at den ble utsatt for høyt trykk og høy
temperatur i røttene av en fjellkjede. Bergartene i de
østlige områdene mot Grense Jakobselv er omdannet ved høy temperatur (granulittfacies), og
Jarfjordgneisen er delvis oppsmeltet til migmatitt.
Her finnes det et stort antall granatrike granittkropper som trolig er dannet ved oppsmelting av skorpebergarter. I det samme området er det også helt
andre typer dypbergarter. Dette er relativt kvartsfattige granodioritter, monzonitter og syenitter som er
yngre enn Jarfjordgneisen.
Bergartene har en relativt magnesiumrik sammensetning som viser at de trolig ble dannet ved oppsmelting av en mantelbergart. Lignende små bergartskropper har i de siste årene blitt kjent fra de arkeiske
områdene i Russland og Finland, og en antar at de
har blitt dannet ved at havbunnsskorpe har sunket
ned i mantelen. Bergartene er mellom 2750 og
2700 millioner år gamle; omtrent samtidig som
omdannelsen ved høy temperatur og høyt trykk og
dannelse av migmatitter opphørte i området. Store
granittkropper med alder på ca. 2500 millioner år

markerer slutten på den arkeiske tiden i ØstFinnmark. De viktigste er Geahčoaivigranitten sørøst for Polmak og Neidengranitten sør for Kirkenes.
Neidengranitten er lite deformert og skjærer gneisbånding og bergartsgrenser i de eldre arkeiske bergartene.
Det arkeiske kontinentet sprekker opp
I det fennoskandiske skjoldet ble det i overgangen
fra arkeisk til proterozoisk tid dannet flere store
kropper med lagdelt gabbro med aldre fra ca. 2505
til 2440 millioner år. Disse intrusjonene markerer
begynnelsen på en lang periode med skorpestrekking og dannelse av flere store riftsoner. En av disse
riftsonene krysser den sørlige delen av Pasvikdalen,
der det finnes et område med lite deformerte og
omvandlete vulkanske og sedimentære bergarter
(Petsamosupergruppen). Denne lagrekken hører til
Polmak–Pasvik–Petsjenga-grønnsteinsbeltet, som er
mer eller mindre sammenhengende fra Polmak,
gjennom Finland, over Pasvikdalen og inn på russisk
side av grensen til Nikel og Petsjenga. Videre østover
er det lignende bergarter som kan følges via
Imandra–Varzuga-grønnsteinsbeltet helt til østkysten av Kolahalvøya. Den arkeiske skorpeblokken ble
dermed delt langs en 700-800 kilometer lang riftsone.
Hvordan var forholdene da disse store riftsonene
utviklet seg? Et svar på dette finnes i Pasvikdalen der
konglomerat og sandstein i Neverskrukkformasjonen ligger med en meget godt bevart inkonformitet mot de eldre arkeiske gneisene. I gneisene
under konglomeratet er det flere steder en flere
meter dyp forvitringssone, såkalt regolitt. I forvitringssonen er det avrundete blokker av gneis i en
grunnmasse av grov sandstein. Det kan dermed slås
fast at lagene i Neverskrukkformasjonen må ha blitt
avleiret på en nedslitt og forvitret overflate av arkeiske
bergarter.
Inkonformitet ved Skrukkebukt i
Pasvik. Konglomerat har fylt inn en
ujevn overflate der erosjonen har
kuttet dypt ned i foliert arkeisk
gneis. (Foto: V. Melezhik)
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Leavvajohkagranulittbeltet ligger vest for Inariblokken og skiller seg på flere måter ut fra de andre prekambriske bergartene i grenseområdet mellom Norge
og Finland. Her finnes omdannede glimmerrike
sandsteiner, glimmergneis og omdannete vulkanske
bergarter som ble avsatt seinere enn for 2000 millioner år siden. Overflatebergartene ble deretter gjennomskåret av dypbergarter som er ca. 1950–1900

Tidligste utvikling av oksiderte sandavsetninger (‘‘red beds‘’). Store endringer i
den globale karbonsyklusen

1960 –1880 mill. år

2060 –1960 mill. år

?

For ca. 2000 millioner år siden ble det avsatt andesittisk lava og andre bergarter langs randen av riftsonen, bergarter som kjennetegner vulkanske øybuer.
Dette skjedde der havbunnsskorpe i Kolahavet sank
ned i mantelen, mest sannsynlig langs randen av
Inariblokken. Andesitt er en lavatype, navngitt etter
Andesfjellene i Sør-Amerika. Den svarer til dypbergarten dioritt og er karakteristisk for vulkanske fjellkjeder knyttet til synkesoner. Etter hvert lukket havområdene seg, og kontinenter som gjennom lang tid
hadde drevet fra hverandre, kolliderte og dannet en
fjellkjede. Denne fjellkjeden strakk seg gjennom
Lappland og Kola for ca. 1900 millioner år siden.
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Over Neverskrukkformasjonen ligger Polmak–
Pasvik–Petsjenga-grønnsteinsbeltet. Det er bygd opp
av en vekslende lagpakke med vulkanske og sedimentære bergarter som ble avsatt i et riftbasseng
innenfor et langt tidsrom, kanskje så mye som
400–500 millioner år. Grønnsteinsbeltet har sin
største utbredelse i området mellom Pasvik og
Petsjenga. Verdens dypeste borehull, det 12265 meter
dype "Kola Superdeep", har blitt boret i området øst
for Nikel. Borehullet trenger gjennom ca. 6,7 kilometer med paleoproterozoiske bergarter før det
kommer ned i det arkeiske underlaget. På russisk
side finnes det store nikkelrike sulfidmalmforekomster i tilknytning til særlig de mørke dypbergartene,
bl.a. de kjente gruvene ved Nikel og Zapolarnyj.
Bergartene langs riften viser en utvikling fra avsetning av sand ("red beds") i et kontinentalt miljø
med oksygenholdig atmosfære, fulgt av avsetning av
karbonatsedimenter i grunnmarine bassenger. Etter
hvert ble det dannet brede riftsoner med havbunnsskorpe. Dette var Kolahavet, et paleoproterozoisk
hav som delte det arkeiske kontinentet.
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De kvartsbåndete jernformasjonene (se egen boks) er også bevis for at det var oksygenfattige forhold på jordas overflate. Jern i havvannet bandt til seg oksygenet som bakteriene produserte og dannet jernformasjoner. Først da tilgangen
på fritt jern avtok, kunne oksygenet frigjøres i store nok mengder til at det kunne føre til en markert endring i atmosfæren. Disse avsetningene er stort sett eldre enn 2,3 milliarder år, men det finnes også jernformasjoner som er så unge
som 1,8 milliarder år. Trolig ble disse dannet på forholdsvis store dyp i havet, der det på den tiden ennå var lite tilgang
på fritt oksygen.
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De første oksygendannende organismene var primitive bakterier (cyanobakterier). Med sollys som energikilde vokste
bakteriene på vann og karbondioksid og slapp ut oksygen som et biprodukt (fotosyntese). Spor etter slike organismer
er funnet i avsetninger som er minst 3,5 milliarder år gamle! Likevel er det lite som tyder på at oksygeninnholdet i
atmosfæren hadde steget vesentlig før inn i paleoproterozoisk tid, trolig for omtrent 2,35 milliarder år siden. Hvordan
kan vi vite dette? Vi får viktig kunnskap fra studier av forsteinete forvitringssoner fra seinarkeisk tid. Dersom det hadde
vært fritt oksygen i atmosfæren, ville tilgjengelig jern blitt omdannet til uløselige jernhydroksider som ville blitt igjen i
bergarten. Vi finner også elveavsetninger rike på svovelkis og uraninitt. I kontakt med oksygen ville disse mineralene
raskt blitt omdannet, men i arkeiske lag finnes det avsetninger der disse mineralene ikke har blitt påvirket i kontakt
med oksygenrik luft. En oksygenrik atmosfære er også en betingelse for utvikling av ozonlaget som har beskyttet livet
på jorda mot skadelig stråling fra verdensrommet.
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Trekk pusten! Omtrent en femtedel av luften du puster inn, består av oksygen. Men slik har det ikke alltid vært. Tenker
vi oss langt nok tilbake i jordas historie, til arkeisk tid, fantes det nesten ikke oksygen i atmosfæren. De enkle livsformene som fantes, var tilpasset en blanding av nitrogen og karbondioksid iblandet svovelholdige gasser fra aktive
vulkaner. Hvor kommer så oksygenet fra, og når ble det dannet?
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Kanten av det arkeiske skjold
Det arkeiske superkontinentet sprekker
opp og det Svekofenniske havet dannes.

millioner år gamle. Det finnes ulike modeller for
hvordan bergartene har oppstått. En mulig tolkning
er at de ble dannet i et øybuemiljø nær, eller langs
den vestlige delen av Inariblokken. I svekokarelsk tid
ble de sterkt deformert med delvis oppsmelting og
migmatittdannelse i glimmergneisene. Da Kolahavet
lukket seg, ble Inariblokken sveiset sammen med granulittbeltet, som i sin tur ble skjøvet mot vest og innover den østlige delen av Karasjokgrønnsteinsbeltet.
Gjennom hele granulittbeltet har bergartene en sterk
bånding som generelt heller steilt mot øst. Laminerte
mylonitter i den vestlige delen av granulittbeltet vitner om sterk plastisk deformasjon i skyvesonen.

Proterozoisk skorpe/
arkeisk skorpe (skjold)

Vulkansk aktivitet på Finnmarksvidda
Finnmarksvidda er flat med store områder dekket av
morene eller myr. For å avsløre hva som kan skjule
seg i berggrunnen må en derfor lete etter bart fjell
langs elveløp og høydedrag. I slike områder kommer
geofysiske målinger til særlig god nytte. Ved å fly et
tett profilnett over området, kan en samle inn informasjon om blant annet variasjon i bergartenes magnetiske og elektriske egenskaper. Dette gir et godt
bilde av hvordan bergartene fordeler seg under overdekte områder. Ved å sammenholde geofysisk informasjon med observasjoner av fast fjell kan geologene
sette sammen berggrunnskart også i slike områder.

Figurene illustrerer den geologiske
utviklingen i de nordøstlige områdene av det fennoskandiske skjold
i paleoproterozoisk tid.
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JERNMALMENE I SØR-VARANGER
Jernmalmen ved Bjørnevatn ble først funnet av bergmester Tellef Dahll da han var på befaring i området i 1866. Etter
grundig kartlegging av forekomsten ble utbygging satt i gang i 1906. Utover på 1900-tallet ble det sprengt ut hundrevis
av millioner tonn med jernmalm som ble skipet ut på det internasjonale markedet fra Kirkenes. Gruvedriften hadde sin
storhetstid i perioden etter siste verdenskrig, men etter hvert gjorde tilgangen på billig høykvalitetsmalm fra andre deler
av verden videre drift økonomisk vanskelig, og gruvene ble lagt ned i 1997. Driften ble tatt opp igjen av et nytt selskap i
2009. Ved Bjørnevatn setter enorme dagbrudd og gråbergslipper sitt preg på landskapet i flere kvadratkilometer store
områder og vitner om at A/S Sydvaranger har vært en av gigantene i norsk bergverksdrift. I 2010 ble gruva gjenåpnet
under nye eiere.
Jernmalmene i Sør-Varanger hører til en
gruppe sedimentære malmforekomster i
verden som gjerne går under betegnelsen
båndete jernformasjoner (på engelsk:
Banded Iron Formation (BIF)). Slike forekomster ble dannet i en relativt kort tidsperiode fra seinarkeisk tid fram til for
omtrent 1800 millioner år siden. Jern (Fe)
ble frigitt ved nedbryting av bergarter på
kontinentene. Siden oksygeninnholdet i
atmosfæren var lavt, ble jernet fraktet i
ioneform til grunne havbassenger. I overflatevannet fantes det primitive cyanobakterier som produserte oksygen (O2) som et
biprodukt av fotosyntese. Det frie oksygenet kunne binde seg til jernionene og
danne jernoksidene magnetitt eller hematitt som sank til bunns i havet. Med økende
oppblomstring av cyanobakteriene ble det
etter hvert overskudd av oksygen i havvannet. Dette forårsaket omfattende død av
bakteriefloraen – noe som begunstiget
utfelling av silisiumoksid i form av jaspis.
Etter hvert ble forholdene gunstige for en
ny oppblomstring av bakterier, og et nytt
jernrikt lag ble dannet.

Overflatevann med
blågrønn-alger

Fe

O2

Fe

O2

Fe fra forvitring
+ O2 fra fotosyntese
på overflaten

Fe

O2

Fe

O2

Fe3 O4

Karasjokgrønnsteinsbeltet er 20–40 kilometer bredt
og kan følges fra Lakselv ca. 300 kilometer sørover
til Kittilä i Finland. Det består av en lagrekke som
veksler mellom flere typer vulkanske og sedimentære
bergarter dannet i et avlangt riftbasseng av tilsvarende type som i Pasvik. De vanligste bergartene er
amfibolitt og omdannet lava med høyt innhold av
olivin og pyroksen (komatiitt), kvartsitt, sandstein,
glimmerskifer og marmor. Det finnes også noen
mindre kropper av gabbro og pyroksenitt, en særlig
mørk dypbergart. Bergartene er omdannet ved
middels temperatur og trykk og har gjennomgått
plastisk deformasjon med folding i flere faser. Dette
skjedde i svekokarelsk tid da Leavvajohkagranulittbeltet ble skjøvet mot vest og over den østlige delen
av grønnsteinsbeltet.

Magnetitt synker
til bunnen

Skjematisk figur som viser hvordan de kvartsbåndete jernmalmene i SørVaranger er tenkt dannet. Fritt oksygen (O2) og jernioner dannet jernoksidene
magnetitt (Fe3O4) eller hematitt (Fe2O3) (vist som mørke lag på figuren).
Mellom disse ligger det lag av utfelt jaspis (gule lag). Hvert lag kan være fra
én millimeter til opptil noen centimeter tykke.

Lignende bergarter opptrer også i Kautokeinogrønnsteinsbeltet vest for Jergulgneisen. Beltet
smalner mot grensen til Finland i sør og forsvinner
under den kaledonske dekkepakken i nord. De
samme bergartene dukker opp igjen ved Alta og
Kvænangen, der erosjon har slitt ned den innskjøvne kaledonske dekkepakken og laget et "vindu"
ned til grunnfjellet (se under). I Kautokeinogrønnsteinsbeltet er det mest omdannet basalt
og forsteinet vulkansk aske, tuff, som ble avsatt i
marine bassenger.

KAUTOKEINOGRØNNSTEINSBELTET
Paleoproterozoiske bergarter
Granitt og granodioritt

Jernformasjonene ble avsatt i delvis isolerte, grunne, kontinentnære havbassenger.
De kan utgjøre opptil hundre meter tykke
lagpakker og ha en sidelengs utstrekning
på flere hundre kilometer. De økonomisk
drivverdige jernmalmene inneholder vanligvis mellom 30 og 70 % Fe, og de største
forekomster finner vi i Brasil, Australia,
India og Sør-Afrika. Denne malmtypen står
for ca. 90 % av råstoffet til verdens jernproduksjon på ca. 1 milliard tonn. Dermed
er den både i volum og verdi en av de viktigste malmtypene i verden.
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Albittdiabas, magnetitt-rik
Diabas med remanent magnetisme
Omdannet diabas
Grønnstein og -skifer
Glimmerskifer og -gneis
Amfibolitt
Ultramafisk metavulkansk bergart
Kvartsitt og sandstein

Sentralt i Bjørnevannsgruppen finner vi jernmalm som består av 2–10 millimeter
tykke kvarts- og magnetittlag i veksling. (Foto: Ø. Nordgulen)

Geofysisk kart (over) som viser
magnetisk totalfelt og berggrunnskart til venstre over deler av
Finnmarksvidda (Kautokeinogrønnsteinsbeltet). Berggrunnskartet viser et utsnitt (innrammet)
av det geofysiske kartet. Det viser
hvordan berggrunnens geofysiske
egenskaper kan brukes som et
viktig hjelpemiddel i kartlegging
av områder som er dekket av
løsmasser. (Figurer fra O. Olesen og
J. S. Sandstad)

Seinarkeiske bergarter
Amfibolitt og ultramafisk
metavulkansk bergart
Granittisk til tonalittisk gneis
(Jergulkomplekset)
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GULL I FINNMARK – FEBER, MYTER OG REALITET

Gull- og kopperforekomster ved Biedjovággi ligger i
slike vulkanske lagrekker. På Finnmarksvidda har
leting etter gull foregått i mer enn hundre år, og i
(1985–91) ble det utvunnet over seks tonn gull ved
siden av kopper fra gruvene i Biedjovággi. Det finnes også viktige sedimentære bergarter i det samme
grønnsteinsbeltet, slik som Masiformasjonen, som er
en flere hundre meter tykk avsetning med kvartsittisk sandstein iblandet konglomeratlag. Kvartsitten
er kjent for sitt innhold av kromrik glimmer (fuchsitt) som gir en særegen grønn farge som gjør den
ettertraktet til bygningsformål.

Av Morten Often

Høsten 1990, Sád–gejohka gullfelt, Finnmarksvidda: En gravemaskin og en svær
hjul-laster har i flere dager gravd et 16 meter dypt krater i lag på lag med morene,
sand og grus, og en kvart million år gammel gytje med flatklemte greiner og bladavtrykk. Endelig er man nede i berggrunnen under. Etter seks sesonger med undersøkelser er spenningen stor, for akkurat her må kilden til gullet i viddas største og
mest kjente gullfelt være. I noen få år helt på slutten av 1800-tallet var det mange
som tjente store penger her.
To mann hopper ned i gropa for å granske og ta prøver av det som finnes der.
Nysgjerrigheten overvinner frykten for at veggene skal kollapse, og der på bunnen
finner de noe de ikke hadde sett noen andre steder i feltet: Et lag med elvegrus
under bunnmorenen, den gullførende bunnmorenen som geologer fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) hadde fulgt bakover mot gullkilden. Prøver blir tatt,
sendt opp og til vasking. Og svaret kommer, den eldgamle elvegrusen er rik på gull!
Gullkilden er funnet, men gleden uteblir. Det var gull i fast fjell de var på jakt etter,
ikke et uøkonomisk utdødd elveløp. En metodisk suksess, men en økonomisk fiasko.
Og primærkilden til gullet i Sád–gejohka er fremdeles ikke stedfestet inne på vidda.

Leting etter gull i fjell under tykt morenedekke krever tung redskap.
Sáotgejohka 1990. (Foto: M. Often)

Det startet egentlig for 147 år siden, i 1866, gulleventyret på Nordkalotten. I en
liten sideelv til Kárášjohka, Niittošjohka, like utenfor Karasjok tettsted, ble det funnet et gullkorn i vaskepanna til Tellef Dahll. Dermed var Nordkalottens gullrush i
gang.
Tellef Dahll, den ene av to ansatte geologer i den nye institusjonen Norges geologiske undersøkelse, reiste dette året til Finnmark for å starte arbeidet med å lage et
geologisk kart over Nord-Norge, en formidabel oppgave! Han skulle også kartlegge
mineralressurser, og noe av det første han gjorde, var å undersøke om det kunne
være noe i gamle rykter om funn av gull i Tanaelva. Ved første forsøk lyktes han,
og i løpet av et par somre hadde han påvist gull i elvegrus i store områder sør for
Karasjok, også på finsk side av grensen i Øvre Anárjohka-området.
I Finland ble det et gullrush som pågår fremdeles, og det er utvunnet flere tonn
gull. I Norge var frykten for et omfattende gullrush stor, bare 17 år etter det voldsomme gullrushet i California. Stortinget vedtok som hastesak en endring i bergloven som gjorde gull i løsmasser til grunneiers eiendom, og ikke lenger mutbart.
Og grunneier i Finnmark var staten. Det la en effektiv demper på leteaktiviteten
på norsk side.

Gullvasking ved Goššjohka i 1901. (NGUs fotoarkiv)

Tektoniske vinduer
På den nordvestlige delen av Finnmarksvidda er de
prekambriske bergartene skjult under kaledonske
skyvedekker av yngre, metamorfe bergarter. I
Kvænangen, Alta og Komagfjord har berggrunnen
hevet seg, og de overliggende skyvedekkene har blitt
fjernet ved erosjon. Her har vi derfor en mulighet til
å kikke ned i det prekambriske grunnfjellet gjennom
det som kalles tektoniske vinduer.

Finnmarksvidda er fortsatt den dag i dag kjent for mange som stedet i Norge der
det finnes gull. Det til tross for at de offisielle statistikker forteller at bare noen
titalls kilo gull er utvunnet. I alle fall fra løsmasser. Bidjovagge Gruber skal ikke
glemmes. Gruven, som startet som koppergruve i 1970, fikk overraskende godt
betalt for stort gullinnhold fra smelteverket i Spania, og ble seinere drevet med stor
økonomisk suksess som gullgruve inntil nedleggelsen i 1992. Da var det utvunnet
omtrent 6,2 tonn gull.
I dag letes det igjen etter gull i Finnmark, både på vestvidda nær Biedjovággi, i
Karasjokområdet og i Pasvik. Lovende funn er gjort på finsk side av grensen, i
tilsvarende geologiske enheter. De tidligproterozoiske grønnsteinsbeltene i Finnmark
har nok mer på lager, for den som kan finne det.
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De yngste avsetningene i grønnsteinsbeltet er
Čáravárriformasjonen nord for Kautokeino. Den
består av en ca. 4000 meter tykk avsetning med lag
av sandstein og konglomerat som faller i østlig retning. Slike kvartsrike bergarter slites saktere ned og
gir et skrinnere jordsmonn enn de vulkanske lagene
i grønnsteinsbeltet. Derfor danner formasjonen en
25 kilometer lang, nord-sør-gående fjellrygg som
hever seg omtrent 300 meter over den flate vidda.
Hvorfor ble en slik lagrekke avsatt over vulkanske
lag i et riftbasseng? Noe av svaret finnes ved å studere sedimentære strukturer i lagene med sandstein
og konglomerat, strukturer dannet av strømmer i
elver som fraktet sand og grus vestover fra et høytliggende område i øst. Dette området må ha vært
utsatt for kraftig erosjon. Området befant seg sannsynligvis i randen av fjellkjeden som bygde seg opp
da Kolahavet lukket seg og Levajokgranulittbeltet
ble skjøvet vestover for ca. 1900 millioner år siden.
Čáravárriformasjonen er etter denne forklaringen
grus- og sandavsetninger som ble avsatt i et forlandsbasseng, et basseng som oppsto på framsiden
av den tidlige svekokarelske fjellkjeden i øst.

Gull fra Finnmark. Det største kornet er ca. 2 mm. (Foto: B.M. Messel)

I Alta–Kvænangs- og Komagfjordvinduene er det
blottlagt paleoproterozoiske vulkanske og sedimentære bergarter som tilhører Raipasgruppen. Selv om
de ligger rett under de kaledonske skyvedekkene, er

bergartene forbausende lite omvandlet og deformert.
Den eldste delen av lagrekken er vulkansk og består
av en opptil 1500 meter tykk lagpakke av gjentatt
gabbro, basalt, putelava og tuff (Kvenvikgrønnsteinen) som stammer fra lavautbrudd på
grunt vann. Dette skjedde i et havbasseng som oppstod i en tidlig riftfase, eller en begynnende utvikling av en riftsone i det arkeiske underlaget. Der
lava kom i kontakt med vann, ble det dannet putestrukturer, tilsvarende de som finnes i amfibolittisk
lava ved Bjørnevatn i Sør-Varanger. Sammen med
lava finnes det eksplosivt utslyngede nedfallsprodukter som aske og vulkanske bomber, nå som henholdsvis bergartene tuff og vulkansk breksje.
I de vulkanske bergartene finnes det malmforekomster som ble dannet ved utfelling av metallrike løsninger som strømmet ut på havbunnen. Ved
Kåfjord Kobberverk (1826–1909) var det drift på
kopperkis i det som var Finnmarks første viktige
gruvevirksomhet. Midt på 1800-tallet var dette landets største kopperverk og Nord-Norges største
arbeidsplass, og nå (2012) vurderes det å åpne gruvedriften igjen.
I den midtre delen av lagrekken finnes leirskifer og
ulike typer kalkstein og dolomitt. Den mest særegne
bergarten er Storviknesdolomitten, som noen steder
inneholder laminerte strukturer som har vært antatt
å ha sin opprinnelse som stromatolitter.
Stromatolitter dannes når fint karbonatslam fester
seg til klebrige matter som cyanobakterier og alger
skiller ut på havbunnen. De mulige stromatolittene
i Raipasgruppen kan være noen av de eldste spor av
liv som er påvist i berggrunnen i Norge, bortsett fra
de indirekte indikasjonene på liv som den lagdelte
jernmalmen i Sør-Varanger vitner om.
Stromatolitter er enda vanligere i de seinprekambriske, neoproterozoiske lagene i Øst-Finnmark og er
nærmere omtalt i kapittel 4.
Den øverste delen av Raipasgruppen består av mer
enn 2000 meter tykk sandstein (Skoadduvarrisandsteinen), som kan jevnføres med Čáravárriformasjonen i Kautokeinogrønnsteinsbeltet. I
finkornet sandstein med tynne leirskiferhorisonter er
det bevart bølgeslagsmerker som kan ha blitt til på
tidevannssletter. Yngre lag blir etter hvert grovere og
konglomeratiske, og sandsteinen inneholder flere
steder store skråsjikt dannet i elver og elvedeltaer.
Disse avsetningene fylte etter hvert igjen riftbassenget.
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PREKAMBRISKE BERGARTER PÅ SVALBARD
Havnivå

a)

På Svalbard finnes prekambriske bergarter langs
vestkysten av Spitsbergen, i Ny Friesland på den
nordøstlige delen av Spitsbergen og på
80º
Nordaustlandet
Nordaustlandet. Helt fra den tidligste kartleggingen på Svalbard, utført av den kjente polarforskeKongsfjorden
ren Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901) på 1800
tallet, har bergarter eldre enn devon vært kjent
Barentsøya
78º
under fellesbetegnelsen ”Hecla Hoek”. Det har
78º
Spitsbergen
Edgeøya
etter hvert blitt klarlagt at Hecla Hoek består av
bergarter med en lang prekambrisk utviklingsYngre enn devon
historie, så vel som kambro-siluriske bergarter, alle
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kjedefoldningen i slutten av silur. Denne lange og
sammensatte geologiske utviklingen er spesielt godt dokumentert på Nordaustlandet.
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OVER: Kvenvikgrønnstein med putestruktur.
UNDER: Storviknesdolomitt med stromatolittstruktur.
(Foto: S. Bergh)
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De eldste påviste bergartene på Nordaustlandet består av en 2-3 km tykk mesoproterozoisk
lagrekke av leirstein, kvartsrike sandsteiner og turbidittavsetninger i Brennevinsfjordgruppen.
Etter en periode med folding, ble denne lagrekken erodert, og en ny landoverflate ble dannet
som et sletteland nær havnivået. Den gamle landflaten framtrer i berggrunnen som en inkonformitetsflate med vinkeldiskordans mellom de eldre lagene under og de påfølgende yngre
avsetningene. De innledes av konglomeratlag, trolig avsatt som elvegrus. Over dette såkalte
basalkonglomeratet ligger det mer enn 1000 m med vulkanske bergarter, vesentlig ryolitt og
andesitt, samt kvartsporfyrer som har størknet i tilførselsrør til vulkanene. Dette er Kapp
Hansteengruppen. De vulkanske bergartene ble dannet for ca. 960 millioner år siden.
Lagrekken er foldet og senere intrudert av ca. 950-930 millioner år gamle granitter.
Vulkanismen, deformasjonen og intrusjonen av granittene settes i sammenheng med en sein
fase i dannelsen av grenvillefjellkjeden, en fjellkjedefolding som også gjorde seg gjeldende
på fastlandet i Sør-Norge (den svekonorvegiske fjellkjeden) og på Grønland.
Grenvillefjellkjeden ble erodert, slik at ulike enheter av de foldete sedimentære og vulkanske
bergartene og de intrusive granittene ble blottlagt. Etter at denne fjellkjeden også var slitt
ned til en flate nær havnivå, trengte havet igjen inn over Nordaustlandet, noe som førte til
avsetting av gruslag over enda en landflate som framtrer som en ny inkonformitetsflate i
berggrunnen. Dette nye basalkonglomeratet er overlagret av leirstein og sandstein, som igjen
er etterfulgt av lag med overveiende karbonater (kalksteiner) i Murchisonfjordovergruppen.
Over Murchisonfjordovergruppen finner en avsetninger av sein neoproterozoisk alder, fra tidsrommene kryogen og ediacara, tillitter, kalkstein, leirstein og litt sandstein, alle tilhørende
Hinlopenstretovergruppen. De yngste avsetningene i denne overgruppen er av ordovicisk
alder. Alle bergartslagrekker og intrusiver nevnt ovenfor ble foldet og intrudert av granitter
under den kaledonske fjellkjededannelsen. De prekambriske granittene ble til dels omdannet
til øyegneis under kaledonsk deformasjon og metamorfose.

Figuren er et skjematisk snitt som illustrerer den geologiske utviklingen på
Nordaustlandet. To inkonformitetsflater skiller 3 viktige stratigrafiske enheter:
Brennevinsfjordgruppen, Kapp Hansteengruppen og
Murchisonfjordovergruppen sammen med Hinlopenstretovergruppen. En
inkonformitetsflate markerer et tidskille i et områdes geologiske utvikling,
som for eksempel slutten på en syklus med avsetting av sedimentære og vulkanske lag, folding og fjellkjededannelse, med etterfølgende erosjon til en ny
landflate, som i berggrunnen er representer av inkonformitetsflaten.
Basalkonglomerat, i figuren markert med sorte kuler, viser starten på en ny
avsetningsperiode og eventuelt en ny geologisk syklus. Tynne sorte linjer
markerer lagningen innen de enkelte enhetene. Lagflatene viser hvordan
lagene er foldet. Alderen på størkningsbergartene (i millioner år) gir grunnlag
for å tidfeste de ulike hendelsene.
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Raipasgruppens bergarter forteller en spennende geologisk historie. Tyntflytende basaltlava
(brun) strømmet ut fra sprekkesystemer i et marint riftbasseng (a) og ble etterfulgt av eksplosjonsartete vulkanske utbrudd (b) som gav opphav til tuffbergarter (lysegrønn). Samtidig
skjedde det rykkvis innsynkning av riftsonen og på denne måten ble det dannet en tykk
vulkansk lagrekke (Kvenvikgrønnsteinen, c). Seinere ble riftbassenget fylt, først av kalksedimenter (Storviknesdolomitten), og til slutt av tykke kontinentale sandsteiner
(Skoadduvarrisandsteinen).

Ny Friesland mangler mesoproterozoiske og tidlig neoproterozoiske sedimentære og vulkanske bergarter, slike som på Nordaustlandet. De prekambriske bergartene
domineres i stedet av ca. 1750 milloner år gamle granittiske gneisser som opptrer i kaledonske skyveflak i veksling med kvartsitter og arkoser, mest sannynlig avsatt
som henholdsvis kvarts- og feltspatrike sandsteiner i mesoptroterozoisk tid på de granittiske gneissene. Arkeiske bergarter kan muligens finnes lokalt. Dolerittganger
er aldersbestemt til ca. 1300 millioner år.
På den nordvestlige delen av Spitsbergen finnes skifre, kvartsitter, marmor og migmatitter intrudert av både grenvilliske og kaledonske granitter. Det er generelt sett
store likhetstrekk mellom avsetningsbergartene på Nordaustlandet og de en finner på Nordvest-Spitsbergen, selv om den kaledonske omvandlingen er høyere på
Nordvest-Spitsbergen enn på Nordaustlandet.
Også på Sørvest-Spitsbergen finnes prekambriske bergarter som har store likhetstrekk med bergartene på Nordaustlandet. I tillegg finnes enkelte intrusjoner med en
størkningsalder på ca. 600 millioner år, noe som kan tyde på at det her kan være skorpefragmenter som har sin opprinnelse i Timanidefjellkjeden nord for
Kolahalvøya. De øvrige prekambriske bergartene i Svalbard antas å ha sin opprinnelse langs østkysten av Grønland, brakt til Svalbard som fragmenter av jordskorpa
ved senere platetektoniske forskyvinger.
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Troms og Nordland
Prekambriske grunnfjellsbergarter i Troms og Nordland er mest fremtredende på øyene i
de ytre kyststrøk. De harde bergartene står som regel fram i fjell med dramatiske, taggete
tinder. Flere steder stuper prekambriske fjellmassiver bratt ned i fjord og hav, slik som i
Lofotveggen. Fjellformene er meislet ut av kvartærtidens isbreer, mens grunnfjellet i andre
strøk på fastlandet ble slitt ned for flere hundre millioner år siden.

De prekambriske bergartene langs kysten av NordNorge fra Værøy og Røst i sørvest, gjennom Lofoten
og Vesterålen til Vanna i Vest-Troms i nordøst, er
dannet i arkeisk og paleoproterozoisk tid og omformet gjennom en rekke seinere geologiske begivenheter. Bergartene er sannsynligvis en vestlig forlengelse
av grunnfjellsområdene som finnes i store deler av
Nord-Sverige og Nord-Finland. På fastlandet er
grunnfjellsbergartene skjult under en tykk pakke av
kaledonske skyvedekker som ble skjøvet inn over det
fennoskandiske skjold i devonsk tid. Grunnfjellet
befant seg da dypt nede i røttene av den kaledonske
fjellkjeden, se kapittel 7. Det er vanskelig å finne
spor etter denne hendelsen i Vest-Troms. I Lofoten
har innskyvningen bare ført til begrenset og
lokalisert metamorf påvirkning. Slik sett skiller
området langs kysten i Nord-Norge seg fra berggrunnen i kystområdene i den vestre gneisregionen i
Sør-Norge og i de mindre grunnfjellsvinduene langs
kysten i Nordland.
I tiden etter den kaledonske fjellkjedefoldningen,
ble jordskorpa utsatt for strekking. Deformasjonen
ble konsentrert langs normalforkastninger. Slike forkastninger begrenser de prekambriske bergartene
mot unge sedimentære avleiringer på sokkelen. På
land er de kaledonske dekkene mange steder avgrenset i vest av steile normalforkastninger. Langs disse
forkastningene er de prekambriske bergartene ved
kysten hevet 2–3 kilometer i forhold til de kaledonske bergartene på fastlandet lenger inne. Dette er
spesielt tydelig i Tromsøområdet hvor flere av fjord84

ene (Straumsfjorden) og sundene (Sandnessundet,
Langsundet) følger slike forkastninger. Årsaken er at
bergartene i forkastningssonene er sterkt oppknust.
Dermed ble de mindre motstandsdyktige mot erosjon, blant annet mot breenes nedslitning av berggrunnen i kvartærtiden.
Vest-Troms – et område med arkeiske bergarter
Grunnfjellskomplekset i Vest-Troms er en fellesbetegnelse for området med prekambriske bergarter fra
Senja i sør til Vanna i nord. Bergartene her har en
historie som går langt tilbake i tid.
De eldste daterte bergartene er 2880 millioner år
gamle. De består av tonalitt og tonalittisk gneis og
finnes på øyene nord for Tromsø. De er dermed
blant de aller eldste bergartene i Norge. Tonalittene
er lyse, hvite til gråhvite bergarter. De består hovedsakelig av plagioklasfeltspat og kvarts og hører til
den arkeiske TTG-gruppen som tidligere er omtalt
fra flere steder i Øst-Finnmark. De ble dannet da
smeltemasser banet seg vei opp gjennom jordskorpa,
for så å størkne på 10–15 kilometers dyp. Alderen
på de omliggende bergartene, som den 2880 millioner år gamle tonalitten trengte seg gjennom, må
være minst like høy, men ennå finnes ingen dateringer som viser nøyaktig alder.
I de nordlige delene av grunnfjellskomplekset, i en
omtrent 10 kilometer bred sone som strekker seg fra
øst til vest over Ringvassøya, forekommer et grønnsteinsbelte der lavabergarter veksler med sedimentære

bergarter som har sin opprinnelse fra eroderte vulkanske bergarter. Grønnsteinsbeltet består stort sett
av mafiske bergarter, som inneholder forholdsvis
mye jern og magnesium og lite silisium. Bergartene
ble trolig avsatt oppå de tonalittiske bergartene som
ellers er utbredt i området. Gull finnes på
Ringvassøya, slik som på Finnmarksvidda og i
mange andre prekambriske grønnsteinsbelter rundt
om i verden. Flere internasjonale gruveselskaper har
i løpet av de siste 30–40 år lett etter gull i området.
Alle har kommet fram til at selv om det finnes gull i
området, er det ikke tilstrekkelige mengder til lønnsom utvinning.
Jordskorpa splittes
Ved overgangen fra arkeisk til paleoproterozoisk tid
var en stabil kontinentskorpe blitt etablert i Vest-

Troms. For omtrent 2400 millioner år siden ble
denne skorpa utsatt for strekking og oppsprekking.
Samtidig trengte mafiske smelter inn i sprekkene og
størknet til finkornete, mørke gangbergarter. De
mafiske magmamassene stammet fra delvis oppsmelting av mantelbergarter. I den nordlige delen av
grunnfjellsområdet danner disse gangene svarte,
dekorative bånd som krysser de lyse vertsbergartene.
En fin sommerdag er gangene på Ringvassøya lett
synlige fra toppen av Tromsøya.

Utsikt fra Brosmetind (518 moh)
sørvest over mot ytre Ersfjorden,
mot Bremnestinden sør på Kvaløya.
I forgrunnen og på sørsiden av
Ersfjorden sees den 1800 millioner
år gamle Ersfjordgranitten. Øyene
som vises i vest hører til Kattfjordkomplekset (tonalittiske gneiser),
mens i det fjerne skimtes de
prekambriske fjellene på Senja.
(Foto: K. Bucher)

Lignende gangbergarter med omtrent samme alder
(2400–2200 millioner år) finnes også andre steder
på det fennoskandiske skjold og på flere andre arkeiske kontinenter, som i Canada, Australia, India og
Sør-Afrika. Dette tyder på at det allerede i seinarkeisk tid eksisterte et superkontinent som sprakk opp
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langs store riftsoner (for eksempel Polmak–Pasvik–
Petsjenga-riften) slik at de ulike delene begynte å
bevege seg fra hverandre.
Det neste avsnittet i den prekambriske historien fra
Vest-Troms kan spores på øya Vanna helt i den
nordligste delen av grunnfjellskomplekset. Der finnes et område med lite omvandlet sandstein og leirstein, avsatt på et erodert underlag av de gamle
tonalittiske gneisene og de 2400 millioner år gamle
gangbergartene. Sandsteinene ble avsatt i en elv eller
et grunt hav som delta- eller kystsand. Sandsteinene
er kuttet av en dioritt som har størkningsalder på
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2220 millioner år. Dette betyr at de arkeiske bergartene var blitt hevet til overflaten og slitt ned av
ytre geologiske prosesser før sedimentene på Vanna
ble avsatt i tidsrommet for 2400 til 2220 millioner
år siden. Deretter ble de overleiret og omdannet til
sandstein før de diorittiske smeltemassene trengte
inn og størknet.
Store granittkropper kommer på plass
For omtrent 1800–1770 millioner år siden trengte
store masser av granittisk magma opp fra dypet og
størknet 10–15 kilometer under overflaten. Den
imponerende rekken av fjell langs nordsiden av

Ersfjorden på Kvaløya, fra Skamtinden i vest til
Blåmannen i øst, er bygd opp av Ersfjordgranitten,
som er ca. 1792 millioner år gammel. Flere andre
store granittkropper ble også dannet på denne tiden.
Omtrent samtidig som granittene kom på plass,
intruderte jern- og magnesiumrike smelter og størknet til mørk, grovkornet gabbro i områdene rundt
Hamn på yttersiden av Senja. Store gabbrokropper
kan i visse soner være anriket på metaller, og i gabbroen ved Hamn er det funnet nikkel i form av
mineralet pentlanditt (jern-nikkelsulfid). På slutten
av 1800-tallet var det noen få års drift i en nikkelgruve like ved Hamn.

Magmatisk aktivitet, deformasjon og metamorfose
fortsatte i Vest-Troms til for ca. 1750 millioner år
siden. Spor av plastisk deformasjon er knyttet til
steile, nordvest-sørøstorienterte skjærsoner som
gjerne følger belter med skifer og andre opprinnelig
sedimentære bergarter. Gode eksempler på dette finnes i Mjelde-Skorelvvatnsonen på Kvaløya og i et 30
kilometer bredt belte med flere skjærsoner på nordøstlige deler av Senja. Opprinnelsen til denne sonen,
Senjabeltet, har trolig sammenheng med store deformasjonssoner som kan følges hundrevis av kilometer
mot sørøst gjennom det prekambriske grunnfjellet i
Nord-Sverige.

Sandstein fra Jøvik, Vanna. Den
mellom 2400 og 2220 millioner år
gamle sandsteinen har skråsjikt som
er snitt gjennom store sanddyner.
Dynestrukturene viser at sandsteinen har blitt dannet som sand
i en stor og dyp elv, i et delta eller
langs en strandsone i et hav eller en
stor innsjø.
(Foto: K. Kullerud)
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Geologisk kart over Lofoten og
Vesterålen.

Risøyhamn

Av Håvard Gautneb
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Grafitt er et ganske vanlig mineral i mange
omdannede sedimentære bergarter, men bare
noen få forekomster har hatt økonomisk betydning her til lands. De viktigste av disse er på
Senja i Troms, der Skaland grafittverk har produsert fra 10–12 større kropper av grafittmalm.

Grafittforekomster av den typen vi har i Norge,
dannes ved høygrads metamorfose av bergarter som opprinnelig var rike på organiske
bestanddeler. Organisk materiale omdannes
til grafitt ved trykk/temperatur over 6,3 kbar/
400 ºC. Partialtrykket av CO2, CO, CH4
og H2O er viktige parametre under grafittdannelsen. Ofte har grafittforekomstene
gjennomgått flere faser med metamorfose og
deformasjon, og alle spor av den opprinnelige
sedimentære bergarten er borte. Resultatet blir
ofte en grafittrik skifer som kan inneholde
5–40 % karbon. Typiske gehalter for grafittmalmer i Norge er rundt 20 % karbon.
Grafittmalmens opptreden er svært strukturelt
kontrollert, og de største mektigheter finnes i
foldeombøyningene, der malmen gjerne følger
foldeaksen.
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Tynnslipbilde av grafittmalm fra Senja, alt svart er grafitt.
(Foto: H. Gautneb)
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Ferdigprodukt; Silvershine, fra Skaland grafittverk. (Foto: H. Gautneb)

Den første utnyttelsen av Skalandsgrafitten må ha skjedd i 1870-årene. Konfirmantene på Skaland var kjent for sine
blankpussete sko fra lokale steiner som var egnet til dette. Første oppstart av grafittverket skjedde i 1917. Grunnet
første verdenskrig var prisene meget gode, men allerede i 1920 gikk verket konkurs. I 1927 ble det startet på nytt, og
fra 1932 begynte man med flotasjon av grafitten. Etter 2. verdenskrig startet en langvarig modernisering av anlegget,
og i 1953 stod et nytt flotasjonsanlegg klart. Dette innledet mange gode år for gruva. Grafitten fra Skaland var særlig
godt egnet til batteriproduksjon, og batteriprodusenten Everready var blant eierne. Rundt 1980 stod Skaland for 75 %
av Europas produksjon og fem prosent av verdensproduksjonen av grafitt. I 1985 brant flotasjonsanlegget og all drift
stanset. Den tyske grafittprodusenten Graphitwerk Kropfmuhl overtok og bygde et nytt flotasjonsanlegg. Etter noen år
gikk verket konkurs og ble solgt til Elkem, som drev noen år inntil ny konkurs gjorde at et nytt selskap ble dannet med
Berg kommune som en av eierne. Internasjonalt har grafittmarkedet de siste ti årene vært sterkt presset av store kinesiske produsenter. I 2004 ble Skaland grafittverk overtatt av entrepenørselskapet Leonard Nilsen & Sønner, som driver
det i dag. De opprinnelige malmkroppene ved tettstedet Skaland er på det meste utdrevet. Etter omfattende prospektering med kjerneboring ble en ny gruve ved Trælen, noen kilometer fra den opprinnelige gruva, satt i drift i 2006.
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Grafitt er et av de industrimineraler som vi
kommer i kontakt med tidlig i livet, da det er
den viktigste komponenten i blyanter. Finknust
grafitt blandes med leire i forskjellige forhold
som gir ulik hardhet på "blyet". Grafitt har
meget høy varmebestandighet og er kjemisk
stabil. Dette gjør at en av hovedanvendelsene
er til stål- og smelteverksindustrien. Andre
viktige bruksområder er bremsebånd til biler,
batterier og smøremidler.
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Lofoten og Vesterålen – et stykke av den undre jordskorpa
Grunnfjellet i den 160 kilometer lange Lofotveggen
står opp fordi det har blitt hevet langs en serie forkastninger med hovedretning nordøst-sørvest i tiden
etter den kaledonske fjellkjedefoldingen. Seismiske
undersøkelser i Vestfjorden og på sokkelen utenfor
Lofoten og Vesterålen viser at grunnfjellet rett utenfor kysten er dekket av tykke lagpakker med yngre
sedimenter (se kapittel 14).
Forkastninger som henger sammen med de seinere
strekkingene i jordskorpa preger landformene i
Lofoten. Smale sund og fjorder mellom øyene er
orientert nordøst-sørvest til nord-sør og følger forkastningssoner med oppknust berggrunn. Mange
steder er berggrunnen dypt forvitret, noe som tyder
på at Lofoten har vært eksponert for kjemisk forvitring gjennom lange geologiske tidsrom. De høye
fjellene har trolig stukket opp som isfrie nunataker
gjennom de siste istidene.

Båndgneis/migmatitt
Forkastning
(kaledonsk eller yngre)

Bergartene i Lofoten og Vesterålen er omtrent like
gamle som i Vest-Troms. Arkeiske bergarter finnes
på Langøya og Hinnøya. På Langøya er det sterkt
omdannete, migmatittiske bergarter av sedimentær
og vulkansk opprinnelse. Tonalittisk gneis og mindre arealer med grønnsteinsbelter utgjør berggrunnen over det meste av Hinnøya. Mindre områder
med arkeiske bergarter kan også finnes på den sørvestlige spissen av Austvågøy. En yngre lagrekke
med paleoproterozoiske bergarter som opprinnelig
var sedimentære avleiringer, har en usikker alder på
omtrent 2100 millioner år. Slike bergarter finnes
spredt i Lofoten og består hovedsakelig av kvartsog feltspatrike gneiser og mindre mengder båndete
jernformasjoner (BIF), grafittskifer og marmor.
De arkeiske og paleoproterozoiske bergartene er
gjennomskåret av yngre dypbergarter som utgjør
mer enn 50 % av berggrunnen i Lofoten. Den eldste er Lødinggranitten som er ca. 1870 millioner år.
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Geologisk kart som viser fordelingen
av prekambriske bergarter og kaledonske skyvedekker i Nordland og
Vest-Troms. Arkeiske bergarter forekommer lengst i nord. I grunnfjellsvinduene i Nordland finnes det i
hovedsak paleoproterozoiske granittiske gneiser. Lignende bergarter er
det også i Nord-Trøndelag.
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omkring på øyene. Små granitter og pegmatitter ble
dannet fram til for ca. 1770 millioner år siden.
Sammen utgjør disse dypbergartene en gruppe,
anortositt-mangeritt-charnockitt-granittgruppen,
som er karakteristisk for jordskorpe dannet i proterozoisk tid. Bergartene stammer fra magma fra mantelen med varierende innblanding av smelter fra
arkeiske bergarter i undre skorpe.
Grunnfjellsvinduer i Nordland
Mange av de kjente fjellområdene i Nordland består
av prekambriske bergarter som danner tektoniske
vinduer i den kaledonske dekkepakken.
Berggrunnen i vinduene ble hevet og stedvis deformert under strekking av jordskorpa etter den kaledonske fjellkjedefoldingen. Granittiske gneiser med
en del innslag av glimmerskifer og omdannet sandstein er de viktigste bergartene i grunnfjellsvinduer
som Børgefjell, Sjona, Høgtuva, Nasafjell og
Tysfjord. Dypbergartene er 1800 millioner år gamle,
og sammen med lignende bergarter i Lofoten og
Vesterålen utgjør de en del av det transskandinaviske
magmabeltet som fortsetter vestover fra Sverige
under de kaledonske dekkene. Granittene i Tysfjord,
med Stetind i spissen, er kjent for forekomsten av
grove pegmatitter der de enkelte mineralene kan bli
flere meter i utstrekning. Ved Drag i Tysfjord blir
kvarts fra pegmatittene bearbeidet til ultrarein kvarts
som blant annet brukes til framstilling av minnebrikker i datamaskiner og andre digitale produkter.

Børgefjell

Ellers viser aldersbestemmelser fra flere ulike steder i
Lofoten at dypbergartene størknet innenfor en kort
periode fra 1800 til 1790 millioner år. Til forskjell
fra dypbergarter med samme alder i Vest-Troms
bærer dypbergartene i Lofoten preg av å ha størknet
dypt nede i jordskorpa. Mineralene i disse bergartene er typiske for granulittbergarter. Ortopyroksen
(slik som hypersten nevnt ovenfor) er et karakteristisk mørkt mineral, og feltspaten har gjerne en mørk
brungul farge. Charnockitt og mangeritt er de mest
vanlige bergartene og danner store kropper av dypbergarter, som for eksempel ved Raftsundet og
Hopen. Charnockitt er en granitt med ortopyroksen
som typisk mørkt mineral, mens mangeritt er ortopyroksenførende monzonitt (se kapittel 2). Mindre
kropper av gabbro og anortositt finnes spredt

Rombakvinduet, som ligger i grenseområdet med
Sverige, befinner seg i overgangen mellom arkeisk
og proterozoisk grunnfjell i det fennoskandiske
skjoldet. Tonalittiske gneiser med usikker alder er
overleiret av 1900 millioner år gamle sedimentære
og vulkanske bergarter med en kjemisk sammensetning som viser at de ble avsatt i bassenger langs vulkanske øybuer. Disse øybuene oppstod trolig over
synkesoner langs den sørvestlige kanten av det fennoskandiske skjold. Den geologiske utviklingen i
Rombakvinduet er dermed en parallell til de svekofenniske områdene i Nord-Sverige og Finland.
Samlet sett, i tiden rundt 1800 millioner år siden,
ble det dannet forskjellige typer dypbergarter over
store deler av det fennoskandiske skjoldet med unntak av kjernen i de større arkeiske områdene. Dette
var trolig et resultat av viktige endringer
i platebevegelser langs kanten av de gamle skorpeblokkene helt på slutten av svekofennisk tid.

Med sine 1392 meter over havet rager Stetind i Tysfjord opp over landskapet.Tinden er del av grunnfjellsvinduet i Tysfjord, og med sine alpine former og karakteristiske, blankskurte granittsva er
den et mektig skue. Slike grunnfjellsvinduer, eller kulminasjoner, ligger på rekke og rad langs fjellkjeden fra Sør-Norge til Finnmark. Tysfjordkulminasjonen består av prekambriske, ca. 1800 millioner år gamle grovkornete granittiske og granodiorittiske gneiser og migmatitter. Fra gammelt av har Stetind vært et seilingsmerke for sjøfarende langs Nordlandkysten. Fjellet ble første gang
besteget i 1910, og de nesten loddrette granittsvaene har siden da tiltrukket seg mange klatrere. Stetind ble kåret til Norges nasjonalfjell i 2002. Selve navnet Stetind kommer av ste, 'ambolt'.
(Foto: F. Jenssen)

Grunnfjellet i Sør-Norge
De prekambriske bergartene i det sørnorske grunnfjellsområdet utgjør den yngste
delen av det fennoskandiske skjoldet. Fremveksten av berggrunnen skjedde gjennom
flere hundre millioner år og tok slutt for 900 millioner år siden. Gamle nedslitte
fjellkjeder gir glimt fra denne historien og innsyn i hvordan samspillet mellom
indre og ytre krefter formet landet.

Mens Nord-Norges eldste bergarter ble dannet i
arkeisk tid, for mer enn 2500 millioner år siden, ble
mesteparten av grunnfjellet i Sør-Norge dannet
betydelig seinere, for omkring 1750 til 900 millioner år siden. Helt i øst hører bergartene til det transskandinaviske intrusivbeltet som består av dyp- og
dagbergarter eldre enn 1650 millioner år. En viktig
periode med tilvekst av ny kontinentskorpe falt
sammen med dannelsen av den gotiske fjellkjeden for
1750 til 1500 millioner år siden.
Men store deler av grunnfjellet i Sør-Norge ble dannet først seinere, for 1500 til 1040 millioner år
siden, dvs. etter den gotiske fjellkjeden. Dette er
omdannete bergarter som for det meste oppstod
som sedimentære og vulkanske avsetninger. Den

Skorpeblokkene utgjør hovedinndelingen av grunnfjellet. Blant geologene har blokkene blitt kalt blant
annet sektor og terreng, og navnsetting har endret seg en del
gjennom tiden. Det er ukjent hvor
mye side- og vertikalbevegelse det
har vært langs de ulike skjærsonene
som skiller blokkene. Det er også
usikkert hvordan de ulike blokkene
lå i forhold til hverandre for 16001700 millioner år siden og videre
fremover i tid.

Randsfjorden

3
Oslo

Kongsberg

Romerike

2
Østfold

6

Osloriften
Iddefjorden

Telemark

Stavanger

5
Bamble

Vest-Agder
Egersund

Kristiansand
Göteborg

Skjærsoner og forkastninger
1 Mjøsa-Magnor (”Mylonittsonen”)
2 Ørje
3 Åmot-Vardefjell
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4 Sokna-Saggrenda
5 Kristiansand-Porsgrunn
6 Mandal-Ustaoset
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Arven etter disse hendelsene er godt synlige i dagens
landskap der berggrunnens struktur, sammensetning
og sprekkemønster har avgjørende betydning for
både landformer og jordsmonn, og dermed vegetasjon og bosetningsmønster. Vi skal på de neste
sidene se litt nærmere på den geologiske historien
som ligger gjemt i berggrunnen i noen utvalgte
grunnfjellsområder i Sør-Norge.

Ø

ekke
yved

isk
av
in
nd
ka
ss
an
tr
et

ke sk

D

dons
Kale

geologiske utviklingen i Sør-Norge kulminerte med
dannelsen av den svekonorvegiske fjellkjeden for
1130–900 millioner år siden da de fleste bergartene
i Sør-Norge ble foldet og til dels utsatt for sterk
deformasjon og metamorfose. Noen få store granittkropper som kom på plass i jordskorpa for 925–930
millioner år siden, slapp unna deformasjonen.

En mosaikk av jordskorpeblokker
Grunnfjellsområdet i Sør-Norge og det sørvestlige
Sverige er bygget opp av flere jordskorpeblokker.
Blokkene omfatter store geografiske områder kjennetegnet av bergarter med særtrekk som skiller dem fra
bergartene i andre nærliggende områder. Blokkene er
atskilt av skjærsoner som er steile, lineære belter der
bergartene har vært utsatt for sterk plastisk deformasjon. Skjærsonene kan være fra noen titalls meter til
flere kilometer brede, og de fleste er orientert omtrent
nord-sør til nordvest-sørøst. Den sterke deformasjonen langs skjærsonene skyldes trolig sidelengs forskyvninger mellom blokkene seint under den svekonorvegiske fjellkjededannelsen. Betydelige bevegelser
har skjedd langs enkelte soner på et enda tidligere
tidspunkt, og langs noen av dem var det også bevegelser da Osloriften ble dannet i permisk tid.

Grunnfjellet i Hedmark
Øst for Mjøsa ligger det transskandinaviske intrusivbeltet (TIB) som en bred sone av granitter og vulkanske bergarter mot de eldre svekofenniske bergartene i Sverige. Den knapt 1700 millioner år gamle
"trikolorgranitten", som er best kjent fra Trysil,
hører til dette beltet. Navnet antyder at det i varianter av Trysilgranitten er mineraler med tre farger,
rød alkalifeltspat, grønnlig plagioklasfeltspat og blålig kvarts. Odalsgranitten er en lignende bergart
som dekker store områder nord for Storsjøen, og
samme slags granitter finnes i grunnfjellsvinduene i
den kaledonske fjellkjeden lengst nord på Østlandet.
Ryolittiske og andre mer basiske lavaer er vanlig i
Trysil, som den vestligste delen av et svært lavaområde i Dalarna i Sverige. Lavaene er ofte utviklet
som porfyrer, og innimellom lavaene finnes bergarter dannet ved kjempemessige utbrudd av glødende
pimpsteinsbiter og aske tilsvarende de historiske
utbruddene som begravde Herculaneum og Pompeii.
Lava og aske fra store vulkaner ble spredt langs kanten av det fennoskandiske skjoldet enda lenger vest i

Hedmark. De vulkanske lagene har gitt opphav til
finkornete, rødrosa gneiser som forekommer i Solør
og i områdene vestover mot Mjøsa. I disse områdene
er det funnet gull i kvartsganger, og Norges første
gullgruve ble satt i drift på Eidsvoll i 1758.
I et belte som strekker seg sørøstover fra Mjøsa mot
Kongsvinger opptrer det en rekke smale soner med
grønnstein, ryolitt, skifer og kvartsitt. Bergartene kalles samlet for Kongsvingergruppen og opptrer også
andre steder i østlige Hedmark. Noen av kvartsittene
inneholder Norges eneste kjente forekomst av det blålige mineralet lazulitt, et vannholdig magnesiumaluminiumfosfat. Det er usikkert når disse opprinnelige dagbergartene ble avsatt. De er eldre enn
mange store og små kropper av gabbro, som utgjør et
karakteristisk trekk i berggrunnen i sørlige deler av
Hedmark. Dette er seige og motstandsdyktige dypbergarter som stikker opp i terrenget som åser og
runde koller med bedre jordsmonn og vegetasjon enn
over de granittiske gneisene i området rundt.
Dypbergartene er 1470-1570 millioner år gamle og
hører til seint i utviklingen av den gotiske fjellkjeden.

Grunnfjell med prekambrisk båndgneis (i forgrunnen) under flattliggende avsetninger fra kambrosilur
(mørk, i bakgrunnen). Bildet er fra
Rognstranda i Bamble. Denne
lokaliteten ligger i et område i
Vestfold og Telemark som høsten
2006 fikk status som en av Europas
geoparker, den første i sitt slag i
Norden. Geoparkennettverket
Global Geoparks Network støttes av
UNESCO, og skal vise de viktigste
geologiske miljøene på jorda.
(Foto: S. Dahlgren)
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Forenklet geologisk kart over
det sørvestlige Skandinavia.
Kartet fremhever de eldste
bergartene i grunnfjellet. I flere
områder i Sør-Norge (ikke inndelt på kartet) kan det finnes
bergarter som er minst like
gamle.

GNEISDANNENDE PROSESSER I DYPET AV JORDSKORPA
Hedmark

Bergen

Romerike
Hardanger
vidda

Oslo

Kongsberg
Østfold
Telemark

Stavanger

Rogaland
Bamble

Vest-Agder
Egersund

Kristiansand
Granittisk og granodiorittisk gneis (1520 - 1480 mill. år)
Kaledonske dekker & Osloriften
Granitt og anortositt (1000 - 920 mill. år)
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Metasedimentære bergarter (>1580 mill. år)
(Stora Le-Marstrand-gruppen)

Gabbro og amfibolitt (1500 - 1170 mill. år)

Granittisk og granodiorittisk gneis (1650 - 1520 mill. år)

Granittiske bergarter (1400 - 1200 mill. år)

Metavulkanske bergarter (1660 - 1610 mill. år)

Kvartsitt og metasandstein

Granitt og granodioritt (>1650 mill. år)
(Det transskandinaviske intrusivbeltet)

Metavulkanske bergarter (1520 - 1480 mill. år)
(Rjukan, Ullensvang, Åkrafjorden)

Ignimbritt fra Flendalen i Trysil,
skannet av en polert stein. Denne
vulkanske bergarten blir til ved
sammensveising av mørke pimpsteinsfragmenter og aske.
(Foto: J. P. Nystuen)

Av Ane Engvik

Randsfjorden

Trysilsandsteinen – et eksotisk innslag i grunnfjellet
I det østre Trysil i Hedmark og innover i Dalarna i
Sverige består berggrunnen av en mørk rødlilla sandstein med enkelte konglomeratlag. Dette er
Trysilsandsteinen, i Sverige kjent som Dalasandstein.
De sedimentære bergartene er svært lite omdannet
og ligger i en 50–60 kilometer bred skålformet fold,
tydelig avgrenset mot et underlag av eldre, til dels
deformerte porfyrer. Bunnlaget er flere steder et elveavsatt, flerfarget konglomerat som inneholder steiner
av porfyr og agat. Trysil–Dalasandsteinen er avsatt
på en svær elveslette og i sporadiske grunne innsjøer.
Sandsteinen er kjent for sine meget vel bevarte bølgeslagsmerker. Et nivå med basalt viser at sedimentasjonen periodevis ble avløst av vulkanisme, og sandsteinslagrekka er gjennomsatt av brede ganger og lagganger av diabas. Alderen på sandsteinsformasjonen
er usikker, men den ble mest sannsynlig avsatt for
1500–1300 millioner år siden. I løpet av dette tidsrommet hadde bergartene under Trysilsandsteinen
blitt hevet til overflaten og utsatt for nedbryting og

Grunnfjell, uinndelt

erosjon. Den store trauformete synklinalstrukturen
skyldes svak svekonorvegisk deformasjon av sandsteinsformasjonen sammen med underlaget av porfyriske bergarter. Foldingen er sterkest i vest på
norsk side og blir svakere østover inn i Sverige.
Mylonittsoner i grunnfjellet
Mjøsa–Magnor-mylonittsonen strekker seg fra
Kongsvinger til Mjøsa der den forsvinner under de
kaledonske skyvedekkene. Øst for Mjøsa er sonen
mer enn 10 kilometer bred, og graden av mylonittisering og forskifring av de granittiske gneisene
varierer både på langs og på tvers av sonen.
Mjøsa–Magnor-mylonittsonen fortsetter også mot
sørøst inn i Sverige. Den fikk trolig sin endelige
utforming i svekonorvegisk tid og oppstod ved
venstrelengs bevegelse mellom gneisene i Solør og på
Ringerike. Ørjemylonittsonen har trolig hatt en
lignende historie. Langs den flere kilometer brede
sonen er bergartene delvis omdannet til mylonitter
og fyllonitter.

Det meste av de prekambriske bergartene i Norge
ble omvandlet på stort dyp i jordskorpa. Mens
mørke bergarter som gabbro og basalt omvandles
til amfibolitt og eklogitt under høygrads metamorfe forhold, vil de lyse bergartene (granittiske bergarter og sedimenter) danne gneiser. Gneis er den
vanligste bergarten i det norske grunnfjellet.
Ortogneiser er dannet fra magmatiske bergarter
og paragneiser fra sedimenter. I tillegg navngis
gneiser ut ifra karakteristiske mineraler som opptrer i bergarten, for eksempel hornblendegneis.
Når gneisen varmes opp til over 600 °C, begynner
de lyse mineralene kvarts og feltspat å smelte, og
vi får dannet migmatitt. Migmatitt er en lagdelt
eller slirete bergart hvor smelten har størknet som
lyse granittiske lag, mens restbergarten er bevart
som mørke lag. Ved stor grad av oppsmelting kan
det lyse materialet unnslippe fra opphavstedet, og
størkne som pegmatitt i tykke, grovkornete
ganger.
Hvilke mineraler som opptrer sammen i en bergart
er bestemt av temperatur og trykk, og dette forteller oss hvor dypt i jordskorpa bergarten har vært.
Granulitt er en bergart som finnes i de fleste
grunnfjellsområdene i Norge. Den består av mineralene pyroksen, plagioklas og granat, og er dannet ved høye temperaturer på over 800 °C.
Bergarten eklogitt består av rød granat og
omfasitt, som er en grønn pyroksen. Eklogitt dannes på stort dyp når jordskorpa presses ned under
en fjellkjededannelse. I Norge finner vi eklogitter i
vestre gneisregion, men også i dekkene langs den
kaledonske fjellkjeden. De norske eklogittene ble
dannet under den kaledonske fjellkjededannelsen
på mer enn 60 kilometers dyp. I enkelte eklogitter
finnes små inneslutninger av mineralet coesitt
som viser at skorpa ble presset ned til mer enn
100 kilometers dyp.
På overflaten finnes bergarter ved siden av hverandre som er dannet på helt forskjellig dyp i jordskorpa, eller som har vidt forskjellig alder.
Skjærbevegelser i jordskorpa kan sidestille bergarter dannet på forskjellig dyp. I slike bevegelsessoner blir kornstørrelsen i bergarten redusert, og
det blir dannet en finlaminert eller skifrig bergart
som vi kaller mylonitt.

Bildene viser tre bergarter som opptrer sammen i vestre gneisregion.
Bildet øverst viser en granulitt med vekslende mørke og lyse lag dannet
under den svekonorvegiske fjellkjededannelsen. På 60 kilometers dyp i
rota av den kaledonske fjellkjeden ble de mørke lagene omvandlet til
eklogitt og blandet med lys kvartsitt (midtre bildet). Under den påfølgende
hevingen ble eklogitt og kvartsitt flattrykt og omvandlet til en båndet
gneis (nederst). (Alle foto: A. Engvik)
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Vest for Ørjemylonittsonen opptrer yngre dypbergarter med alder rundt 1500–1555 millioner år i
området rundt Oslofjorden, i Bamble og i
Kongsbergområdet. De viser stor variasjon i
sammensetning fra mørk gabbro til lysegrå og rødlige,
porfyriske og jevnkornete granittiske gneiser. Mange
dypbergarter har gjerne gode egenskaper som pukk
og byggeråstoff. De diorittiske bergartene ved
Feiring og gneiser ved Vinterbro blir i dag benyttet
til slike formål. Overflatebergartene i disse områdene har også fellestrekk som tyder på at det var
sammenheng mellom skorpeblokkene på Østlandet
seint i den gotiske utviklingen av jordskorpa.

OVER: Mylonitt fra Mjøsa–Magnormylonittsonen øst for Mjøsa. (Foto:
G. Viola)

UNDER: Metasedimentær bergart
med lyse lag av sandstein i veksling
med mørkere lag av glimmerskifer.
De vertikale lagene var opprinnelig
horisontale og avsatt i et havbasseng nær det fennoskandiske
skjoldet for 1500–1600 millioner år
siden. Foto fra Veme, vest for
Hønefoss. (Foto: Ø. Nordgulen)
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Rester av en gotisk subduksjonsfjellkjede i Sør-Norge
Grunnfjellslandskapet i den sørlige delen av
Hedmark og i Østfold, Akershus, sørøstlige deler av
Buskerud og Bambletraktene i Telemark er preget av
skogkledde avrundete koller. Elver og vann følger
rettlinjete søkk og daler der forkastninger og svakhetssoner har gjort berggrunnen mer utsatt for forvitring og erosjon.
Bergartene i disse områdene ble dannet og deformert da den gotiske fjellkjeden oppstod. Granittiske
gneiser med aldre mellom 1660 og 1500 millioner
år er vanlige i store områder, men omdannete vul-

Utviklingen av den gotiske fjellkjeden skjedde trolig
ved at havbunnsskorpe sank ned under den sørvestlige randen av det fennoskandiske skjoldet. Dette
kan ha foregått i et tidsrom på mer enn 200 millioner år. Øybuer med høye fjell og rekker av vulkaner
ble dannet i kollisjonssonen mellom litosfæreplatene, mens lava og aske ble avsatt i havbassenger.
I perioder med erosjon ble det avsatt tykke lagpakker med umodne sand- og leirrike sedimenter, trolig
også med tilførsel av sedimenter fra eldre bergarter
som ble erodert på det fennoskandiske kontinentet i
øst. De mest kjente avsetningene av denne typen er
Stora Le–Marstrandgruppen, som danner store
områder med omdannet sandstein og glimmerskifer
i Østfold og sørlige Buskerud. De granittiske gneisene var opprinnelig bergarter som størknet i dype
deler av de vulkanske øybuene.
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De eldste bergartene opptrer på Romerike øst for
Ørjemylonittsonen og videre nordvestover til området omkring Randsfjorden på vestsiden av
Oslofeltet. Vanlige bergarter er grå, biotittrik gneis
og glimmerskifer og mindre mengder amfibolitt og
hornblendegneis. Dette er stort sett omdannete
overflatebergarter som mange steder er gjennomsatt
av dypbergarter med tonalittisk til granittisk
sammensetning. En porfyrisk granitt som forekommer i et stort område på Vestre Toten har en alder
på 1610 millioner år.
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kanske og sedimentære avsetninger forekommer
også mange steder. Berggrunnen i området ble
omdannet og deformert under den svekonorvegiske
fjellkjedefoldingen for omtrent 1000 millioner år
siden. Denne omdanningen skjedde ved så høy temperatur at det mange steder foregikk en delvis oppsmelting med dannelse av migmatitter.

Kontinentskorpe

Havbunnsskorpe

Litosfære
Litosfære

Astenosfære

Mantel

Astenosfære

Mantel

De geologiske forholdene som hersket på Østlandet i en tidlig fase av utviklingen av den gotiske fjellkjeden kan sammenlignes med situasjonen langs randen av Stillehavet i dag. Øybuen var plassert på havbunnsskorpe der det ble avsatt tykke vulkanske og sedimentære lag. Etter
hvert flyttet synkesonen og den vulkanske aktiviteten seg til randen av kontinentskorpa, og bergartene i øybuen ble klistret på en voksende
kontinentskorpe. Vi fikk en situasjon som kan sammenlignes med vestkysten av Sør- og Nord-Amerika i dag, der ny skorpe blir dannet ved
tilførsel av smelter som størkner som dypbergarter i kontinentskorpa eller kommer til overflaten og gir opphav til vulkanske avsetninger.

Når gammel havbunnsplate stuper ned i mantelen under et kontinent, vil havbunnsskorpa med sedimentene på toppen
bli varmet opp og gjennomgå økende grad av metamorf omvandling. Etter hvert som trykk og temperatur øker, vil
basalter i havbunnsskorpa bli omdannet til amfibolitt og eklogitt. Dette kan føre til lokal oppsmelting i dypet, enten i
den synkende havbunnsskorpa eller ved at varme væskestrømmer drevet ut av skorpa trenger opp i den overliggende
mantelen. Dette vil senke smeltepunktet og kunne sette i gang delvis oppsmelting i mantelen.
Bergartssmelter fra ulike kilder vil bevege seg oppover. På vei mot overflaten vil smeltene også varme opp og kunne
bidra til oppsmelting i dypere deler av den overliggende kontinentskorpa. Slik kan det fra ulike kilder dannes smelter
med variabel sammensetning. Disse kan blandes og gjennomgå fraksjonert krystallisasjon, dvs. at mineralene som først
krystalliserer, blir fjernet fra smeltene slik at de gradvis endrer sammensetning. Smeltene vil seinere størkne enten som
dypbergarter i skorpa, eller følge tilførselskanaler opp til vulkaner og strømme ut som lava og aske på overflaten.
Størkningsbergarter som er dannet i denne type platetektonisk miljø, har en egenartet sammensetning som gjør det
mulig å skille dem fra bergarter som er dannet i andre miljøer, som for eksempel i riftsoner. Dette er en egenskap bergartene alltid vil bære med seg, og kan brukes som et slags geokjemisk fingeravtrykk som avslører noe om bergartenes
opphav, selv etter at bergartene er deformert og omdannet.

I dag har vi en slik situasjon i flere områder langs randen av Stillehavet. Her synker Stillehavets tunge havbunnsskorpe
med et tynt overliggende sedimentlag ned under lettere kontinental litosfære. Langs synkesonen blir det dannet bergartssmelter som stiger oppover og størkner som dypbergarter, eller bryter ut på overflaten som vulkaner. Vulkaner ligger
på rekke og rad langs vestkysten av Sør-Amerika (Andesfjellene) og de nordvestlige deler av Nord-Amerika. Det samme
ser vi i Japan og flere steder rundt Stillehavet ("the ring of fire"). Andesitt er den vanligste vulkanske bergarten i disse
områdene. Siden andesitt har en sammensetning nær gjennomsnittet av en kontinentskorpe, vil synkesoner fungere
som skorpefabrikker der det viktigste råstoffet, havbunnsskorpe, er dannet ved oppsmelting av mantelen langs midthavsryggene. Restene etter oppsmelting i synkesonene føres tilbake til dypet av mantelen og fullfører en syklus som er
en viktig del av jordas geokjemiske utvikling. For platetektonisk utvikling generelt vises det til kapittel 2.
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Bergartene i Bamble- og Kongsbergblokken er kjent
for sine mange mineralforekomster. Jernmalmene i
Arendalsfeltet ble utnyttet fra rundt 1600 og spilte
tidvis en viktig nasjonaløkonomisk rolle fram til
driften ved de fleste jernverkene opphørte mot slutten av 1800-tallet. Jernoksidet magnetitt opptrer i
såkalte skarnforekomster som er dannet i en reaksjonssone langs marmorlag i gneisene.
Sammen med sølvverket på Kongsberg (1623-1958)
(kapittel 9), er Blaafarveværket på Modum
(1776–1898) ett av de mest kjente i norsk gruvehistorie. Den koboltholdige malmen som opptrer i
1500 millioner år gamle overflatebergarter, la grunn-
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Geologisk kart over deler av
Telemark og Numedal. De lagdelte
overflatebergartene er foldet én
eller flere ganger, og dette er årsaken til at grensene mellom ulike
bergarter fremstår som bueformet
på kartet. De yngste granittene kutter grensene mellom de eldre
lagene.
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Bandak- og Heddalsgruppen
(sedimentære og vulkanske
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Kvartsitt, kvartsskifer

Lifjellgruppen og kvartsitt
med tilsvarende alder
Vindeggruppen
Rjukangruppen (ca. 1500 mill. år)
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Granitt (ca. 930 mill. år)
Granittisk gneis (ca. 1150 mill. år)

+

Vulkanske bergarter
(1160-1145 mill. år)

Grunnfjellet i vestlige del av Østlandet og Sørvest-Norge
Bergartene i det sør-norske grunnfjellet vest for
Kongsberg-Bambleblokken er i de fleste områder
sterkt omdannete gneiser. Dagens kunnskap om den
eldste geologiske historien i mange av disse grunnfjellsområdene er begrenset. Noen av de granittiske
gneisene kan være knyttet til den gotiske fjellkjedeutviklingen beskrevet ovenfor. På Hardangervidda
finnes det omdannete dypbergarter som er 1650
millioner år gamle. Sammen med disse dypbergartene er det kvartsitter og andre omdannete sedimentære bergarter. Lignende kvartsitter finnes også i
Hallingdal, de er dannet av erosjonsmateriale fra
proterozoiske og arkeiske bergarter. Det mest sannsynlige kildeområdet er i det fennoskandiske skjoldet i øst. I ulike gneiser og granitter i Sør-Norge
finnes det også spor etter en gammel jordskorpe.
Detaljerte geokjemiske undersøkelser tyder på at de
oppstod fra eldre, paleoproterozoiske kildebergarter
som ennå kan eksistere på store dyp i den mer enn
30 kilometer tykke kontinentskorpa i Sør-Norge.
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Kalhovd

laget for framstilling av den ettertraktete fargen
koboltblått. Dette fargestoffet ble brukt til å lage det
blå porselenet som har gjort Blaafarveværket viden
kjent.

Granitt og granodioritt
Gøystkomplekset (<1500 mill. år)

I tiden etter den gotiske hendelsen er det klare bevis
for flere episoder med magmatisk aktivitet og strekking av jordskorpa i Sør-Norge. En viktig periode
inntraff omtrent samtidig med avslutningen av den
gotiske fjellkjedefoldingen for omkring 1500 millioner år siden. Store områder med størkningsbergarter
i indre deler av Hordaland, Rogaland og Telemark
(se under) ble dannet i denne tiden. Svakt omdannete vulkanske og sedimentære bergarter ble avsatt
på det gamle gneisunderlaget i forskjellige perioder
innenfor et langt tidsrom, fra ca. 1500 til 1100 millioner år siden. Disse bergartene ble allerede tidlig
på 1800-tallet studert i Telemark, der de er særlig
godt bevart, og lagrekken ble kjent som
Telemarksuprakrustalene. "Suprakrustal" betyr kort
og godt at bergartene har sin opprinnelse i avsetninger oppå jordoverflaten, enten som sedimenter
eller vulkanske lag, lava og askeavsetninger.
Lignende overflatebergarter er det også i flere områder på Hardangervidda og i det indre Rogaland
og Hordaland. Vi skal først se litt grundigere på
Telemarksområdet.

Telemark – spor av gamle landskap
Telemarksuprakrustalene deles inn i fire hovedenheter: Rjukangruppen (eldst), Vindeggruppen,
Heddalsgruppen og Bandakgruppen (yngst). Til
sammen kan disse avsetningene følges i et ca. 100
kilometer bredt belte som strekker seg fra sentrale
deler av Telemark og nordover, til de forsvinner
under de kaledonske skyvedekkene. En stor forkastning, Mandal–Ustaos-forkastningen, avgrenser
avsetningsområdet mot Hardangervidda i vest.
Den eldste delen av Rjukangruppen består av en
tykk lagpakke med ryolittisk lava og pyroklastiske
avsetninger, avsetninger dannet ved vulkanske
eksplosjoner og fragmentering av lava, så vel som av
eldre bergarter omkring vulkanene. Dette er
Tuddalformasjonen. Høyere opp i lagrekken blir
basaltisk lava mer vanlig i veksling med konglomerat
og sandstein i Vemorkformasjonen. Det er mulig at
basaltene er yngre enn ryolittene og heller hører til
den eldste delen av Vindeggruppen. Den basaltiske

berggrunnen har flere steder gitt opphav til
næringsrik morene med god skogsjord og jord egnet
for oppdyrking.

Ryolitt fra Rjukangruppen nord for
Heddersvatn. Den opprinnelige
lagningen er tydelig i bergarten.
(Foto: S. Dahlgren)

Mens basaltene stammer fra oppsmelting i mantelen, ligger magmakilden til de silisiumrike ryolittene
i de undre delene av den kontinentale skorpa. Den
kjemiske sammensetningen kan tyde på at de vulkanske bergartene i Rjukangruppen ble avsatt i en
riftdal, eller et system av riftdaler. Vulkansk aktivitet
varte i en periode på 10–15 millioner år for ca.
1500 millioner år siden. Forholdene kan ha lignet
forholdene langs den store riftdalen i Øst-Afrika i
dag. Forkastningsaktivitet skapte dype riftdaler med
vulkaner som spydde ut lava og aske som gradvis
fylte opp grabensenkningene sammen med grus,
sand og slam på elvesletter, i innsjøer og grunne
havbukter. Høgdedragene langs riftstrukturen
bestod av eldre gneisbergarter som var blitt hevet
som flanker ved riftdalen.
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VICTOR MORITZ GOLDSCHMIDT (1888–1947)

Av Inge Bryhni

V. M. Goldschmidt (til
høyre) med assistenter,
1915. (NGUs fotoarkiv)

Som leder for Statens Råstoffkomite fra 1917 av var Goldschmidt opptatt av utnyttelsen av geologiske ressurser, f. eks. av sunnmørsk
olivinstein som råstoff for varmebestandig materiale og silikose-ufarlig støpesand, sørlandsk ilmenitt som råstoff for fargestoffet titanhvitt,
produksjon av aluminium fra anortositt i indre Sogn, og anvendelse av norske kalium- og fosforrike mineraler i produksjonen av gjødningsstoffer. Mange av de utspill som han og hans medarbeidere tok i Råstofflaboratoriet, skulle senere vise seg å føre til økonomisk utnyttelse.
Det som gjør Goldschmidt til vår internasjonalt mest kjente geolog, er imidlertid at han stod for en betydelig utvikling av geologifaget. Han
begynte med petrologi, der han forklarte kontaktmetamorfosen i Oslofeltet og dypbergartene innen den kaledonske fjellkjeden. Deretter
kastet han seg over krystallografien og fornyet den ved å bruke røntgenstråler ved strukturbestemmelser, og til slutt skapte han seg et
navn som "geokjemiens far". I utlandet blir Goldschmidts minne hedret ved utdeling av en prestisjefylt Goldschmidtmedalje og årlige faglige Goldschmidt-symposier.
Goldschmidt tok doktorgraden 23 år gammel med sitt 482 sider store bokverk om omvandlingen av eldre bergarter ved kontakten til de
varme bergartssmeltene som hadde trengt fram i Oslofeltet. Seinere kastet han seg over fjellkjedens regionalmetamorfe og magmatiske
bergarter. De siste klassifiserte han i ulike "stammer" – en gruppering som seinere fikk sin dypere forklaring i platetektoniske sammenhenger. Han tok i bruk røntgenmetodene på geologisk materiale, og hele 20 av hans avhandlinger fra denne tiden omfattet studier av
mineralenes krystallstruktur, krystallkjemi og mineralogi. Internasjonalt står hans bidrag innen geokjemien særlig høyt.
Han var tidlig ute med å benytte spektrografiske metoder for kjemisk analyse av mineraler og bergarter, og utredet lovene for hvordan de
opptrer i naturen. Hovedarbeidene Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente kom i ni bind, og boka Geochemistry ble publisert etter
hans død. I de geokjemiske bidragene gjorde han overslag over den relative hyppigheten av grunnstoffene og deres opptreden i universet,
han viste at atomenes størrelse bestemmer hvilke mineraler de opptrer i, og at fysiske egenskaper som f. eks. hardhet og glans var bestemt
ved avstanden mellom atomene og ladningen på dem. Som jøde fikk Goldschmidt store vanskeligheter under andre verdenskrig. Han satt
en stund arrestert, men flyktet senere over til Sverige og videre til Storbritannia, hvor han arbeidet med oppdrag for den norske og den
britiske regjering. Han kom i juni 1946 tilbake til Norge hvor han døde mindre enn et år etter.

100

Med sine 1883 m.o.h. rager Gaustatoppen høyest av alle fjellene i Sørøst-Norge. Det nakne høyfjellet består av hard og næringsfattig kvartsitt, en omdannet sandstein som en gang ble avsatt
i bassenger omtrent i havnivå. (Foto: S. Dahlgren)

ryolitt og amfibolitt. Skyvatngruppen ligger diskordant over Breivegruppen og viser at det var en
periode med tektonisk aktivitet mellom avsetningen
av disse gruppene. Skyvatngruppen består av vekslende lag av omdannet basalt og sandstein. Datering
av zirkoner fra en sandstein øverst i lagpakken viser
at den må ha vært avsatt seinere enn for 1210 millioner år siden. Dette er det eneste området i SørNorge der det er bevart kjente overflatebergarter fra
denne tiden.

Kvartsitt med bølgeslagsmerker
dannet på en sandstrand for mer
enn 1200–1300 millioner år siden.
Vindsjåen, Telemark.
(Foto: S. Dahlgren)

Sentralt langs beltet av Rjukangruppens bergarter
finnes det flere store kropper av granitt og gabbro.
Tinngranitten ved den nordlige delen av Tinnsjøen
er ca. 1476 millioner år og noe yngre enn de vulkanske bergartene i Tuddalformasjonen. Flere andre
granitter, for eksempel ved Gol, har omtrent samme
alder og viser at store masser av magma kort etter de
vulkanske utbruddene trengte inn i de vulkanske
avsetningene der de størknet på dypet som store
kropper av dypbergarter.
Lignende vulkanske bergarter som i Rjukangruppen
finnes blant annet i Hardanger og i Sunnhordland.
En omvandlet ryolitt (Jåstadformasjonen) i
Ullensvanggruppen gir en alder på 1489 millioner
år. Omtrent samme alder (1491–1496 millioner år)
er funnet for vulkanske bergarter i Skånevik og
Suldal. I tillegg til vulkansk aktivitet var det på
samme tid flere dypbergarter som intruderte i jordskorpa i sørvestlige Norge.
En rolig periode
Den dramatiske tiden med vulkanisme ble avløst av
en rolig periode med nedsliting av riftlandskapet.
Etter hvert ble Sør-Norge dekket av et grunt hav,
og kvartsrik sand ble avsatt på de eldre, vulkanske
lagene. Disse sandavsetningene danner i dag tykke
lag med kvartsitt i Vindeggruppen. Kvartsitten ble
til gjennom lang tids erosjon og avsetning av sand
på elvesletter og i det grunne havbassenget.
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Kvartsittene er, som kvartsitter ellers, harde og
næringsfattige bergarter som gir et skrint jordsmonn, slik som i fjellstrøkene omkring Gaustatoppen, Blefjell og Norefjell. Kontrasten til basaltområdene i Telemark er slående.
Vindeggruppen er yngre enn de ca. 1500 millioner
år gamle Rjukanvulkanittene, men ble begravd, foldet og omdannet sammen med Rjukangruppen, så
hevet til overflaten og erodert før lagene ble dekket
av ca. 1150 millioner år gamle lavastrømmer. Denne
inkonformitetsflaten, diskordansen, viser at et betydelig tidsrom skjuler seg mellom deformasjon og
omdanning av de eldre avsetningene før ny skorpestrekking, oppsprekking, vulkanisme og fornyet
sedimentasjon i Telemark.
Nye perioder med skorpestrekking og vulkanisme
Før denne siste hendelsen i Telemark ble det avsatt
sedimentære og vulkanske bergarter ved Sæsvatn og
Valldal på den sørvestlige delen av Hardangervidda.
Lagpakken i Valldal består av kvartsitt, vulkanske
bergarter og omdannet sandstein og skifer som ble
avsatt på 1480 millioner år gammel grunnfjellsgneis.
Aldersbestemmelse utført på zirkon fra en omdannet
ryolittlava gav en størkningsalder på 1260 millioner
år. Ved Sæsvatn er suprakrustale bergarter bevart i
en nedfoldet synform i grunnfjellet. Den eldste
delen av lagpakken hører til Breivegruppen
(1265–1275 millioner år) som består av omdannet

I Telemark begynte en ny fase med skorpestrekking,
utvikling av riftdaler, vulkanisme og sedimentinnfylling for 1155–1145 millioner år siden. Avsetninger
fra denne tiden forekommer i to hovedområder:
Bandaksgruppen i vest og Heddalsgruppen i øst.
Lagpakkene i disse gruppene består av vekslende
vulkanske (ryolitt og basalt) og sedimentære bergarter (kvartsitt, sandstein, konglomerat og breksje).
Omtrent samtidig, for 1147 millioner år siden,
størknet smelter i dypet og dannet Hesjåbutindgabbroen i kvartsittene nær Gausta. Lagganger av
gabbro med tykkelse fra én meter til opp mot en
kilometer finnes det en god del av i Rjukan- og
Vindeggruppen.
Sandsteiner høyere oppe i Heddals- og Bandakgruppen er yngre enn 1120 millioner år. De aller
yngste avsetningene er sandsteiner ved Kalhovd. De
ble avsatt seinere enn for 1065 millioner år siden.
Ved Kalhovd er grunnfjellsgneis overleiret av et
konglomerat med store, kantete boller som stammer
fra bergartene i underlaget.
Den svekonorvegiske fjellkjeden
Den svekonorvegiske fjellkjeden er omtalt flere
ganger i dette kapitlet, men vil bli nærmere oppsummert her. Fjellkjedebeltet er minst 500 kilometer bredt og utviklet seg gjennom lang tid fra 1130
til 970 millioner år siden. Fjellkjeden utviklet seg
ved platekollisjoner vest for det fennoskandiske
skjoldet, slik det var blitt formet etter den gotiske
fjellkjededannelsen. Skorpeblokkene i Sør-Norge
forskjøv seg sidelengs under fjellkjedebevegelsene og
klistret seg på blokker av dominerende gotisk opphav langs den vestlige kanten av det fennoskandiske
skjoldet. Den svekonorvegiske fjellkjeden var trolig
del av et større, sammenhengende fjellkjedesystem
som strakte seg gjennom deler av Grønland og inn
i Nord-Amerika, der fjellkjedebeltet kalles grenvillefjellkjeden.

Metamorf omdanning ved høyt trykk og høy temperatur begynte først i Bamble–Kongsberg-området
for 1130–1100 millioner år siden og tyder på en
tidlig utviklet kollisjonssone i dette området.
Bergartene i Bamble ble da skjøvet mot nordvest og
inn over Telemarks-bergartene langs PorsgrunnKristiansand-skjærsonen. Dette var omtrent samtidig med dannelsen av Heddals- og Bandaksgruppen.
Bergartene i Telemark må dermed ha vært nær overflaten samtidig som Bamble-området ble omdannet
langt nede i skorpa.
Seinere under utviklingen av fjellkjeden ble større
områder utsatt for omdanning og deformasjon.
Omdanningen og deformasjonen er sterkest i vest
og sør og ser ut til å avta i intensitet mot øst eller
nordøst. I sørvestlige deler av grunnfjellet (Rogaland
og Vest-Agder) var det høygradsmetamorfose i tidsrommet for 1030–970 millioner år siden, altså 100
millioner år seinere enn i Kongsberg-Bamble-området. I vestlige Sverige finnes det eklogitter dannet på
stort skorpedyp ved kontinentkollisjon for ca. 970
millioner år siden. Da nådde fjellkjedeutviklingen sitt
høydepunkt, og jordskorpa i det sørvestlige
Skandinavia var på denne tiden trolig mye tykkere
enn i dag. Deretter ble skorpa gradvis hevet og
avkjølt, og gikk etter hvert tilbake til normal tykkelse.

Erosjonsgrense (diskordans) mellom
grovt konglomerat med kantete,
store blokker (Kalhovdformasjonen,
øverst) og en båndet gneis med
flere generasjoner av granitt- og
pegmatittganger (under). Dette viser
at gneisen har vært hevet til overflaten og blitt overleiret av konglomeratet for mer enn 1000 millioner
år siden. Strengen, Kalhovd.
(Foto: S. Sigmond)
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IDDEFJORDSGRANITT

Av Tom Heldal

Flå

Bergen

Hardanger
vidda
Oslo

Sæsvatn

Heddal

Bandak
Iddefjord

Forenklet kart over Sør-Norge der
søkelyset settes på den svekonorvegiske fjellkjeden. De viktigste dypbergartstypene er gruppert etter
alder. De hvite feltene på kartet
omfatter bergarter eldre enn ca.
1300 millioner år, fra tiden før den
Svekonorvegiske fjellkjedehendelsen
tok til. Sorte linjer viser store forkastninger.

Telemark

Stavanger

Rogaland
Bamble
Egersund

Dypbergartene – fjellkjedens indre
I alle store fjellkjeder forekommer det flere typer
dypbergarter som dannes ved tilførsel av smelter fra
mantelen eller undre deler av skorpa. Innenfor det
svekonorvegiske området utgjør større og mindre
dypbergartskropper en viktig del av berggrunnen.
Flere grupper kan skilles ut på grunnlag av bergartenes alder, sammensetning og geografiske plassering.
Noen av de eldste dypbergartene er nesten 1200
millioner år gamle og ble dannet i et tidlig stadium i
fjellkjedens utvikling. De viktigste dypbergartene er
likevel et stort antall granitter med aldre fra ca. 990
til 925 millioner år og som kom på plass i slutten
av, eller rett etter, fjellkjedens utvikling. Noen av de
største granittkroppene dekker områder på flere
hundre kvadratkilometer og er konsentrert i et belte
fra Sørlandet nordover til Hardangervidda. De
samme bergartene dukker også fram i Sogn og
Sunnfjord, der de utgjør de yngste prekambriske
bergartene i vestre gneisregion. Grimstadgranitten
og Vrådalgranitten er to kjente granitter av denne
generasjonen av dypintrusiver.
Sammen med dypbergartene forekommer det
mange typer mineralforekomster. Ved Evje og
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Kaledonske dekker & Osloriften
Granitt (1000 - 920 mill. år)
Anortositt (925 mill. år)
Granittisk øyegneis (1050 mill. år)
Granittisk til monzonittisk gneis
(1190 - 1130 mill. år)
Gabbro og amfibolitt
Overflatebergarter (1300 - 1000 mill. år)

Iveland i Setesdal finnes det mange granittiske pegmatitter. Disse grovkornete bergartene inneholder
flere ulike slag sjeldne og vakre mineraler som tiltrekker seg besøk fra hele verden. Det skandiumholdige mineralet thortveititt ble første gang beskrevet fra dette området. Molybdengruvene ved
Knaben i Kvinesdal er også knyttet til dypbergarter
i grunnfjellet. Malmen består av molybdenglans som
sitter som flekker og små klumper i bergarten.
Gruvedriften hadde sin storhetstid tidlig på 1900tallet og ble nedlagt i 1973.
De yngste granittene
De yngste dypbergartene er ikke synlig påvirket av
svekonorvegisk omdanning. Dette gjelder spesielt
Flågranitten, som dekker det meste av fjellområdene
mellom Hallingdal og Valdres, og Iddefjordsgranitten, som strekker seg fra sørlige deler av
Østfold og videre mer enn 100 kilometer sørover
langs vestkysten av Sverige. Disse bergartene er
bevart så godt som uendret siden de størknet for ca.
925 millioner år siden. Granittene er vakre, har få
sprekker og gode mekaniske egenskaper. Dette er
grunnen til at iddefjordsgranitten er blitt brutt for
mange ulike byggetekniske formål. Skulpturene i
Vigelandsparken er hogd i denne bergarten, og brostein av iddefjordsgranitt var i sin tid meget vanlig.

Monolitten, Vigelandsparken, Oslo. (Foto: T. Heldal)

En av de mest verdsatte prekambriske bergarter i Norge er iddefjordsgranitt. Særlig i området rundt Iddefjorden har det
vært drevet granitt i stort monn, helt siden midten av 1800-tallet. Det var svenskene som brakte med seg initiativ og
kunnskap over grensen fra Bohuslän, og rundt århundreskiftet var rundt 5000 mann sysselsatt til å hogge brostein og
bygningsstein. Den grå granitten er ikke blant våre mest spennende natursteinstyper, men har svært gode tekniske
egenskaper. Den er lett å klyve i flere retninger, den kan tas ut i meget store blokker og er særdeles holdbar. Disse egenskapene fikk Gustav Vigeland til å velge granitten som materiale til skulpturene i Vigelandsanlegget i Frognerparken.
Hans monolitt var lenge det største stykke stein som er tatt ut av Norges berggrunn, helt til den norske ambassaden i
Berlin fikk montert en hel vegg laget av en enkel granittblokk, også denne fra Iddefjorden. Blokken er 14 meter høy, og
den ene siden har naturlig, isskurt overflate.
I tillegg til å brolegge norske veier og kle mange av våre vakreste bygninger har iddefjordsgranitten satt spor etter seg i
store deler av verden. Hvis du vandrer rundt i gatene i Buenos Aires eller Havanna, er det en brukbar sjanse for at du
tråkker på brosteiner fra Iddefjorden. Viktige havneanlegg i England, Nederland, Sør-Afrika, Argentina, Gibraltar,
Bermuda og Singapore er bygd av granittblokker fra Østfold, det samme er en rekke prestisjebygg i mange land, inklusiv
Ritz Hotell i London.
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FRA STEINØKS TIL KJØKKENBENK: 9000 ÅR MED STEININDUSTRI

Av Tom Heldal

Så lenge det har bodd mennesker langs norskekysten, har det foregått spesialisert utnyttelse av
steinressurser i berggrunnen. Allerede i den eldre steinalder ble harde og motstandsdyktige bergarter verdsatt som emner til pilespisser, økser og kniver. Dette førte til det vi kan kalle Norges første bergindustri. Ett av de mest markante sporene fra denne tiden er grønnsteinsbruddet på
Hespriholmen utenfor Bømlo. Arkeologiske undersøkelser har vist at driften startet allerede for
nærmere ni tusen år siden.
Etter steinalderen begynte man også å sette pris på den myke klebersteinen, siden denne bergarten er meget lett å forme, og i tillegg varmebestandig. Vi kjenner til at kleberstein ble benyttet
til enkelte redskaper, stridsklubber, støpeformer og fiskesøkker. I overgangen mellom bronsealderen og den eldre jernalder startet så fremstillingen av gryter og kar i kleberstein. Dette markerte
begynnelsen på en steinindustri som skulle holde det gående i nesten to tusen år. Et stort grytebrudd høyt til fjells i Kvikne i Nord-Østerdal, vitner om at fremstillingen av klebergryter ble masseprodusert allerede i god tid før Kristi fødsel. Gryteproduksjonen nådde en topp i vikingtid/middelalder, og i dag kan vi se sporene fra denne driften i flere hundre brudd spredt over det
ganske land.

I Hyllestad ble kvernsteinsemnene hogd rett ut av
berget. (Foto: T. Heldal)

I samme periode ble også en rekke andre nyttebergarter utnyttet. I Ølve i Hardanger er det i et
lite område registrert 26 bakstehellebrudd i myk kloritt-talkskifer. Kvernsteiner av den karakteristiske granatglimmerskiferen fra Hyllestad i Sogn er funnet i Sør-Sverige og store deler av
Danmark. I Hyllestad-området regner man med at steinbruddene, som ble drevet fra rundt 600
e.Kr. og helt fram til begynnelsen av 1900-tallet, dekker et område på nesten 30 kvadratkilometer.
I jernalderen blomstret også brynesteinsproduksjonen, og særlig var brynene fra Eidsborg i Telemark
en viktig handelsvare.
Bygningsstein kom ikke i bruk for alvor i Norge før kristendommen gjorde sitt inntog. Da kirker
også skulle bygges i stein, ble det behov for kystnære forekomster av lett bearbeidbare bergarter,
og igjen ble klebersteinen et naturlig materiale å ty til i tillegg til marmor og kalkstein. Tidlig på
1100-tallet fantes store og effektive steinbrudd som leverte bygningsstein til de større byene for
den omfattende reisingen av kirker og klostre som foregikk der. Gode eksempler er de gamle
klebersteins- og klorittskiferbruddene i og nær Trondheim, som leverte til Nidarosdomen.
Etter lang tids stillstand markerte byggingen av Slottet på 1820-tallet starten på et nytt oppsving
i norsk steinindustri. Utover 1800-tallet vokste steinindustrien i stort omfang rundt Oslofjorden;
først grefsensyenitt, siden iddefjordsgranitt, drammensgranitt og rundt 1880 larvikitt. Stein ble
brukt i stort omfang til gater, bruer, grunnmurer og monumentalbygg. Mot slutten av 1800-tallet
vokste det i tillegg fram en utstrakt drift på lokale granitt- og gneisforekomster i andre deler av
landet, samtidig som det foregikk en sterk industrialisering av takskiferproduksjon, og vi fikk etablert marmordrift i Fauske. Natursteinsproduksjonen i Norge nådde en topp på begynnelsen av
1900-tallet. Bare i Halden og Fredrikstad var flere tusen mennesker sysselsatt i granittindustrien.
Fra tiden rundt 1930 førte nye konstruksjonsteknikker sammen med funksjonalismens dominans i
arkitekturen til langvarig nedgang i norsk steinindustri. Ikke før naturmaterialer igjen ble moderne
på 1980-tallet, ble det ny vind i seilene til norsk natursteinsproduksjon. I dag omsetter steinindustrien for rundt en milliard kroner årlig, hvorav det meste er eksport av larvikittblokker. Men også
skiferproduksjonen i Otta, Oppdal, Alta og Nord-Trøndelag, klebersteinsproduksjon i Otta og
Troms, samt en rekke mindre steinbrudd over det ganske land bidrar til at denne virksomheten er
mer vital i dag enn på lenge. Det selges betydelig mer norsk stein i utlandet enn i Norge, samtidig
som utenlandsk stein i økende grad benyttes i norske byggeprosjekter, slik som operaen i Bjørvika
er et eksempel på.
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Det står ennå uferdige steinblokker igjen i ett av
Nidarosdomens klebersteinsbrudd ved Bakkaunet
i Trondheim. Lokaliteten er nå delvis overdekket
av gress og betong. (Foto: T. Heldal)

Anortosittene i Rogaland
Landskapet i det sørvestlige Rogaland er preget av
smale, frodige dalstrøk omkranset av bratte, avrundete knauser og fjell med svært lite vegetasjon. I
1897 beskrev geologen Carl Fredrik Kolderup landskapet på denne måten: "Det er disse labradorstene,

Bjerkreim

Anortosittlandskap i Rogaland
(Foto: G. Meyer)

Bjerkreim-Sokndal
(lagdelt intrusjon)

Egersund-Ognaanortositten
Metamorfe
bergarter

Garsaknattanortositten

Egersund

som med sine bare kupper, hvorpaa det ikke findes det
spor av vegetation, i al sin uhygge virker saa imponerende paa den forbireisende og efterlader hos ham et indtryk af øde og goldhed som sent glemmes."

Mangeritt &
kvartsmangeritt

HellerenHålandanortositten
anortositten

Hauge

Åna-Siraanortositten

Den myke grønnskiferen fra Øye i Melhus var en
av de viktigste bygningssteinene i Nidarosdomen.
Steinbrudd fra middelalderen. (Foto: T. Heldal)

Fra Jæren til Farsund er det et område på mer enn
1700 kvadratkilometer som består av flere store dypbergartskropper som samlet kalles Rogaland anortosittprovins (tidligere kjent som Egersundfeltet).
Geofysiske målinger har vist at de samme bergartene
dekker et like stort område utover i Nordsjøen.
Kroppene består av flere ulike størkningsbergarter,
mest anortositt og noritt, men også jotunitt, mangeritt og granitt. Noritt og jotunitt er spesielle gabbrotyper, mens mangeritt er en monzonitt, som tidligere omtalt i dette kapitlet. Magmamassene ble dan-

Eia-Rekefjordintrusjonen

Flekkefjord

Hidraanortositten
10 km

Farsundcharnockitten

Rogaland anortosittprovins består
av to store og flere mindre anortosittkropper. Egersund–Ogna-anortositten består i de vestlige deler av
ensartet anortositt. Mot sørøst er
det innslag av lys noritt. Åna–Siraanortositten består for det meste av
lys noritt og anortositt. I tillegg
finnes det mindre intrusjoner der
jotunitt, mangeritt og charnockitt er
vanlige bergarter. Magma geopark
ligger her i Rogaland anortosittprovins.

net ved oppsmelting av mantelen og de dypeste
delene av skorpa helt mot slutten av svekonorvegisk
tid. Smeltene størknet på mange kilometers dyp for
mellom 932 og 920 millioner år siden, på samme
tid som Flå- og Iddefjordsgranittene på Østlandet.
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Storeknuten sør for Helleland. Legg
merke til den skråstilte skarpe grensen
mellom bergarter med apatitt nederst
til venstre, og bergarter uten apatitt
som stikker opp som nakne knauser.
(Foto: L.-P. Nilsson)

FRA ILMENITT TIL TITANHVITT

Av Odd Nilsen

Mange av de viktigste metallene vi bruker blir utvunnet fra dypbergarter. Ett av disse er titan – det niende vanligste
grunnstoffet i jordskorpa. I naturen finnes titan i mineralene rutil (TiO2), ilmenitt (FeTiO3) og titanitt (CaTiSiO5). Vi gjør
oss nytte av disse mineralene først og fremst i form av titandioksid (TiO2) utvunnet fra rutil eller ilmenitt. Titandioksidet
gir den beste hvithet av alle pigmenter og anvendes som et svært veldekkende, miljøvennlig og kjemisk holdbart fyllstoff
i maling, papir, plast og gummi. Over 90 % av verdens titanforbruk er som titanpigment ("titanhvitt").
I Rogaland finnes det tallrike ilmenitt- og magnetittforekomster som er knyttet til ulike norittiske enheter i anortosittene.
På mange av forekomstene har det vært gruvedrift helt siden 1700-tallet. Produksjon fra Koldal og i Blåfjell foregikk på
slutten av 1800-tallet, og moderne gruvedrift ble startet opp på Storgangen i 1918. Storgangen er en ca. fire kilometer
lang sigdformet gang av ilmenittnoritt med bredde fra noen meter til ca. 50 meter i de sentrale deler av gangen.
Ved gjenoppbyggingen av Europa etter siste krig ble det et kraftig oppsving i ilmenittproduksjonen, og fra begynnelsen
av 1950-årene var det klart at Storgangen ikke lenger kunne dekke den økende etterspørsel etter ilmenittkonsentrat.
En større prospekteringsinnsats i 1950-årene med bl.a. flymagnetiske målinger, ble belønnet med funnet av Tellnesforekomsten, som inneholder mer enn 300 millioner tonn malm med gjennomsnittlig 18 % TiO2. Tellnesmalmen er
knyttet til en ung norittgang som er over 2,7 kilometer lang og ca. 400 meter bred i de sentrale partier. Malmen ble
satt i drift i 1960, og store mengder malm blir årlig tatt ut fra dagbruddet. Titania A/S er i dag en av verdens største
produsenter av ilmenitt.

Lag rike på ilmenitt
magnetitt og apatitt
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Den trauformete Bjerkreim–
Sokndalintrusjonen ved Bjerkreim er
bygget opp av seks enheter som tilsvarer gjentatte hendelser med ny
tilførsel av magma fra dypet. Til
sammen utgjør disse enhetene en
flere tusen meter tykk lagpakke der
økonomisk viktige mineraler som
apatitt og ilmenitt ble konsentrert i
bestemte lag. Yngre ganger av jotunitt skjærer lagdelingen i intrusjonen. (Figur fra G. Meyer)
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Heskestadvatnet

Kristiansand

Bergartene som ligger rundt anortosittene, består av
båndete gneiser, granitter og mindre mengder kvartsitt og glimmerskifer. Disse bergartene ble deformert
og omdannet i svekonorvegisk tid. Varmen fra de
store smeltemassene forplantet seg ut i sidebergartene og førte til omdanning i en titalls kilometer
bred sone omkring intrusivene. Glimmerrike gneiser
som opprinnelig var leirrike sedimenter, ble delvis

oppsmeltet, og stedvis ble det dannet et meget sjeldent fiolettaktig mineral, osumilitt, som viser at det
må ha vært sterk varmepåvirkning fra anortosittene.
Bjerkreim–Sokndalintrusjonen er den yngste av
dypbergartskroppene. Intrusjonen ligger inneklemt
mellom de store anortosittkroppene og sidebergartene nordøst i provinsen. I tillegg finnes yngre småkropper og ganger av jotunitt og mangeritt.
Bjerkreim–Sokndalintrusjonen krystalliserte fra et
magma som trengte seg oppover fra dypet og etter
hvert formet et stort kammer på ca. 20 kilometers
dyp i jordskorpa. Smeltene ble sakte avkjølt, og
gjennom en gjentatt veksling mellom perioder med
fraksjonert krystallisasjon (se kapittel 2) og episoder
med fornyet tilførsel av magma til kammeret, bygde
det seg opp kilometertykke, sykliske enheter av
bergartslag som består av karakteristiske mineraler.
Trauformen en ser på kartet, er et resultat av trykket
intrusjonen ble påført fra de omkringliggende bergarter under størkning og avkjøling av magmaet.
I perioder uten tilførsel av nytt magma dannet det
seg etter hvert lag med verdifulle mineraler som
ilmenitt, magnetitt og apatitt. Apatitt inneholder
det viktige plantenæringsemnet fosfor, og de apatittrike sonene avtegner seg derfor tydelig i landskapet
ved sin frodige vegetasjon i forhold til områder med
næringsfattig berggrunn.

Dagbrudd ved Tellnes i Sokndal kommune, Rogaland, hvor Titania AS tar ut ilmenittmalm. (Foto: L.-P. Nilsson)
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Jotunheimen og omegn – grunnfjell langt vestfra
Grunnfjellsbergarter er mange steder dominerende
innslag i skyvedekker i den kaledonske fjellkjeden.
Jotunheimen er det mest fremtredende området
med grunnfjellsbergarter av slik opprinnelse. Da
Baltika kolliderte med Laurentia i slutten av silur,
for ca. 425 millioner år siden, ble kilometertykke
skiver av dypbergarter revet løs fra jordskorpa og
skjøvet østover, kanskje flere hundre kilometer unna
sin opprinnelige plass langt vest i randsonen av
Baltika (kapittel 7). Bergartene i Jotundekkekomplekset ligger skjøvet over yngre skjøvne og stedegne seinprekambriske-ordoviciske sandsteiner og
skifere som igjen ligger på rotfast grunnfjell. Biter av
Jotundekkene ligger igjen som erosjonsrester på
Hardangervidda, der de danner de kjente landemerkene Hallingskarvet og Hårteigen. Lignende
skyveflak finnes også i Sauda og Ryfylke.
Løsrevet jordskorpe fra dypet
Jotundekkekomplekset kan deles inn i et øvre og
undre skyveflak. Det undre flaket består stort sett av
1600–1700 millioner år gamle syenitter og monzonitter, samt yngre gabbroer med alder på ca. 1250
millioner år. Bergartene er omdannet på omtrent 15
kilometers dyp i jordskorpa og er kjennetegnet av
blant annet det mørke "vannholdige" (OH) mineralet amfibol, i en metamorfosegrad som kalles amfibolittfacies.
I det øvre flaket i Jotundekkekomplekset er bergartene omdannet i granulittfacies, det vil si at her er
det ikke lenger OH-holdige mørke mineraler som
amfibol, men den "tørre" mafiske ortopyroksenen
hypersten. Bergartene stammer fra et dyp som svarer
til den undre delen av kontinentskorpa (20–25 kilometer eller dypere). I den kaledonske kontinentkollisjonen må disse bergartene derfor ha blitt revet løs
fra store jordskorpedyp og skjøvet opp på det undre
flaket av Jotundekkekomplekset.
I det øvre flaket i Jotundekkekomplekset opptrer
anortositt sammen med mindre mengder gabbro.
Disse bergartene utgjør store områder i det naturskjønne landskapet i Nærøyfjorden i indre Sogn,
som sammen med Geirangerfjorden ble oppført på
UNESCOs verdensarvliste i 2005.
I den nordøstlige delen av det øvre flaket er de viktigste bergartene charnockitt, mangeritt og jotunitt,
alle med hypersten som mørkt mineral. Med unntak
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av en bergart datert til ca. 1250 millioner år, er
bergartene i denne delen av Jotundekkekomplekset
fra 1630 til 1660 millioner år gamle, altså samtidig
med dannelsen av den gotiske fjellkjeden. I indre
Sogn er det også mye yngre dypbergarter i form av
ganger og mindre intrusjoner av lys granitt. Disse
bergartene er av silurisk alder og utgjør dermed et
kaledonsk innslag blant de andre bergartene i dekkekomplekset.
Allerede tidlig på 1900-tallet ble mindre områder
med kaledonske dekker langs vestlandskysten
sammenlignet med Jotundekkekomplekset.
Lindåsdekket i Nordhordland er en del av de såkalte
Bergensbuene og består av bergarter av samme type
som Jotundekkekomplekset. Det samme er tilfelle
for bergartene i Dalsfjorddekket i Sunnfjord.
Dateringer har bekreftet at Lindås- og Dalsfjorddekket i store trekk har en historie som kan
sammenlignes med den vi finner i Jotundekkene.
Det har derfor vært antatt at Jotundekkekomplekset
en gang strakte seg utover store deler av Sør-Norge
(kapittel 7).
Grunnfjellsbergarter opptrer i en rekke andre dekkekomplekser i Sør-Norge. Grunnfjellsbergartene i
Valdresdekkekomplekset er av samme type som de
undre dekkebergartene i Jotundekkekomplekset.
Lenger øst i Nord-Gudbrandsdalen og den nordlige
Østerdalen mot Härjedalen i Sverige finnes granitt,
øyegneis, gabbro, anortositt og amfibolitt som
grunnfjellsflak i en rekke sandsteinsdekker.
Opprinnelsesalderen tilsvarer omtrent tidlig gotisk
tid (1600–1700 millioner år).
Lenge før grunnfjellet ble en del av den kaledonske
fjellkjeden, hadde bergartene i dekkekompleksene
blitt deformert og delvis omdannet på et sent stadium i den svekonorvegiske fjellkjedefoldingen for
950–930 millioner år siden. Noen steder var det
også blitt dannet nye smeltebergarter som trengte
inn i de eldre gneisene. Dette var omtrent samtidig
med at anortosittene i Rogaland ble dannet, og store
granittkropper fant veien inn i grunnfjellet i SørNorge. De mange fellestrekkene med det stedegne
grunnfjellet i Sør-Norge viser at de prekambriske
bergartene i den kaledonske dekkepakken er løsrevne skiver fra dype deler av en kontinentskorpe.
Denne skorpa var opprinnelig blitt dannet under
den gotiske hendelsen langt vest i det fennoskandiske
skjoldet.

I Sogn og Jotunheimen er det harde dypbergarter som kvartærtidens isbreer har formet til en naturperle av et fjellmassiv med topper, tinder, egger, botner, dype daler og innsjøer. Landskapet er
illustrert i J. C. Dahls berømte maleri "Fra Stalheim" i Nærøydalen i Sogn. Maleriet viser utsikten fra toppen av Stalheimskleivi over Brekke- og Sivlegårdene mot Sivlesnipa (1240 moh) og den
karakteristiske Jordalsnuten (937 moh) i bakgrunnen til høyre. De hvite fjellene i bakgrunnen består av anortositt, som her inngår i den øvre enheten av Jotundekkekomplekset. Bildet ble malt i
1842. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo. (Foto: J. Lathion)

Kart som viser hovedinndelingen av
bergarter i den vestre gneisregionen. Jotundekkene og andre kaledonske dekker ligger oppå gneisene.
(Figur fra A. Solli)

Devonske bergarter
Kaledonske dekker

Den vestre gneisregionen

Jotundekket og tilsvarende enheter
Grunnfjellsområder i Sør-Norge

Vestre gneisregion

De prekambriske bergartene langs vestranden av det fennoskandiske skjoldet ble
trukket ned i dypet under den kaledonske platekollisjonen for litt over 400 millioner år

Gneis (1850-1500 mill. år)
Granitt (1000-950 mill. år)

siden, varmet opp, omdannet og deformert. Selv med den stedvis sterke kaledonske
TRONDHEIM

omformingen kan minst to prekambriske jordskorpedannende begivenheter identifiseres i
bergartene, de samme gotiske og svekonorvegiske hendelsene som preger grunnfjellet
på sørsiden av det sentrale dekkeområdet.
Stad

Vest for de kaledonske dekkene, mellom Sogn og
Nord-Trøndelag, ligger et mer enn 25 000 kvadratkilometer stort område med prekambriske bergarter
som omtales som Den vestre gneisregionen, eller bare
"gneisregionen". Landskapet i gneisregionen veksler
mellom høyfjell med rester av gamle landflater,
utskåret med tinder, egger, kammer, stupbratte fjellvegger, daler og lange, dype fjorder.
De geologiske strukturene i gneisregionen er i stor
grad et resultat av kollisjonen mellom Laurentia og
Baltika da den kaledonske fjellkjeden ble dannet. De
prekambriske bergartene langs vestranden av Baltika
ble presset ned på stort dyp i jordskorpa og omdannet. Noen av bergartene kan ha vært på minst 120
kilometers dyp, så dypt at bestanddeler fra jordas
øvre mantel og underste jordskorpe har kommet inn
i gneisregionens bergartsselskap. Den største delen
av gneisregionen består av granittiske gneiser og
migmatitter som ble dannet i tidsrommet fra 1700
til 1500 millioner år siden. I den sørlige delen av
regionen er berggrunnen sterkt påvirket av den svekonorvegiske fjellkjededannelsen for 1250-900 millioner år siden. I store deler av gneisregionen er det
fortsatt et problem å skjelne mellom opprinnelig
prekambriske bergarter og strukturer og bergarter
som er av kaledonsk opprinnelse.
Rotfast grunnfjell eller skyvedekker?
Det er flere forhold som tyder på at hele gneisregionen kan være et dekkekompleks som er skjøvet i forhold til det fennoskandiske skjoldet øst for den kaledonske fjellkjeden. I Grong–Olden-området i Nord112

Trøndelag er bergarter i den nordlige delen av gneisregionen skjøvet over gneiser som kan følges inn i
grunnfjellet i Sverige. Seismiske profiler i Trøndelag
viser at grunnfjellet i tektoniske vinduer i den kaledonske fjellkjeden ligger over en reflektor som tilsvarer toppen av grunnfjellet i Sverige. I ytre
Trøndelag og på Nordmøre er kaledonske dekkebergarter foldet dypt ned i ortogneisene langs soner
fra det sentrale dekkeområdet i sentrale Trøndelag.
Mylonittiske bergarter viser at det er skyvegrenser
med sterk kaledonsk skjærdeformasjon langs grensen
mot gneisene. I Trollheimen er det gode eksempler
på interne skyvegrenser der gneisflak overleiret av
seinproterozoisk sandstein og konglomerat er stablet
opp på hverandre.
Den søndre delen av gneisregionen er inndelt i to
store komplekser, Jostedalskomplekset i øst og
Fjordanekomplekset i vest. Jostedalskomplekset
består stort sett av prekambriske migmatitter, ortogneiser og granitter, mens Fjordanekomplekset ligner deformerte utgaver av kaledonske dekker. Videre
nordover er det store felt og tynne soner med grovkrystallinsk marmor, kalksilikatbergarter og båndete
amfibolitter, kyanitt–granat–glimmergneiser, granat–plagioklasbergarter og mindre innslag av kvartsitt og konglomerat. Kalksilikatbergarter er antatt å
være omdannete kalkholdige sedimentære bergarter,
mens paragneisene de forekommer sammen med er
omdannete leirholdige sandsteiner og skiferlag. Selv
om noen av disse spesielle overflatebergartene kan
ha vært avsatt direkte på et underlag av prekambriske størkningsbergarter, representert av tilgrensende

Sognefjorden

BERGEN

migmatittiske ortogneiser, er det klart at de fleste av
disse særegne bergartssonene er kaledonske dekker.
Gneisregionen – granitter, gneiser og migmatitter
De viktigste bergartstypene i gneisregionen er ulike
typer granittiske gneiser og migmatitter som ofte
har linser og lag av glimmerrike gneiser og amfibolitt.
De eldste påviste bergartene er Geitfjellgranitten ved
Grong og en tonalittisk gneis øst for Vikna i NordTrøndelag. De er 1830–1840 millioner år. Denne
nordlige delen av gneisregionen er derfor en fortsettelse av den eldre delen av det transskandinaviske
intrusivbeltet (TIB) i Sverige. Tilsvarende bergarter
finnes også i den ytre delen av gneisregionen
mellom Molde og utløpet av Trondheimsfjorden.
Gabbroid gneis, granittisk gneis, migmatittisk gneis
og granitt er dannet innen tidsrommet 1686–1653
millioner år.

Dypbergarter som er 1650–1630 millioner år gamle
i den sørlige delen av gneisregionen, viser at det i
denne tiden har vært tilvekst av ny skorpe. Denne
utviklingen stemmer ellers med utviklingen av
grunnfjellet i Sørøst-Norge, der det var en viktig
periode med skorpeutvikling vest for det transskandinaviske intrusivbeltet i gotisk tid.
Store og små forekomster av gabbro forekommer
spredt omkring i gneisregionen, særlig i området fra
Nordfjord og nordover til Trondheimsfjorden. Noen
få steder har de tydelig gangform, men ved seinere
deformasjon er de vanligvis blitt delt opp i linseformete inneslutninger i de granittiske gneisene og
migmatittene. Ved Haram på Sunnmøre har
gabbrokropper magmatisk lagdeling, dannet i et
magmakammer. Gabbroenes alder er mellom
1650 og 1200 millioner år.
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MARMOR TIL MANGE FORMÅL

Av Inge Bryhni

Av Inge Bryhni

Ålesund kirke er bygd i mangefarget marmor med innslag av amfibolitten som marmoren gjerne opptrer sammen med. Her har kirkebyggerne
tatt opp igjen byggetradisjonen fra 1100-tallets steinkirker på Nordvestlandet. (Foto: I. Bryhni)

Intrusjonsbreksje med kantete blokker av den prekambriske berggrunnen fraktet med opp fra dypet i en mørk dypbergart og pent servert på
reinvaskede svaberg. Nordneset, Farstad. (Foto: I. Bryhni)

Hvit, gul eller rød marmor opptrer gjerne sammen med glimmerrik gneis og mørk amfibolitt i gneisregionens "striper"
av omdannete overflatebergarter. Da det ble behov for vakker stein til steinkirkene på 1100-tallet, fant man snart fram
til forekomstene på Nord-Vestlandet. Det ble bygd steinkirker helt eller delvis av marmor på Åheim, Herøy, Ulstein,
Giske, i Borgundkaupangen, på Veøy og Tingvoll. Marmor ble særlig brukt til finere detaljer som hjørner, portaler, vindusog dørinnfatninger. Marmoren ble trolig fraktet sjøveien til byggeplassen. På Sunnmøre kan den ha kommet fra
Larsnes–Breivik, Ørsta eller Humla–Blindheim–Magerøy, og på Nordmøre kanskje fra Visnes, Nås ved Eide eller fra
nordsiden av Surnadalsfjorden.

Ute mot den åpne Hustadvika, i et område der den kaledonske omdanningen av randsonen av Baltika vanligvis er
sterk, finnes et område med dypbergarter som nesten har unngått kaledonsk omdanning. Dypbergartene i
"Hustadkomplekset" er aldersbestemt til 1654 millioner år og består av rødlig granitt som er omgitt av monzodioritt
og stedvis også pyroksenitt. Inneslutninger av berggrunnen som bergartssmelten (magmaet) opprinnelig trengte
gjennom, opptrer særlig tett i pyroksenitten. Her har naturen hentet opp "prøver" av grunnfjellet dypt under dagens
overflate og servert dem som del av en intrusjonsbreksje. "Prøvene", eller rettere fremmedblokkene, består av mørke
bergartstyper som synes dannet ved tidlig utskillelse i selve bergartssmelten ("kumulater") og lyse diorittiske bergarter, men også granulittisk, granatrik gneis. Sistnevnte svarer ikke til noen av de bergartene vi kjenner herfra i dag.

Ved isotopundersøkelser er det nylig vist at marmoren til en av kirkene i Borgundkaupangen kan ha kommet fra Humla
rett over fjorden, den nærmeste større forekomsten. Med hjelp av tilkalte utenlandske steinhoggere formet man steinen
til kvaderstein og murte med kalkmørtel som kanskje også var produsert lokalt. Marmorkulturen gikk trolig seinere i
glemmeboka, men da Ålesund skulle bygges opp igjen etter brannen i 1904, blomstret det opp en steinindustri på Eide
på Nordmøre. Den sørget for bygningsstein til praktbygninger i marmor og annen stein i den brannherjete byen. En av
dem var Ålesund kirke, som i likhet med 1100-tallskirkene ble bygd i marmor.
Det var ingen kalkovner i drift da Hans Strøm fullførte sin Beskrivelse over Fogderiet Søndmør i 1766, men på 1800-tallet ble det brent marmor i mange kalkovner. I nyere tid har smelteindustrien, celluloseindustrien og jordbruket fått kalk
herfra, og bedriften Hustadmarmor AS i Elnesvågen har malt ned marmor fra lokale og andre steinbrudd i Norge til et
høyforedlet pulver som renses og slemmes i vann til en velling ("slurry"). Bedriften er i dag verdens største produsent av
slik "flytende marmor". Marmorpulveret brukes som fyllstoff, hvitt pigment og bestrykningssstoff i papir, maling og plast,
til vassdragskalking og i landbruk. 99 % av produksjonen eksporteres, og omsetningen er på ca. 1,8 milliarder kroner i
året. Sjansene er store for at den boka du leser her er trykt på papir som inneholder mye marmor fra Hustadmarmor.
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DER KALEDONSK DEFORMASJON IKKE SLAPP TIL

En minst 50 meter tykk og mer enn fire kilometer lang gang av gabbro (diabas eller "doleritt") skjærer seg gjennom
dypbergartene i Hustadkomplekset, og er aldersbestemt til 1251 millioner år. Gangformen er bevart i den omkring
400 millioner år eldre berggrunnen. Dette forteller oss at de mange linseformete gabbroinneslutningene i gneisregionen kan ha vært gjennomsettende ganger som senere er blitt klemt ut og avsnørt til linser, mens dypbergartene
omkring ble til gneiser.
I Hustadkompleksets granittiske bergarter kan vi se en lignende utvikling langs yttergrensen og andre skjærsoner: De
massive dypbergartene er her blitt klemt ut til gneiser av lignende type som vi finner overalt ellers i gneisregionen.
De udeformerte dypbergartene i Hustadkomplekset gir oss derfor en mulighet til å studere gneisregionens bergarter i
sin opprinnelige form.
Turgjengere som ferdes langs den populære kyststien som runder fyrlykta i bakgrunnen, kan ta seg en avstikker til
svabergene ned mot sjøen. Her ligger berggrunnen glimrende blottlagt, reinvasket av brenningen under storm, og
avslører interessante bergarter og strukturer. Et ideelt sted for geologiske ekskursjoner!
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Tinderekken mellom Molladalen
og Hjørundfjorden består av
charnokittiske bergarter som gir
opphav til dramatiske og
karakteristiske erosjonsformer.
(Foto: I. Bryhni)

Charnockitter – berggrunn i mektige tinder
Tinderekkene langs Molladalen og andre steder vest
for Hjørundfjorden på Sunnmøre er skavet ut i massive, relativt mørke charnockittiske bergarter med
frisk ortopyroksen i de minst kaledonsk omdannete
partiene. De charnockittiske granittene har flere steder rapakivistruktur med store krystaller av mørk
alkalifeltspat med en rand av lys plagioklas.
Lignende bergarter opptrer ved Molde, og ved
Flatraket og Måløy i Nordfjord. En rapakivigranitt
nær Molde er 1508 millioner år og en syenitt fra
Flatraket 1520 millioner år. Alderen på intrusjonene
viser at de kom på plass i eldre gneiser i tiden etter
den gotiske bergartsdannelsen i gneisregionen, samtidig med noen av de store rapakivigranittene lenger
sørøst i det fennoskandiske skjoldet.
Lengst nord i Nordfjord og i søndre delen av
Sunnmøre finnes flere isolerte kropper av lite
omdannet, massiv anortositt. Bergartene lyser gjerne
opp i fjellet ved sin hvite farge. Den mest iøynefallende er en særlig grovkornet anortositt på Fiskå på
Sunnmøre, der opptil halvmeter store krystaller av
mørk eller hvit plagioklas opptrer sammen med
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ortopyroksen og ilmenitt. Store anortosittforekomster er også kjent fra kaledonske dekker sør for
Nordfjord. Omdannet anortositt opptrer sammen
med mørke, kvarts-biotitt-epidotgneiser som oppstod ved mylonittisering og omdanning fra opprinnelig syenittiske og mangerittiske bergarter.

Denne fordelingen av bergarter med svekonorvegisk
alder eller påvirkning i den sørlige delen av gneisregionen tyder på at grunnfjellet i dette området er en
fortsettelse av den tilsvarende grunnfjellsprovinsen i
Sør-Norge, øst og sørøst for den sentrale aksen av
den kaledonske fjellkjeden.

Unge granitter i gneisregionen
Den søndre delen av gneisregionen er sterkt påvirket
av den svekonorvegiske fjellkjededannelsen, både med
migmatittisering og magmatisk virksomhet.
Granulittiske bergarter på Hisarøya i ytre Sogn og på
Bårdsholmen i Sunnfjord tyder på et tidligere utbredt
svekonorvegisk granulittområde i denne sørvestre
delen av gneisregionen. Kvartsitter foldet sammen
med gneiser i Sogn kan ha samme opphav som de
mer enn 1500 millioner år gamle kvartsittene nord på
Hardangervidda og i Hallingdal. Granittintrusiver
med alder på 1000–920 millioner år opptrer fra
Hafslo og Gaupne i Sogn og nord- og vestover under
Jostedalsbreen til Nordfjord. Granittene er minst
kaledonsk omdannet under og sørøst for
Jostedalsbreen, men blir mer deformerte mot vest og
nordvest, der de stedvis går over i øyegneis.

Eldgamle (arkeiske?) bergarter fra jordas mantel
I de vestlige deler av gneisregionen er hundrevis av
store og små forekomster av peridotitt, olivinstein
(dunitt) og pyroksenitt spredt utover i et stort område.
De ultramafiske bergartene er med sitt høye innhold
av magnesium- og jernmineraler lette å spore i terrenget ved gulbrun forvitringsfarge på olivinstein, eller
ved en mer rødbrun overflate der de er omvandlet til
serpentinitt. Stedsnavn på "Raud" (Raudbergvik,
Raudeberg, Raudhammaren, Raudegrot, osv.) avslører
de ultramafiske bergartskroppene. De ligger som regel
på rekke og rad i belter tilknyttet anortosittiske bergarter, langs skjærsoner eller forkastninger. Det er fremdeles omstridt hvordan de hundrevis av små og store
olivinsteinforekomstene i gneisregionen har kommet
på plass. Det kan ha skjedd i silurtiden, kanskje etter
at de ble revet løs fra de dypere delene av jordplatene

da Fennoskandia ble dradd dypt ned i mantelen i den
kaledonske kollisjonsfasen.
Peridotittene og pyroksenittene er fargesterke og
meget vakre bergarter. Sammensetningen av mineralene i granatperidotitt og granatpyroksenitt tyder på
at de er blitt dannet under meget høye trykk i øvre
del av mantelen. Bergartene gir forskerne en enestående mulighet til å studere bergarter brakt opp fra
mantelen. De er med andre ord bærere av informasjon om prosesser på meget store dyp under og etter
den kaledonske kontinentkollisjonen.

Utsyn fra Litjegrønova (sør for
Lunde i Jølster) mot fjellene i
Nordfjord vest for Jostedalsbreen.
I forgrunnen utklemt granitt (nå
øyegneis) med aplittiske lag og
en liten pegmatittgang.
(Foto: I. Bryhni)

Etter avslutningen av den 2. verdenskrig ble det i
statlig regi satt i gang produksjon av olivinstein ved
Åheim, og i dag produseres det årlig store mengder
olivinstein fra forekomster i Nordfjord og på
Sunnmøre. Olivinsteinen knuses til sand som benyttes i støpejernsindustrien, til sandblåsing i stedet for
kvartssand, som tidligere gav arbeiderne den fryktede lungesykdommen silikose, til produksjon av varmebevarende og varmebestandig forsteritt og til flere
andre formål som blant annet dekkemateriale til
oppsuging av vannbasert tungmetallutslipp.
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GJESTER FRA DE VIRKELIG STORE DYP (MANTELEN)

Av Inge Bryhni

Blant de hundrevis av olivinsteinforekomstene i gneisregionen er det minst 14 som inneholder rester av granatpyroksenitt og granatperidotitt og derfor i noen grad har unngått kaledonsk omdannelse selv om de den gang kom ned i et
dyp på mer enn 120 kilometer. Bergartene har vist seg å ha samme radiometriske alder som de omgivende gneisene,
dvs. 1686–1653 millioner år. Modellaldre beregnet fra isotopanalyser av renium og osmium tyder på at de stammer fra
en hele 2700–3100 millioner år gammel kilde, og at i alle fall noen av dem kan være fragmenter av arkeisk mantel.
Det er også funnet interessante avblandingsstrukturer som tyder på at et mineral (majorittisk granat) som dannes ved
ekstreme trykk en gang har eksistert i bergarten. Dette høytrykksmineralet ble til ved en temperatur på 1300–1500
grader i et dyp på 180–250 kilometer eller mer, men ble ustabilt og delte seg opp i nye mineraler da olivinsteinen kom
nærmere overflaten.
Dersom alt dette holder stikk, bærer forekomstene av olivinstein i gneisregionen bud om prosesser som begynte i større
dyp og tok til tidligere i jordas historie enn vi kan finne spor av i andre bergarter her i landet.

Granatpyroksenitt med ortopyroksen (grå), klinopyroksen (grønn) og granat (fiolett) fra Nordøyane, Sunnmøre. Bergarten inneholder bl. a.
mineralkorn som er avblandet fra høytrykksmineralet majorittisk granat. (Foto: I. Bryhni)

Fra skorpebygging til skorpenedbrytning
Vi har i dette kapitlet sett hvordan det fennoskandiske grunnfjellsskjoldet har vokst gjennom en serie
begivenheter av rifting, opptrengning av smeltemasse og fjellkjededannelse gjennom et langt tidsrom,
fra nesten 3000 millioner år tilbake og fram til for
omkring 900 millioner år siden. Selv om det i visse
perioder var omfattende erosjon og nedbrytning av
eldre skorpebergarter, ble det fennoskandiske skjol-
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det gradvis større og vokste til slutt sammen med en
rekke andre skjold til kjempekontinentet Rodinia
under de svekonorvegiske platekollisjonene. For
omkring 850 millioner år siden begynte kjempekontinentet å revne, og Fennoskandia ble avløst av
Baltika som vårt nye kontinent og jordplate. De
gamle fennoskandiske bergartene ble utsatt for en
omfattende erosjon. Dette er tema i neste kapittel.

I Trollveggen ser vi hvordan aktive
geologiske prosesser bryter ned den
prekambriske berggrunnen i gneisregionen. (Foto: Edelpix, P. Eide)

