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Urtidskontinentet Rodinia ble brutt opp i

flere mindre kontinenter. Et av disse var

Baltika, inklusive området i nordvest som skulle

bli Norge. Enkle livsformer utviklet seg i havet

under innvirkning av dramatiske klimaskifter.

Iskapper dekket store deler av jorda under

kuldeperioder, mens kalkslam ble bunnfelt i

grunne kystområder i perioder med tropisk

varme. Tykke sedimentære lagrekker ble avsatt

langs randen av Baltika og inneholder de eldste

fossilene fra norsk område. Store mengder smelte-

masse trengte opp i nord. Et steinlegeme fra

verdensrommet slo ned i Hallingdal. En stor

vulkan oppstod i Fensfeltet i Telemark. Baltika

sprakk opp, og et verdenshav ble dannet i vest.

Kontinentet ble slitt ned til et sletteland og over-

svømt av havet i begynnelsen av jordas oldtid.

Urtidskontinentet brytes opp
Seinprekambrium, fra urtid til oldtid; 850–541 millioner år

Nordkinnhalvøya består av sandsteiner, fyllitter og glimmerskifre i veksling, ofte i

steiltstående lag, som i kystklippene på Kinnarodden, det nordligste punktet på fast-

landet i Norge og Europa. Lagrekken ble avsatt i kontinentale og gruntvannsmarine

bassenger på nord- og nordøstsida av Baltika i sein mesoproterozoisk til tidlig neo-

proterozoisk tid (sten – ton). Lagrekken ble deformert under dannelsen av Timanfjell-

kjeden i slutten av jordas urtid og tidlig oldtid langs den nordøstlige randsonen av

Baltika. Lagene ble foldet, omdannet og skjøvet fra nordvest mot sørøst som undre

del av Kalakdekkekomplekset da den kaledonske fjellkjeden oppsto mot slutten av

silur. Den avrundete og jevne overflaten er rester etter en landoverflate med dal-

senkninger som ble dannet mot slutten av mesozoikum og begynnelsen av kenozoi-

kum. Etter at Skandinavia ble hevet i løpet av kenozoikum, begynte Nordishavet å

hamre løs på den gamle lagrekken og skjære seg inn i den paleiske flaten. Her er det

mye geologisk historie! (Foto: I.B. Ramberg)
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Innledning

For 850–750 millioner år siden ble urtidskontinentet Rodinia splittet i en rekke mindre deler.

Ett av disse var Baltika med det området i nordvest som skulle bli Norge. Bergartene som ble dannet

i dette tidsrommet, bærer preg av oppsplittingen og klimaendringene som fant sted.

Bergarter fra slutten av jordas urtid, prekambrium, utgjør berggrunnen i store deler av
indre Østlandet, deler av Vestlandet, i Rondane og Dovre-traktene, strøk av Trøndelag,
det nordligste Troms og store deler av Finnmark. Sandsteiner er mest vanlig, men andre

sedimentære bergarter som kjennetegner istider og perioder med varmt tropisk klima, finnes
også. Bergarter dannet ved størkning av smeltemasser forekommer flere steder og er særlig
utbredt i Vest-Finnmark.

Den yngste delen av prekambrium, seinprekambrium, er tidsrommet neoproterozoikum.
Det omfatter tre tidsbolker, ton (1000–850 millioner år), kryogen (850–635 millioner år) og
ediacara (635–541 millioner år). Før disse navnene ble innført av Den internasjonale strati-
grafiske kommisjonen i 2004, ble tidsrommene ton og kryogen til sammen kalt rifeikum og
ediacara for vendium i den vitenskapelige litteraturen fra Nord-Europa. De opprinnelige beteg-
nelsene er fortsatt i bruk. I dette kapitlet vil vi kun berøre geologiske hendelser i ton når de
henger direkte sammen med utviklingen i resten av neoproterozoikum.

Tidsrommet kryogen har fått sitt navn fra det greske ordet ”kryos” for kulde og frost. Det er
kjent for flere omfattende nedisinger. Ediacara har sitt navn fra distriktet Ediacara Hills i
Australia, et område kjent for fossile avtrykk av bløtdyr som trolig har levd under varme for-
hold. Neoproterozoikum er tidsrommet med de store klimaendringer: globale istider i veksling
med perioder med tropisk varme.
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LANDOMRÅDENE I YNGSTE SEINPREKAMBRIUM
For omkring 630 millioner år siden

Urtidskontinentet Rodinia ble for 850-750 millioner år siden splittet i en rekke mindre kontinentplater som

drev raskt fra hverandre ved havbunsspredning, og nye havområder oppsto mellom kontinentene. For omkring

630 millioner år siden lå ”vårt” kontinent Baltika på den sørlige halvkule i kontakt med kontinentplatene

Laurentia i nord og Amazonia i nordvest. Amazonia er i dag det store skjoldet av prekambriske bergartet i

Sør-Amerika, og Laurentia omfatter prekambrisk berggrunn i nåværende Grønland og Nord-Amerika.

(Etter Li og flere 2007)
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Forenklet kart over kontinentet

Baltika slik det kan ha sett ut da

det løsnet fra kjempekontinentet

Rodinia. Randsonene mot nordøst

og nordvest, henholdsvis Timanrand-

sonen og den baltoskandinaviske

randsonen, avgrenset den ”norske”

delen av kontinentet.

BALTIKA, ca 850 –750 Ma
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TIL HØYRE: Kart over nordvestre del av Baltika med dagens utbredelse av neoproterozoiske sedimentære bergarter i Norge og

langs den kaledonske dekkefronten. De neoproterozoiske Gardnoskrateret og Fenvulkanen ligger i henholdsvis Gardnos og Fen.

All berggrunn øst for den kaledonske dekkefronten er i rødlig farge, mens de neoproterozoiske sedimentene er i gult. Grått angir

øvrige bergarter i den kaledonske fjellkjeden.

(Modifisert etter: R.W.Williams)
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mot vest i Tanafjord-distriktet. De danner en ca. 4000
meter tykk lagpakke av hovedsakelig sandstein og skifer
som en gang bygde en kontinenthylle langs nordøst-
siden av Baltika. Lagrekken består av Vadsøgruppen,
Tanafjordgruppen og Vestertanagruppen med flere
formasjoner. De eldste delene av Vadsøgruppen er
omkring 800 millioner år gamle. Lagene i Vadsø-
gruppen ble for det meste avsatt som sand og slam i
elver og deltaer som bygde seg utover mot nord og
nordvest, mens Tanafjordgruppens avleiringer ble til på
kystsletter, tidevannsflater, eller dypere og lenger ute i
det grunne sokkelhavet. Vestertanagruppen består også
mest av marine sedimenter, men er i tillegg preget av
isbreavsetninger fra varangeristiden, en av de mest
kjente istidene i slutten av jordas urtid. Rødfargen på
enkelte sandsteiner og skifre skyldes finfordelt jernok-
sid dannet i en oksygenholdig atmosfære. Finkornete
sokkelavleiringer inneholder fossile encellete mikroor-
ganismer kalt akritarker. Den eldste akritarken, og det
eldste fossilet som er funnet i Norge, Podolina minuta,
er funnet i undre del av Vadsøgruppen. Mikrofossilene
har vært et nyttig redskap i arbeidet med å jevnføre
lagrekken i Finnmark med lag av tilsvarende alder
andre steder på kloden, det vi kaller stratigrafisk korre-
lasjon (se kapittel 2).

Det er flere erosjonsflater, inkonformiteter, i den
gamle sokkellagrekken i Øst-Finnmark. Den mest
markerte inkonformiteten ble dannet da lagene i
Vadsø- og Tanafjordgruppene ble svakt skråstilt, tørr-
lagt og erodert av elver og bekker, før havet flommet
innover erosjonsflaten og nye lag ble avsatt som
Vestertanagruppen. Erosjonsflatene viser at havnivået i
forhold til land har gått opp og ned flere ganger, enten
det skyldtes bevegelser i jordskorpa eller endringer i
mengden havvann på grunn av nedisinger.

Tropisk varme
I øverste delen av den 1500 meter tykke Tanafjord-
gruppen er det sandstein som består av nesten ren
kvartssand, Hakŋnalačearru- og Gamasfjellsand-
steinene. Sandsteinene ble dannet i en periode da
klimaet var varmt og fuktig. Feltspat og andre mine-
raler i grunnfjellet ble oppløst ved forvitring, og bare
sandkorn av kvarts ble igjen. Bølger vasket, og vind
blåste sandkornene omkring på brede sandflater og
rundet kornene. I Austertana tas det ut industri-
kvarts fra Gamasfjellsandsteinen i østsiden av
Giemašfjellet. Over Hakŋnalačearrusandsteinen lig-
ger det dolomittstein og skifer i Grasdalsforma-
sjonen. Dolomittsteinen er en karbonatbergart

Øst-Finnmark – et viktig geologisk område
De sedimentære lagrekkene fra siste del av jordas
urtid i Finnmark fanget tidlig naturvitenskapelig
interesse. På attenhundretallet ble lagrekken gjort
kjent av blant annet den kjente tyske geologen
Leopold von Buch (1774–1853), Baltazar Mathias
Keilhau (1797–1858), Tellef Dahll (1825–1893) og
Hans Reusch (1852–1922). De viktigste pionerar-
beidene fra Øst-Finnmarks seinprekambriske berg-
grunn er publikasjonene av Olaf Holtedahl
(1885–1975) i 1918 og av Sven Føyn (1908–1987)
i 1937. Siden den tid har en rekke geologer bidratt
til vår kunnskap av i dag.

Timanrandsonen
Øst-Finnmarks lagrekker fra neoproterozoisk tid er
utrolig vel bevarte naturdokumenter fra Timanrand-
sonen av Baltika. Randsonen er navngitt etter Timan-
fjellene på russisk side. En viktig struktur i Timanrand-
sonen er Trollfjord–Komagelvforkastningssonen, som
deler Varangerhalvøya diagonalt fra nordvest mot sør-
øst og fortsetter sørøstover på nordsiden av Kolahalv-
øya. Forkastningssonen er av gammel prekambrisk
opprinnelse og var allerede en svakhetssone i jord-
skorpa da Rodinia sprakk opp. Forkastningssonen
deler Øst-Finnmark i to geologiske områder, Tana-
fjord–Varangerfjordregionen på sørvestsiden og
Barentshavsregionen på nordøstsiden. Lagrekken på
sørvestsiden av Trollfjord–Komagelvforkastningssonen
er for det meste stedegen, det betyr at lagene i alt
vesentlig er avsatt direkte på det lokale grunnfjells-
underlaget. Lagrekken i Barentshavsregionen har blitt
flyttet en lang, men ukjent avstand mot sørøst langs
forkastningssonen, og underlaget for lagrekken er ikke
kjent. Vi ser først på utviklingen av lagpakken i
Tanafjord–Varangerfjordregionen.

Kystsletter og grunt hav
Ved indre del av Varangerfjorden i Øst-Finnmark
ligger lyse grå og rødlige sandsteiner på et underlag
av gneis. Kontakten er en inkonformitet, en ero-
sjonsflate, dannet ved nedsliting av grunnfjellet i
Baltika. Et tynt konglomeratlag ved bunnen av
sandsteinene var strandgrus som bølgene vasket da
havet trengte innover det nedslitte kontinentet for
vel 800 millioner år siden.

De sedimentære bergartene strekker seg over den sør-
vestlige halvparten av Varangerhalvøya og enda lenger
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Baltikas randsone i Øst-Finnmark

I flere tusen meter tykke sedimentære lagrekker i Tanafjord–Varangerfjordregionen

og Barentshavsregionen i Øst-Finnmark gjenkjenner vi kystsletter, grunnhav og dyphav.

Varangeristidens isbreer og isfjell etterlot seg verdenskjente istidsavsetninger, mens perioder

med tropisk klima var preget av dypforvitring av grunnfjellet og avsetning av kalkbanker

i grunne hav.

UNDER: Geologisk kart over Finn-

mark med de viktigste bergartsom-

rådene. Sammenstilt fra flere kilder.

Trollfjord - Komagelvforkast.

Ordoviciske – siluriske bergarter, langt skjøvet

Seilandprovinsens størkningsbergarter, skjøvet

Mesoproterozoiske – neoproterozoiske skjøvne lag

Neoproterozoiske lag flyttet sidelengs mot SØ

Neoproterozoiske – kambriske skjøvne lag

Neoproterozoiske – kambriske stedegne og litt skjøvne lag

Grunnfjell, eldre prekambriumSkyvegrenser under
kaledonske dekker

Finnmark

Troms

FINLAND

Stjernøya

Sørøya

Øksfjordhalvøya
Seiland

Magerøy

Po
rs

an
ge

n

Digermulhalvøya

KinnaroddenNordkinnhalvøya

La
ks

ef
jo

rd
en

Ta
na

fj
or

de
n

A
lt

ea
fj

.

Gaissa
dekkene

Barentshavsregionen

Tanafjord-
Varangerfjordregionen

Varangerfjorden

70°

Oibaccanjarga

71°

30°28°26°24°22°

50km0 25

Kala
kd

ek
ke

ko
m

pl
ek

se
t

Trollfjord - Komagelvforkastningssonen

v v

Tanafjord – Varangerfjordregionen

S

Barentshavsregionen

Formasjon og tykkelse

Breivik

G
ru

p
p

e

Ti
d

Stáhpogieddi

Mortensnes

Nyborg

Smalfjord

Grasdal

Hakŋalačearru

Gamasfjell

Dakkovarre

Stangenes

Grønnes

Ekkerøy

Golneselv
Paddeby
Andersby

Fugleberget

Klubbnesen

Veidnesbotn

Grunnfjell

K
ry

o
g

en
(R

if
ei

ku
m

)

V
ad

sø
g

ru
p

p
en

90
0

m
Ta

n
af

jo
rd

g
ru

p
p

en
15

00
m

V
es

te
rt

an
ag

ru
p

p
en

15
00

mK
am

b
ri

u
m

Ed
ia

ca
ra

(V
en

d
iu

m
)

Formasjon og tykkelse

Skidnefjell

G
ru

p
p

e

Ti
d

Stordalselva

B
ar

en
ts

h
av

sg
ru

p
p

en
>

90
00

m
Lø

kv
ik

fj
el

lg
ru

p
p

en
57

00
m

-
58

00
m

K
am

b
ri

u
m

Ed
ia

ca
ra

(V
en

d
iu

m
) Styret

> 800 m

1200 m

1200 m

Sandfjord 2000 m

Tyvjofjell 1500 m

K
ry

o
g

en
(R

if
ei

ku
m

) Båtsfjord 1400 - 1600 m

Båsnæring 2500 - 3500 m

Kongsfjord

(Underlaget ikke kjent)

> 2500 m

600 m

505 - 545 m

10 - 60 m

200 - 400m

2 - 50 m

280 m

200 m

280 - 300 m

275 - 350 m

205 - 255 m

130 - 200 m

15 - 190 m

50 - 135 m
25 - 125 m

20 - 40 m

125 m

50 m

300 m

Siltstein

Granitt, gneis mm.

Slamstein, skifer

Elveavsatt sandstein

Tillitt og andre
istidsbergarter

Sandstein avsatt 
i grunt hav

Dolomitt
Kalkstein

Turbidittsandstein
avsatt i dyphav

De neoproterozoiske til kambriske

lagrekkene i Tanafjord – Varanger-

fjordregionen og Barentshavs-

regionen. (Figur modifisert fra

A. Siedlecka)



dominert av mineralet dolomitt, som består av kal-
sium og magnesium og litt jern, sammen med kar-
bonatmolekylet CO2. Grasdalformasjonen innehol-
der stromatolitter. Dette er søyleformete strukturer
som vokste opp fra havbunnen ved at fint kalkslam
festet seg til en klebrig matte som bunnlevende
cyanobakterier (blågrønnbakterier) skilte ut i varmt
sjøvann. Disse bergartene viser at det var et varmt,
nærmest tropisk klima i Varanger da disse lagene ble
dannet for 630–650 millioner år siden.

Kulde – varangeristiden
De fleste kontinenter på jorda ble utsatt for store
nedisinger for omkring 850–600 millioner år siden,
i alt fire istidsperioder er kjent fra kryogentiden og
tidlig ediacara. Som tidligere nevnt ble lagene i
Vadsøgruppen og Tanafjordgruppen svakt skråstilt,
brakt over havnivå og erodert i tiden etter varme-
perioden med karbonatavsetninger. Dette gav opp-
hav til en markert erosjonsflate, inkonformitet, som
kan følges over store områder. Samtidig med, eller
like etter disse jordskorpebevegelsene, inntraff en
dramatisk endring av klimaet, ikke bare i Finnmark,
men trolig over hele verden, tropisk varme ble avløst
av streng kulde og istid!

Baltika ble dekket av en innlandsis som seg ut til
kysten og over tidligere avsatte sedimenter, som i
mellomtiden var blitt herdet til faste bergarter.
Isbreene slipte og plukket løs stykker fra underlaget,
partikler som vekslet i størrelse fra leirfraksjon til
steinblokker, og morene ble dannet under isbreene.
Bruddstykkene av stein består av grunnfjellsberg-
arter og dolomitt. Forsteinet morene og andre istids-
sedimenter gav opphav til Smalfjordformasjonen og
Mortensnesformasjonen. De to formasjonene repre-
senterer hver sin nedisingsperiode.

De to istidsperiodene i Finnmark er samlet kalt for
varangeristiden (på engelsk Varangerian). Istiden,
eller istidene, synes å ha inntruffet i tidsrommet
635–580 millioner år siden. Varigheten av nedis-
ningen er usikker. Forsteinet morene har fått beteg-
nelsen tillitt, etter et skotsk ord, ”till”, for morene-
jord. Morene ble avsatt fra undersiden av isbreene,
mens slam, grus og stein som var frosset fast inne i
isen, ble ført til havs med flytende sokkelis og isfjell.
Grus og stein falt ned i det lagdelte breslammet på
havbunnen etter hvert som isfjellene kalvet eller
tinte. Sand avsatt fra breelver foran breene og vind-
blåst støv ble også bevart i istidsformasjonene.
Bergartsnavnet tillitt blir brukt som fellesbetegnelse
på gamle istidsavsetninger, selv om de også består av
andre avsetninger enn forsteinet morene. Den
underste tillittformasjonen i Øst-Finnmark ligger
noen steder på de karbonatbergartene som ble dan-
net da det var tropiske forhold i Varanger. Mellom
de to istidsavsetningene i Varanger ligger en lag-
pakke med sandstein, skifer og tynne dolomittlag.
Dolomittlagene viser at klimaet mellom de to istid-
ene igjen var ganske varmt.

Bevis på den nære sammenhengen mellom istids-
avsetninger og varmtvannsavsetninger finnes på flere
kontinenter som i neoproterozoisk tid lå nær ekva-
tor. Dette har ført til hypotesen om ”snøballjord”
(”Snowball Earth”). Hypotesen går ut på at jorda i
neoproterozoikum til tider var fullstendig dekket av
is og snø, slik at jorda var som en ”snøball”! Dette
synes å ha skjedd under minst fire hovedistider. Til
andre tider var det tropisk varme. Selv om klimaet
har skiftet dramatisk fra det ene ytterpunktet til det
andre, er det fortsatt usikkert hvor store deler av
jordkloden som var dekket av is på samme tid.
Klimaskiftene påvirket trolig utviklingen av livsfor-
mene i slutten av prekambrium. Mekanismene som
er foreslått for de brå klimaendringene, er
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STROMATOLITTER Av Anna Siedlecka

Begrepet ”stromatolitt” ble innført av en tysk forsker ved navn Kalkovsky for omtrent 200 år siden for spesielle kalksteinsstrukturer.
Stromatolitter er noen få centimeter til 2–3 meter høye oppbulninger av kalk, med form som omvendte vaskevannsfat, boller, søyler,
tårn, svibler, pærer på høykant, eller som blomkålhoder. Stromatolittene består av millimetertynne kalklameller som ligger utenpå
hverandre med den yngste kalklamellen ytterst. Stromatolitter er kjent fra tidlig proterozoikum og fram til i dag, men hadde sin store
”oppblomstringsperiode” i neoproterozoikum. Mange stromatolitter består av dolomittstein, en karbonatbergart med både kalsium
og magnesium.

Nåtidige stromatolitter i Shark Bay i Vest-Australia og i Florida i USA viser at stromatolitter dannes når fint kalkslam på havbunnen
fester seg til slimete og klebrige matter av cyanobakterier, tidligere kalt blågrønne alger. Når kolonien av cyanobakterier er dekket til
av et tynt lag med kalkslam, etablerer bakteriene seg på nytt oppå kalkslammet. Slik fortsetter prosessen, og kalkstrukturen vokser
oppover og kan til slutt nå vannoverflaten. De halvbløte, klebrige ansamlinger av kalklameller i veksling med matter av organisk
materiale forsteines ved at karbonat felles som sement i porene. Dette skjer i varmt vann mettet på karbonat, slik som på tropiske
karbonatplattformer.

Stromatolitter er ikke i seg selv fossiler, men strukturer dannet ved hjelp av levende organismer. Fordi stromatolitter er noen av de
eldste vitnesbyrd om liv på jorda, vakte stromatolitter tidlig stor interesse i den geologiske vitenskapen. Noen forskere mente at formen
på stromatolittene endret seg gjennom prekambrium, og da som resultat av en biologisk evolusjon av organismene som dannet stromato-
littene. En annen utbredt oppfatning var at stromatolittformene gjenspeiler vekstforholdene og dermed miljøet der stromatolittene ble
dannet. Stromatolittformene ble benyttet til å dele inn lagrekkene, men denne stratigrafiske metoden er omstridt. Dagens stromatolitter
dannes der cyanobakterier lever i økologiske nisjer hvor temperatur og saltinnholdet er så høy at marine alger og dyr som ellers ville ha
utkonkurrert cyanobakteriene, ikke greier å ta knekken på dem.

De eldste mulige stromatolitter i Norge er beskrevet fra dolomitt fra midtre proterozoikum, i Raipasgruppen, som er omkring
2500 millioner år gammel (kapittel 3). Stromatolitter forekommer flere steder i neoproterozoiske bergarter i Norge. De er særlig
tallrike i Porsangerdolomitten, der de er utviklet som ulike søyler og tårn. De lyse dolomittklippene rundt Porsangerfjorden og
på øyene er fulle av disse strukturene som lett kan iakttas ved sjøkanten i Ytre Goarahat (Gåradak) og mange andre steder.
Stromatolittsøyler finnes også i Grasdalsformasjonen, mens stromatolittene i Båtsfjordformasjonen på Varangerhalvøya
ligner mest på kålhoder og omsnudde vaskevannsfat.

Eksempel på søyleformede og forgrenede stromatolitter fra Porsangerdolomitten, vestsiden av Porsangen nær Trollsundet. (Foto A. Siedlecka)

Podolina minuta, en stjerneformet
akritark, et få mikromilllimeter stort

mikrofossil fra undre del av Vadsø-

gruppen ved Varangerfjorden, et av

de eldste fossiler i Norge, funnet,

preparert og fotografert av

Gonzalo Vidal.

Gruntvannsmarine sandsteinslag i

Dakkovarreformasjonen, Tanafjord-

gruppen, ved Skallnes, sørkysten av

Varangerhalvøya.

(Foto: A. Siedlecka)

Mørk rød slamstein og lys rød sand-

stein i Fuglebergformasjonen på sør-

siden av Vadsøya. Lagene er avsatt

som sandbanker i elver. Et sandlag

(rett under hammerskaftet) ble

foldet på grunn av kraften fra det

sterkt strømmende vannet under en

flom. (Foto: A. Siedlecka)



NEDERST: Mangefargede lag av ski-

fere, sandsteiner og dolomittstein i

øvre del av Båtsfjordformasjonen i

Barentshavsgruppen, indre

Persfjord, Varangerhalvøya.

(Foto: A. Siedlecka)
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kompliserte og er også aktuelle for dagens debatt
om klimaendringer på jorda.

Dyphavet i nordøst fylles opp
Lagfølgene i Barentshavsregionen ble avsatt i et
basseng som sank dypt ned i jordskorpa, avgrenset
mot sørvest av Trollfjord–Komagelvforkastnings-
sonen. Sedimentlagene i Barentshavsgruppen og
Løkvikfjellgruppen på nordøstsiden av forkastnings-
sonen er minst femten tusen meter tykke til sammen.
Det er en inkonformitet med vinkelforskjell i oriente-
ringen av lagene mellom de to mektige lagpakkene.
Flaten forteller at bassenget ble fylt opp, og sedimen-
tene i Barentshavsgruppen herdet til faste bergarter,
deretter skråstilt på grunn av jordskorpebevegelser og
så utsatt for erosjon. Havet trengte på nytt inn over
den eroderte sokkellagpakken, og sedimentasjonen
fortsatte med avsetning av Løkvikfjellgruppen.

Den underste kjente delen av Barentshavsgruppen
er den såkalte Kongsfjordformasjonen. Avsetningen
begynte i et dypt riftbasseng som ble dannet da
Baltika ble atskilt fra Rodinia for omkring 850
millioner år siden. Formasjonen er over to og et
halvt tusen meter tykk. Sandlagene ble avsatt på
flere hundre meters vanndyp ved at sand og slam
skled ned fra sokkelkanten i sørøst som undersjøiske

sedimentstrømmer. Fra det engelske språket har vi
fått betegnelsene turbidittstrømmer og turbidittav-
setninger for slike sedimentstrømmer og deres avset-
ninger. Betegnelsene er avledet av ordet turbid,
som betyr grumset (kapittel 2).

BIGGANJARGATILLITTEN Av Anna Siedlecka

I den innerste delen av Varangerfjorden, ved sjøkanten på sørsiden av Selešnjarga (Karlebotn) ligger en verdensberømt forekomst av
et konglomerat som er kjent som Bigganjargatillitten (det samiske stedsnavnet skrives nå Oibaččanjarga). Konglomeratforekomsten
ble fredet i 1966 og er i dag i det internasjonale stjerneskjiktet av verdens mest kjente geologiske severdigheter.

Konglomeratet er grått, usortert og uten lagdeling. Bruddstykkene i konglomeratet består av ulike bergarter som varierer i størrelse
fra smågrus til steiner på flere titalls desimeter, bruddstykkene er til dels kantete, til dels avrundet. Noen av steinene i konglomeratet
har glatte overflater med fine striper eller riss. Konglomeratet ligger med knivskarp kontakt på en lys kvartssandstein. Overflaten av
sandsteinen har tallrike furer, noen parallelle med hverandre, mens andre krysser hverandre.

Balthazar M. Keilhau omtalte konglomeratet for første gang i skrift i 1844. Han mente det måtte være fra devontiden. Hans Reusch
kom i 1891 med en meget godt dokumentert beskrivelse av konglomeratet. Reusch oppfattet konglomeratet som forsteinet morene-
grus ”…fra en periode meget ældre end ’istiden’ ” og mente at konglomeratet og ”sandstensstrøget i Øst-Finnmarken” for øvrig
kunne være fra kambrosilurisk tid. Reusch viste til den store likheten konglomeratet har med kvartærtidens morener og mente furene
i sandsteinen under var skuringsstriper, laget av steiner frosset fast i sålen av en isbre i bevegelse. Olaf Holtedahl påviste i sine arbei-
der fra 1918 og 1931 og Svein Føyn i et arbeid fra 1937 at istidskonglomeratet på Oibaččanjarga, ”Reuschmorenen”, og resten av
lagrekken ved Varangerfjorden og i Tana-distriktet er av seinprekambrisk alder. Holtedahl viste at tillitten ligger på en utbredt ero-
sjonsflate over en eldre sandstein, men mente også, som et alternativ, at underlaget kunne ha vært frosset sand da skuringsstripene
ble dannet. Knut Bjørlykke påviste i 1967 at sandsteinen under Bigganjargatillitten allerede var sementert til fast bergart før more-
nen ble avsatt. Senere kartlegging og undersøkelser har bekreftet dette.

Bigganjargatillitten tilhører den eldste av to tillittformasjoner i Finnmark. En rekke geologer har i løpet av årene etter siste verdens-
krig studert både Bigganjargatillitten og de øvrige istidsavsetningene fra neoproterozoikum ved Varangerfjorden og Tanafjorden.
Noen har ment å vise at Bigganjargatillitten ikke er dannet som morene, men de aller fleste studiene har bekreftet Reuschs oppfat-
ning fra 1891. Begrepet ”varangeristiden” er kjent verden over, ikke minst i diskusjonen om jorda under istider i siste del av prekam-
brium var dekket med is, som en ”snøballjord”. De to tillittformasjonene i Finnmark har nylig blitt jevnført med henholdsvis marino-
anistiden (ca 635 millioner år) og gaskiersistiden (ca 580 millioner år), begge vel dokumenterte istider i andre deler av verden. I
påvente av radiologisk aldersbestemmelse av tillittene i Skandinavia nyttes ”varangeristiden” fortsatt som betegnelse på seinpre-
kambrisk istid i Baltika, enten det var en eller to nedisningsperioder.

Bigganjargatillitten på Oibačšanjarga i Varangerbotn er forsteinet morene fra
varangeristiden som rådde på jorda en gang for 635–580 millioner år siden.
(Foto: J.P. Nystuen)

Undre del av den forsteinete morenen på Bigganjarga med skuringsstriper i
sandstein fra Vadsøgruppen som isbreen i varangeristiden skled over.
(Begge foto: J.P. Nystuen)

Kongsfjordformasjonens tykke,

grå turbidittsandsteiner ved

Barentshavet i Kongsøyfjorden,

Varangerhalvøya. Lagene ble avsatt

på svære undersjøiske sandvifter for

mer enn 700 millioner år siden.

(Foto: J.P. Nystuen)



Bassenget grunnet etter hvert opp, og sand og slam
ble avsatt i deltaer og på tidevannsflater. Lag av
kalkstein og dolomittstein innerst i Båtsfjord,
Syltefjord og Persfjord ble dannet som brede banker
og grunner av kalkslam, omtrent som dagens karbo-
natplattformer langs sørkysten av Persiabukta, der
det er meget varmt. Det er bevart flotte stromatolit-
ter i kalklagene, og i Båtsfjordformasjonen er det
spor av saltmineralene gips og anhydritt. Lagrekken
videre opp til toppen av Løkvikfjellgruppen viser
likhet med de gruntvannsmarine og til dels elveav-

satte sandsteinene og skifrene som ligger over tillit-
tene i Vestertanagruppen på sørøstsiden av
Trollfjord-Komagelvforkastningssonen. Men merkelig
nok, forsteinete istidsavsetninger er ikke funnet i
Løkvikfjell-gruppen.

Bassenget med avsetning i Barentshavs- og
Løkvikfjellgruppen, ble i løpet av ediacara og den
kaledonske fjellkjedefoldingen forskjøvet sidelengs
mot sørøst i forhold til sokkelbassenget med lagrek-
ken i Tanafjord –Varangerfjordregionen. Ved denne
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EDIACARAFOSSILER Av Anna Siedlecka

Ediacarafossiler og ediacarafauna er betegnelser som nyttes om forsteinete avtrykk etter organismer som bare bestod
av bløte kroppsdeler, og som levde i siste del av prekambrium og begynnelsen av kambrisk tid. Navnet stammer fra
Ediacara Hills i Australia, der Reginald C. Sprigg i 1946 fant avtrykk av disse særegne fossilene. Tidsrommet ediacara
(635–541 millioner år siden) har fått navn etter denne spesielle livsformen som først og fremst er blitt kjent fra de used-
vanlig godt bevarte og varierte avtrykkene i Ediacara Hills i Flinders Range i Sør-Australia. Ediacarafossiler ble beskrevet
av E. Billings i 1872 fra Avalon-halvøya på New Foundland og seksti år seinere av Gürich i 1933 fra Namibia. Forekomsten
i Ediacara Hills er typelokaliteten for disse fossilene, som nå er kjent fra seks kontinenter, blant annet fra lokaliteter ved
Kvitsjøen i Russland, i Ukraina, Sibir og Skandinavia.

Ediacarafossilene omfatter ca. 100 forskjellige navngitte arter. De fleste avtrykkene har form som skiver eller vifter og
finnes på lagflater i sandsteiner, slamsteiner og karbonatbergarter. Noen av livsformene var bunnorganismer, mens andre
kan ha levd svevende i vannmassene. Noen av ediacaraorganismene har trolig vært meduser, andre kan ha vært ormer
og noen forløpere for leddyr, men de fleste er av usikker zoologisk tilhørighet. De fleste regnes likevel for å ha vært dyr og
av de første flercellete organismer i jordas historie. Ediacaraorganismene er antatt å ha vært viktige mellomledd i den bio-
logiske evolusjonen fram til skallbærende organismer og de første ryggradsdyrene som dukker opp i kambrium. Dagens
spredte forekomst av ediacarafossiler viser at de var utbredt over det meste av kloden. De levde i en geologisk sett relativt
kort periode, og noen forskere har ment at de kan ha dødd ut ved en masseutryddelse, men dette er sterkt omdiskutert.

I Skandinavia ble det første funnet av et ediacarafossil gjort i Luobakti-området ved Torneträsk av Oscar Kulling i 1959 i
en lagpakke som tilsvarer undre delen av Dividalsgruppen og Stáhpogieddiformasjonen i Øst-Finnmark. Det konsentriske
bløtdyrsavtrykket er kalt Kullingia concentrica. Det første funnet av ediacarafossiler i Norge ble gjort i 1989 i Stáhpo-
gieddiformasjonen på Digermulhalvøya i Tanafjorden av en internasjonal vitenskapelig ekspedisjon ledet av Gonzalo Vidal.
Seinere ble det gjort funn av ediacarafossiler også fra kambriske lag på Digermulhalvøya. Avtrykkene domineres av såkal-
te syklomeduser. Sammen med mikrofossiler (akritarker) og sporfossiler viser ediacarafossilene på Digermulhalvøya at

grensen mellom jordas urtid og oldtid finnes i
en lagrekke avsatt ved ganske jevn sammen-
hengende sedimentasjon, et sted mellom
Stáhpogieddiformasjonen og Breivik-
formasjonen. Digermulhalvøyas lagrekke er
derfor en viktig referanselagrekke i verdens-
sammenheng for grensen mellom prekam-
brium og kambrium.

Ediacarafossiler fra Stáhpogieddiformasjonen ved over-
gangen prekambrium–kambrium på sørkysten av
Digermulhalvøya. Avtrykkene er av runde manet-
lignende organismer, noen få centimeter i tverrsnitt.
(Foto: A. Siedlecka)
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Den geologiske utviklingen av Tanafjord–Varangerfjordregionen sørvest for Trollfjord–Komagelvforkastningssonen (TKFS) og Barentshavsregionen nordøst for forkastningssonen.

(a) Dypvanns- og senere gruntvannsmarine sedimenter blir avsatt i et basseng nordvest for Varangerhalvøya. (b) og (c) Sedimenter avsettes på elvesletter og i grunne hav i Tanafjord–

Varangerfjordregionen. (d) Barentshavs- og Løkvikfjellgruppens lagrekke glir fra nordvest mot sørvest langs TKFS og danner Barentshavsregionen på nordøstsiden av Varangerhalvøya.



bevegelsen ble de to ulike bassenglagrekkene liggende
rett overfor hverandre, omtrent slik de ligger i dag.

Fjellkjedefolding og oppsprekking
For om lag 600–560 millioner år siden begynte
tung havbunnsskorpe østenfor Baltika å synke inn-
under den lettere jordplaten i Baltika. Berggrunnen
i vulkanske øyrekker ble presset og stuvet sammen
mot grunnfjellet i Baltika, mens lagrekkene på sok-
kelen av Baltika ble foldet og dels skjøvet. Dette er
den timanske fjellkjedefoldingen. Fjellkjeden er sær-
lig godt utviklet i Timanområdet i Russland, men
lagene på nordøstsiden av Trollfjord–Komagelv-
forkastningssonen ble også påvirket.

Smeltemasse trengte opp i jordskorpa og størknet
som diabasganger (også kalt dolerittganger) i den
nordøstre delen av Varangerhalvøya under en
periode med strekkbevegelser for omkring 600–530
millioner år siden. Diabasgangene rager flere steder
opp som ”vegger” i terrenget på grunn av at de sedi-
mentære bergartene omkring har blitt erodert
dypere enn de harde gangbergartene. Det har vært
bevegelser flere ganger langs Trollfjord– Komagelv-
forkastningssonen under den geologiske utviklingen
av Norge, også i forbindelse med den kaledonske
fjellkjedefoldingen. Forkastningssonen er nærmere
omtalt i kapittel 6. Boringer etter olje og seismiske
undersøkelser utenfor kysten av Finnmark viser at
Varangerhalvøyas lagrekke fortsetter et stykke uten-
for fastlandet.

Overgangen til jordas oldtid
Den neoproterozoiske lagrekken på sørvestsiden
av Varangerhalvøya og i Vestertana fortsetter
vestover mot Laksefjord og Porsangen. På østsiden
av Digermulhalvøya, som stikker ut på vestsiden
av Tanafjorden, kan lagrekken fra Baltikas
Timanrandsone på Varangerhalvøya følges inn i
fossilførende lag fra kambrium og tidlig ordovicium.
Kambrium er den eldste perioden i jordas oldtid.
Bløtdyrfossiler finnes i lag fra ediacaratiden og
tidligste kambrium på Digermulen. Lagpakken
på Digermulhalvøya viser at den nordøstre rand-
sonen av Baltika eksisterte over et langt geologisk
tidsrom. Grensen mellom urtid og oldtid i lag-
rekken er fastlagt på grunnlag av akritarker. De
nederste kambriske lagene inneholder en fossil
marin snegl som er kalt Platysolenites antiquissimus.
Dette viktige fossilet er også funnet på
Varangerhalvøya.

Randsonen av Baltika i Vest-Finnmark
Lagrekkene vest for Tanafjorden tilhører de underste
skyvedekkene i den kaledonske fjellkjeden i Finnmark,
det såkalte Gaissadekkekomplekset. Bergartene er stort
sett de samme som lenger øst ved Tana- og Varanger-
fjorden. I indre del av Porsangen lyser den hvite
Porsangerdolomitten opp langs strandklippene og på
flere små øyer. Porsangerdolomitten tilsvarer Grasdals-
dolomitten ved østsiden av Tanafjorden og har meget
godt bevarte søyleaktige stromatolitter. Dolomitt-
formasjonen har spor av saltmineraler, som viser at
klimaet under avsetningen av karbonatlagene må ha
vært varmt og tørt.

Lagrekkene fra den nordøstlige delen av Varangerhalv-
øya er ikke blitt gjenkjent med sikkerhet vest for Tana-
fjorden. Bergartene i de kaledonske dekkene er defor-
merte og omdannete slik at lagenes opprinnelige karak-
ter ikke er så lett å identifisere. Laksefjorddekket, som
ligger over Gaissadekkekomplekset vest for Tanafjord-
en, består av Laksefjordgruppen. Denne skjøvne lag-
pakken av sedimentære bergarter, blant annet den
mektige Friarfjordskiferen, kan tilsvare Løkvikfjell-
gruppen i Barentshavsgruppen nordøst for
Trollfjord–Komagelvforkastningssonen.

På sørøstsiden av høgdene mot Finnmarksvidda,
Gaissene, er det kaledonske Gaissadekkekomplekset
skjøvet over fossilførende sandsteiner og skifre fra edia-
caratiden og tidligste delen av kambrium. Lagene er
avsatt direkte på nedslitte grunnfjellsbergarter, på til-
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ESMARK, JENS (1763–1839) Av Inge Bryhni

Jens Esmark, dansk-norsk geolog og mineralog, ble vår første professor i faget. Han var førstemann til å finne og få
analysert mineralet datolitt; han beskrev ”en ny tellurerts” (tellurvismutitt) fra en kobbergruve i Telemark, og han førte
uttrykk som “noritt” (av Norge) og “sparagmitt”(av latin sparagma, bruddstykke) inn i det geologiske navneverket.
Så tidlig som i 1824 forsto han at Norge hadde vært dekket av en iskappe (se tekstboks i Kap.16). Esmark utførte
høydemålinger av fjelltopper (bl.a. med førstebestigninger av Gausta og Snøhetta) og stod i 1816-38 for den eldste
komplette serien av meteorologiske observasjoner vi har fra hovedstadsområdet. Hans innberetning om Rjukanfossen
i 1810 gjorde at denne praktfulle fossen ble et viktig reisemål for datidens naturforskere, malere og turister.

Esmarks virke i Norge tok til i 1797 ved at han ble assessor i Overbergamtet på Kongsberg og embetsmann ved den
norske bergverksforvaltningen. I 1802 var han også lektor i mineralogi, fysikk og kjemi ved Bergseminaret. Da det i
1814 ble bestemt at Bergseminaret på Kongsberg skulle nedlegges, flyttet han med biblioteket og samlingene til Oslo
(Christiania) som professor i “bergvidenskaberne” ved det nye universitetet.

Esmark nøt anerkjennelse som vitenskapsmann, men holdt fast ved de neptunistiske teoriene han hadde lært seg som
student hos professor A.G. Werner i Freiberg. På Svalbard er en bre, en morene og en øy oppkalt etter ham.

Sparagmitt, en feltspatrik sandstein (arkose) med
stedvis store, skarpkantete bruddstykker, ble navngitt
av Jens Esmark i 1829. (Foto: I. Bryhni)

svarende måte som lagene ved Varangerfjorden.
Lagpakken er kalt Dividalsgruppen etter de meget
gode blotningene i Dividalen og jevnføres med øvre
delen av Vestertanagruppen på Varangerhalvøya og
Digermulhalvøya. Lagpakken kan følges langs østsiden
av den kaledonske fjellkjeden fra Finnmark gjennom
Troms og Sverige til Sør-Norge. Gaissadekkenes sedi-
mentære lagrekker er antatt å stamme fra den nordlige
randsonen av Baltika.

Den stedegne neoproterozoiske lagpakken er også
blottlagt inne i fjordbotnene i Repparfjord, Alta og
Kvænangen. Lagrekken består av sandsteiner og skifre
som er jevnført med de øverste formasjonene i Vester-
tanagruppen lenger øst. En forsteinet moreneavsetning,
Bossekoptillitten, ligger over sandsteins- og skiferlag,
eller direkte på grunnfjellsunderlaget. Varangeristidens
isbreer har tydeligvis erodert så dypt ned i underlaget at
deler av de eldre sedimentlagene ble fjernet, før breene
la igjen sitt morenemateriale over erosjonsflaten.

Kritthvit Porsangerdolomitt i 30 °C
og varmedis ved Porsangen ved
Børselv minner om de varme strøk
på sørlige breddegrader som kar-
bonatavsetningen ble dannet under
for omkring 650 millioner år siden.
Snøen i fjellene i bakgrunnen
minner oss om de store klimaen-
dringene i neoproterozoikum.
(Foto: J.P. Nystuen)
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men er yngre, fra kryogen tid. En tykk lagpakke av tur-
bidittsandsteiner, Hellefjordformasjonen, er av silurisk
alder.

Enorme mengder smeltemasse trengte seg opp i
Kalakdekkekompleksets sedimentære lagrekker mot
slutten av prekambrium og gav opphav til Seilands-
provinsen. Dypbergarter dekker til sammen et område
på nærmere 5000 km

2
på Seiland, Sørøya, Stjernøya

og Øksfjordhalvøya. Radiometriske aldersbestem-
melser viser at gabbrobergarter størknet i tidsrommet
for 570–560 millioner år siden, det vil si i løpet av
midtre delen av ediacaratiden. Lysere dypbergarter
med høyere innhold av natrium og kalium størknet
seinere i kambrium for omkring 530–520 millioner
år siden.

Seilandsprovinsen inneholder mange forskjellige berg-
arter. Peridotitt, olivinstein, olivinpyroksenitt (en sær-
lig mørk dypbergart, se kapittel 2), gabbro, syenitt,
nefelinsyenitt, karbonatitt (en sjelden marmorlignende
bergart av magmatisk opprinnelse) og andre typer
dypbergarter danner i dag svære fjellpartier som rep-
resenterer de engang enorme rommene nede i jord-
skorpa der smeltemassene trengte seg opp fra mante-
len og størknet. Noen av gabbroene er lagdelte: Tunge
mineraler som olivin og pyroksen sank raskt til bunns
i magmakammeret etter hvert som de krystalliserte,
mens lettere mineraler som feltspat ble liggende over.
Nefelinsyenitt består hovedsakelig av mineralene
nefelin (NaAlSiO4) og alkalifeltspat, som til sammen
utgjør et viktig råstoff i den keramiske industrien og
er grunnlaget for gruvedriften på Stjernøya. Seilands-
provinsen er et utrolig lærerikt ”laboratorium” med
hensyn til magmatiske prosesser.

Mørke gangbergarter er vanlige i sandsteinslagrekkene i
Kalakdekkekomplekset i Vest- og Nord-Finnmark. De
ble dannet da særlig olivin- og pyroksenrike smelte-
masser og vanlig basaltisk magma trengte inn i sprek-
ker og spalter i jordskorpa under flere faser med skor-
pestrekking, de fleste for 600–530 millioner år siden,
omtrent samtidig med diabasgangene på nordøstsiden
av Varangerhalvøya. Gangbergartene ble omdannet til
mørke amfibolitter under den kaledonske fjellkjede-
foldingen. Mange av amfibolittene er granatførende.

Vest- og Nord-Finnmark – et eksotisk stykke jordskorpe?
Mange forhold er usikre når det gjelder opprinnelsen
av bergartene i Vest- og Nord-Finnmark og nordøstre
Nord-Troms. Det gjelder den eksakte alderen av lag-
rekkene, og når, hvor og hvordan de ble dannet, deform-
ert og omdannet før de ble flyttet hundrevis av kilo-
meter mot sørøst under de kaledonske dekkeskyvning-
ene. Lagpakkene stammer trolig fra den aller nordligste
randsonen av Baltika, noe som antydes av sedimentær
transport fra sør mot nord, det vil si fra det indre av
Baltika og ut mot kysten av kontinentet. Seilands-
provinsen kan ha blitt dannet der Timanrandsonen
møtte den baltoskandiske randsonen og kanskje en
tredje riftarm nord for Baltika. I et treriftspunkt buler
mantelen opp og kan gi opphav til storstilt magmatisk
virksomhet (se kapittel 2). Bergartene i den øverste
delen av Kalakdekkekomplekset og i Magerøydekket i
Vest- og Nord-Finnmark og det østligste Nord-Troms
har et eksotisk preg – det vil si at de virker fremmede i
forhold til den øvrige prekambriske berggrunnen i
resten av Finnmark. Det kan kanskje bety at deler av
berggrunnen i dette området har kommet fra et annet
kontinent enn Baltika. Dette er et hett diskusjonstema
mellom spesialistene på Finnmarks geologi!

Bassenger fra Baltikas randsone –
eller fra et annet kontinent?
Berggrunnen i Vest- og Nord-Finnmark og det østlige
Nord-Troms består av kaledonske skyvedekker med
sedimentære bergarter og størkningsbergarter fra urtid
og tidlig oldtid. Bergartene varierer fra lite til sterkt
omdannete og deformerte. Laksefjord- og Kalakdekke-
kompleksene inneholder sedimentære bergarter som
stammer fra elve- og kystsletter og grunt hav, avsetnings-
områder som kan ha ligget opptil 600 kilometer mot
nordvest i forhold til dagens kystlinje i Vest-Finnmark.
Sedimentære strukturer i de elveavsatte sandsteinene
tyder på at elvene har strømmet fra sør mot nord. Over
Kaladekkekomplekset ligger Magerøydekket, som ved
Honningsvåg inneholder fossiler av tidlig silurisk alder.

Bergartene i Kalakdekkekomplekset domineres av
metamorfe sandsteiner og skifre som for det meste

stammer fra brede kystsletter og grunne sokkel-
områder. I enkelte strøk spalter de skjøvne og deform-
erte bergartene opp langs parallelle sprekkeflater og kan
brytes som helle- og taksteinsbergarter, slik som i ski-
ferbruddene i Alta. Kalakdekkene inneholder også pre-
kambriske størkningsbergarter. De eldste granittiske
størkningsbergartene er 710 til 980 millioner år gamle
og skjærer gjennom foldete og omdannete sedimentære
bergarter, som dermed må være fra aller eldste del av
neoproterozoikum, eller enda eldre. De sedimentære
bergartene ble utsatt for fjellkjedefolding og metamor-
fose for omkring 830–980 millioner år siden og skyv-
ninger så seint som for omkring 710 millioner år
siden. Men la oss se litt nærmere på hva slags bergarter
dette er, før vi prøver å plassere dem inn i den geologis-
ke utviklingshistorien.

Sørøya og Seilandsprovinsen –
sedimentpakker og smeltemasser
En av de mest særpregete lagfølgene innen Kalakdek-
kekomplekset i Vest-Finnmark og Nord-Troms er sær-
lig godt blottlagt på Sørøya i Vest-Finnmark. Den 4–5
kilometer tykke lagrekken består av omdannete feltspat-
rike sandsteiner, glimmerskifer, grafittskifer, marmorlag
og en mektig lagpakke av turbidittsandsteiner. Tid-
ligere mente en at dette var en sammenhengende lag-
rekke, men studier i de aller siste årene viser at ”Sør-
øylagrekken” består av flere sedimentære lagrekker,
atskilt av skyveforkastninger. Sandstein og skifer i hen-
holdsvis Klubben- og Storelvformasjonen er eldst og
ble deformert tidlig i neoproterozoisk tid. Denne delen
av lagpakken tilsvarer trolig de deformerte sandsteinene
og glimmerskifrene i andre deler av Kalakdekkekom-
plekset. Karbonatlagene er også fra neoproterozoikum,
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Den nordligste randen av Baltika –
eller et ukjent kontinent?

Bergarter i Vest- og Nord-Finnmark og Nord-Troms har vært skjøvet langveisfra som

svære dekkeflak under den kaledonske fjellkjededannelsen og stammer trolig fra den

aller nordligste delen av Baltika, eller muligens fra et annet kontinent. Opprinnelsen av

de sedimentære bergartene og størkningsbergartene er usikker.

Størkningsbergarter i Seilands-

provinsen, Reinfjorden, Øksfjordhalv-

øya. Gneis i nedre del av fjellsiden

er intrudert av lagdelte størknings-

bergarter som fremtrer i øvre del av

bergveggen. Svarte, ultramafiske

bergarter opptrer i to serier atskilt

av en eldre, lys grå gabbro. Fjellsiden,

nær 600 meter høy, er et snitt

gjennom et svært magmakammer!

(Foto: B. Robins)

Lys sandstein i Kalakdekke-

komplekset gjennomsatt av mørk

diabasgang, omdannet til amfibolitt.

Bergartene stammer trolig fra et

basseng på yttersiden av Baltika

og ble flyttet flere hundre kilometer

under den kaledonske fjellkjede-

foldningen. Veiskjæring sør for

Hammerfest på Kvaløya.

(Foto: J.P. Nystuen)



Den baltoskandiske randsonen –
fra Finnmark til Sør-Norge
De neoproterozoiske lagrekkene kan følges fra
Finnmark til Sør-Norge gjennom Nord-Troms og
Sverige. Bergartene stammer fra en rekke sedimen-
tære bassenger som lå langs den nordvestre kanten
av Baltika, den baltoskandiske randsonen. Lagene
er dels stedegne, bevart direkte på det grunnfjells-

underlaget de ble avsatt på, dels skjøvet fra vest i en
rekke skyvedekker i den kaledonske fjellkjeden. De
opptil flere tusen meter tykke lagpakkene består av
sandstein, konglomerat, skifer og karbonatbergarter.
Tillitt fra varangeristiden finnes i flere av lagrekkene.
Diabasganger, 615 til 550 millioner år gamle, opp-
trer i flere av lagpakkene, ofte så tett at de finnes
som gangsvermer. Jordskorpa langs den balto-
skandiske randsonen ble i dette tidsrommet utsatt
for omfattende oppsprekking mens smeltemasse fra
mantelen trengte opp i spaltene som ble dannet.
På norsk side finnes sandsteinslagrekker med diabas-
ganger ved Leksdalsvatnet i Nord-Trøndelag, i
Hummelfjell i Nord-Østerdal og i Oppdal- og
Trollheimen-området. Sandsteinene spalter flere
steder i jevne heller og brytes til tråkkheller, mur-
heller og takstein, slik som i Oppdal. Sandsteins-
lagrekkene er trolig blitt flyttet i form av kaledonske
skyvedekker opptil flere hundre kilometer fra sine
opprinnelige bassenger i vest eller nordvest.

Rondane består av flere tusen meter tykke skjøvne
sandsteiner som stammer fra nordvestranden av
Baltika. Sandsteinene tilhører en samling skyveflak
som kalles Kvitvoladekkekomplekset. Lagrekken ble
avsatt i Engerdalsbassenget, navngitt etter sin lag-
rekke, Engerdalsgruppen, som er best undersøkt i
Engerdalen i østre Hedmark og slik fått navn fra
dette distriktet. Varmtvannsbergarter som dolomitt
og magnesittstein ligger også her under en tillitt-
formasjon fra varangeristiden, svært likt forholdene
i Øst-Finnmark.
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Engerdalsbassenget var en del av kontinentranden
av Baltika og var satt sammen av en rekke mindre
riftbassenger i grunnfjellet og et bredt basseng som
kan sammenlignes med bassengene utenfor kysten
av Norge i dag. Øyegneis og konglomerat med
bruddstykker av øyegneis i Rosten mellom Sel
og Dovre i Gudbrandsdalen stammer fra et slikt
mindre riftbasseng. Øyegneisen er en løsrevet skive
av det opprinnelige grunnfjellsunderlaget mens
øyegneiskonglomeratet representerer rester av en ur.

Lyse sandsteiner med enkelte tynne innslag av
karbonatbergarter og skifer finnes videre vestover
mot Heidal, Vågå og Lom, Sogn, Nordfjord og
Sunnfjord, Hordaland, Rogaland og Hardanger-
vidda i en rekke forskjellige skyvedekker og skyve-
flak. Alderen på disse sandsteinslagrekkene er ikke
helt klarlagt. Noen er uten tvil neoproterozoiske,
mens andre er eldre og tilsvarer sandsteins-
formasjonene i Telemark, som er fra mesoprotero-
zoikum (kapittel 3).

De best kjente neoproterozoiske lagrekkene i Sør-
Norge danner berggrunnen i sparagmittområdet, en
av de ”klassiske” berggrunnsprovinsene i Norge.
Sparagmittområdet i Sør-Norge omfatter først og
fremst de lagrekkene som nå kalles Hedmarks-
gruppen og Valdresgruppen. Sandsteinsområdene i
Kvitvoladekkekomplekset, som er omtalt ovenfor,
blir også gjerne regnet med til sparagmittområdet.

Hedmarksgruppen dominerer berggrunnen fra de
nordligste strøkene ved Mjøsa og nordover mot
Rondane og fra grensetraktene ved Femunden i øst
til Gudbrandsdalen i vest. Valdresgruppen danner
berggrunnen i fjelltraktene i Valdres og nordøstover
til Espedalen og vestover til Hemsedal. De to lagrek-
kene ligger i hver sine dekkekomplekser i den kale-
donske fjellkjeden og stammer fra to riftbassenger,
henholdsvis Hedmarksbassenget og Valdresbassenget.
Bergartene er skjøvet minst 130 kilometer fra nord-
vest mot sørøst, kanskje 300–400 kilometer.

Lagpakkene er mer enn 5000 meter tykke. Sparag-
mittsandsteinene er harde og næringsfattige og gir
opphav til skrint jordsmonn. Grå, lavbevokste fjell
og skogkledde åser er det mest karakteristiske land-
skapstrekket i sparagmittområdet. De eldste gårds-
og seterbrukene er som oftest ryddet på morenejord
med opphav i skifer og kalkstein.

Valdresbassenget – et grusfylt basseng
”Valdressparagmitten” preges av konglomerater og
grovkornige, grønnlige og lyse grå feltspatrike sand-
steiner. Bergartene har sin opprinnelse i stein, grus
og grovkornig sand som ble avsatt av flomstore
elver. I Ormtjernkampen nasjonalpark er det bevart
tykke lag av konglomerat som består av grunnfjells-
bergarter av ulik størrelse. I et konglomerat som er
blottlagt ved østenden av Bygdin, er de opprinnelig
runde steinene av kvarts og kvartsitt dratt ut til
lange ”staver” under presset fra det tykke Jotun-
dekket, som ble skjøvet over konglomeratet under
den kaledonske fjellkjedefoldingen. Den øverste
delen av lagrekken i Valdresgruppen er ganske lik
den vi finner i den yngste delen av Hedmarks-
gruppen, blant annet med avsetning av tillitt fra
varangeristiden, som er bevart i Ormtjernkampen.
Dette viser at i løpet av den aller siste fasen av jordas
urtid og helt i begynnelsen av oldtiden gjennomgikk
de to bassengområdene en felles geologisk utvikling.

Hedmarksbassenget – fra riftbasseng til grunnhav
Det sentrale sparagmittområdet på Østlandet ble
viet stor oppmerksomhet i den tidlige geologiske
utforskningen av Norge. Våre tre første professorer i
geologi, Jens Esmark (1763–1839), Baltazar Mathias
Keilhau (1797–1858) og Theodor Kjerulf
(1825–1888) kartla og utførte registreringer i områ-
det. Oskar Emil Schiøtz (1846–1925), professor i
fysikk, kartla i en mannsalder berggrunnen i sparag-
mittområdet i siste del av 1800-tallet. Knut Olai
Bjørlykke (1860–1946) utførte også berggrunns-
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Baltikas nordvestre randsone –
sparagmittområdet i Sør-Norge

En rekke bassenger ble dannet langs den baltoskandiske randsonen, nordvestsiden av

Baltika. Bassengene ble fylt av neoproterozoiske til tidligkambriske sedimentære avset-

ninger. Lagrekkene kan følges langs østranden av den kaledonske fjellkjeden fra Finnmark

til Sør-Norge, der berggrunn fra yngste del av jordas urtid er særlig godt kjent i sparag-

mitt-området på Østlandet. Lagrekkene her forteller en spennende historie fra Baltikas

nordvestre randsone.

Rondane består av omkring

650-750 millioner år gamle harde

og omdannete seinprekambriske

sandsteiner. Sandsteinene ble under

den kaledonske fjellkjedefoldningen

skjøvet flere hundre kilometer mot

øst fra bassenger langs den balto-

skandiske randsonen av Baltika.

Den nåværende avrundete, såtelig-

nende formen av Rondane ble dan-

net mot slutten av mesozoikum eller

tidlig i kenozoikum som resultat av

omfattende forvitring i varmt og

fuktig klima. Restfjellet raget noen

hundre meter opp over en lavlands-

slette, i dag fjellvidda mellom

Gudbrandsdalen og Østerdalen etter

landhevninger i kenozoisk tid.

Botner og egger i Rondane er

dannet av kvartærtidas isbreer.

(Foto: C. Harbitz)
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Lillehammer i 1994. Brøttumformasjonen i Gud-
brandsdalen inneholder opptil 30–40 prosent leir-
skifer. Undergrunnen av skifer har gitt opphav til
en finstoffrik morenejord velegnet til jordbruk.
Gudbrandsdalen har derfor vært et tett befolket
jordbruksdistrikt i lang tid. I den sentrale og sørlige
Østerdalen mangler Brøttumformasjonen så godt
som skiferinnslag, og morenejorda her er steinrik,
skrinn og næringsfattig og lite egnet for oppdyrking.
Dette østlandsdalføret er derfor et skogsdistrikt med
små og spredte gardsbruk.

Mens det var hav i den vestlige delen av Hedmarks-
bassenget, ble det i den østlige delen avsatt grus og
sand på svære elvesletter. De elveavsatte sandsteinene
danner nå berggrunnen i den nordøstlige delen av
Østerdalen og i Femundstraktene. Den 1754 meter
høye Rendalssølen består av skråsjiktete røde sand-
steiner fra den svære elvesletta. Noen sandsteinslag har
også meget godt bevarte bølgeslagsmerker, dannet på
sandbunnen av grunne innsjøer som dekket deler av
elvesletta i kortere perioder.

Havet stiger mens klimaet er tropisk
En markert heving av havnivået førte til at havet

flommet innover elveslettene. Det ble avsatt leir- og
kalkslam og sand i kystnære områder. Disse avset-
ningene er kalt Biriformasjonen. Noen kalksteinslag
består av trill runde korn av kalk. Slike runde kalk-
korn, ooider, dannes på karbonatplattformer med
varmt vann og høy bølgeenergi, slik som på
Bahamas i Det karibiske hav. Stromatolitter finnes
også i enkelte kalklag. Birikalken inneholder flere
steder en særegen breksje av skarpkantete kalksteins-
bruddstykker. Materialet i kalksteinsbruddstykkene
ble opprinnelig avsatt som kalkslam på en tide-
vannsflate eller karbonatplattform. Breksjen ble
trolig dannet da grunne tidevannskanaler gravde
seg innunder det halvfaste kalkslammet, som brakk
opp som skarpkantete bruddstykker. Andre for-
klaringer kan være at kalkbitene ble revet opp fra
underlaget av kraftige bølger under stormepisoder
eller tsunamier. Karbonatlag fra Engerdalsbassenget
i Engerdal inneholder magnesiumkarbonat, avtrykk
av steinsaltkrystaller og flintknoller, som viser at
klimaet var varmt og tørt på denne tiden, helt til-
svarende som for karbonatformasjonene i Finnmark.
Slam rikt på organisk materiale ble bunnfelt i
dypere deler av bassengene, der oksygeninnholdet i
bunnvannet var lavt. Slammet ble til svartskifer.

kartlegging i sparagmittområdet på slutten av 1800-
tallet og tidlig på 1900-tallet. Mange geologer har i
løpet av de siste hundre årene bidratt til den forstå-
elsen vi har i dag av sparagmittområdet. I samsvar
med moderne navngivingspraksis er bassenget i dag
kalt opp etter sin lagrekke Hedmarksgruppen.

Den første oppsprekkingen
Hedmarksbassenget er det største av flere riftbas-
senger som ble dannet langs nordvestkanten av
Baltika. Den første forsenkningen som oppstod,
ble fylt med grus og sand fra elver. Sandsteiner fra
denne fasen finnes ved Fåvang i Gudbrandsdalen og
nord for Atna i Østerdalen. Videre strekkbevegelser i
jordskorpa resulterte i at Hedmarksbassenget ble til

en flere hundre meter dyp og 60–70 kilometer bred
havbukt. Her ble det avsatt minst 4000 meter med
grus, sand og leirslam for 750–650 millioner år
siden. Sandsteinene er turbidittsandsteiner, avsatt fra
slam- og sandstrømmer som undersjøiske vifter, slik
som sandsteinene i Kongsfjordformasjonen på
Varangerhalvøya. Avsetningene ble til Brøttum-
formasjonen, som danner berggrunnen av grå sand-
stein og svarte skiferlag i Gudbrandsdalen sør for
Vinstra ned til den nordlige delen av Mjøsa og
videre østover til Østerdalen. Formasjonen dekker et
område på 7000 km

2
i den sentrale delen av sparag-

mittområdet på Østlandet. Turbidittsandstein fra
Brøttumformasjonen ble brukt i de olympiske med-
aljene under de 17. olympiske vinterlekene på
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ØVERST TIL VENSTRE: Rendalssølen

(1754 m) er et landemerke i

sparagmittområdet i Øst-Norge.

Fjellet består av Rendalsforma-

sjonen, sandsteiner avsatt av elver

i østlige del av Hedmarksbassenget

for 700–750 millioner år siden.

Rendalssølen er, som Rondane, et

såteformet restfjell på en paleiske

flate fra sen mesozoikum eller tidlig

kenozoikum.

NEDERST TIL VENSTRE: Skråsjiktet

sandstein fra et innfylt elveløp

i Rendalsformasjonen på toppen

av Rendalssølen.

TIL HØYRE: Kalksteinsbreksje i

Biriformasjonen. Veiskjæring i E6

ved Kremmerodden, Biri. De opptil

50 cm lange bitene av kalkstein har

blitt brutt opp ved tidevannsstrøm-

mer eller kraftige bølger.

(Alle foto: J.P. Nystuen)

Hedmarksbassengets

lagrekke, Hedmarks-

gruppen, den

vestlige delen

til venstre og den

østlige til høyre.
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Karbonatformasjoner som Biriformasjonen og kar-
bonatformasjonene i Øst-Finnmark representerer
perioder med høyt havnivå, slik at lavlandsområder
på Baltika ble dekket av et grunt hav. Høyt havnivå
var typisk for mellomistidene i kryogen og ediacara
fordi lite eller ikke noe vann på jorda var bundet
som innlandsis. ”Biritransgresjonen”, da havet
flommet innover Baltika under avsetningen av
Biriformasjonen, var trolig den mest markerte
perioden med høyt havnivå i kryogen, i alle fall
i vår del av Baltika.

Deltaer, undersjøiske grusvifter og vulkanisme
Mange stein- og grusvifter ble avsatt langs kantene
av Hedmarksbassenget før, under og etter at karbonat-

lagene i Biriformasjonen ble dannet. De opptil fire
hundre meter tykke lagene ble til dels avsatt som
deltaer, dels som undersjøiske ras- og turbidittavset-
ninger som strakte seg langt utover på bunnen av
bassenget. Avsetningene kjennes i dag igjen i form
av tykke konglomerater og grovkornige sandsteiner.
Det mest kjente av konglomeratene er Biskopås-
konglomeratet på øst- og vestsiden av Mjøsa nord
for henholdsvis Moelv og Biri. Konglomeratet består
hovedsakelig av godt rundete steiner av forskjellige
grunnfjellsbergarter, opprinnelig avsatt langs bas-
sengkanten som deltaer av flomstore elver.

I tillegg til de avrundete bruddstykkene av grunn-
fjellsbergarter er det også i Biskopåskonglomeratet
ved Mjøsa kantete bergartsbruddstykker av kalk-
stein, kalkholdig sandstein, basalt og små knollefor-
mete bruddstykker av svart fosforitt. Bergartsbrudd-
stykkene stammer fra sedimenter og lavastrømmer
som ble avsatt langs den grunne sokkelen av bas-
senget i tiden før konglomeratet oppstod. Et under-
sjøisk gjel ble skåret inn i bassengskråningen og de
sedimentære avsetningene og basaltlava langs kanten
av bassenget. Steiner og blokker som falt ned i gjelet
fra avsetninger og lavabergarter, tumlet ned langs
bunnen av den undersjøiske grøfta og ble avsatt som
en 80-90 km

2
stor grus- og steinvifte på bunnen av

bassenget.

Fosforitt består av mineralet apatitt og blir dannet
fra fosfat i døde organismer som hoper seg opp på
havbunnen når det er meget liten tilførsel av leir, silt
og sand fra land. Det var i en slik fosfatholdig stein i
Biskopåskonglomeratet at Nils Spjeldnæs i 1959
fant det første sikre fossilet i prekambriske bergarter
i Norge. Papillomembrana var en sekkeformet orga-
nisme, omkring 1-2 mm stor, men det er foreløpig
usikkert hvilken type organisme dette har vært.

Biskopåskonglomeratet finnes i flere atskilte viftefor-
mete avsetninger langs kantene i den vestlige marine
delen av bassenget, blant annet ved Rena i Øster-
dalen, i Gausdal og ved Fåvang i Gudbrandsdalen.
Ved Fåvang har konglomeratet store, rundete steiner
av bergarten anortositt. Anortositt, som er en slags
gabbro, finnes ikke i grunnfjellet i nærheten av spa-
ragmittområdet. Dette tyder på at konglomeratet
oppstod langt unna der det ligger i dag, mot nord-
vest hvor det var anortositter i grunnfjellet nært inn-
til den opprinnelige bassengkanten. Denne antag-
elsen samsvarer med at Hedmarksbassenget har blitt

Utviklingen av Hedmarksbassenget

gjennom seks faser fra første rift-

dannelsen til Baltika ble dekket av

havet i begynnelsen av kambrium

for 541 millioner år siden.

Brøttumformasjonen i Maihaug-

vegen på Lillehammer. Lag av tur-

bidittsandstein og skifer ble avsatt

på bunnen av Hedmarksbassenget

og stilt på høykant under fjellkjede-

bevegelser i slutten av silur. Skifer-

lagene inneholder akritarker, de

eldste fossiler som er funnet i

Sør-Norge. (Foto: J.P. Nystuen)

Konglomeratlag og sandstein i

Biskopåsformasjonen, veiskjæring

ved Havik, østsiden av Mjøsa.

Lagene står nå vertikalt på grunn av

fjellkjedeskyvningene i silur-devon.

(Foto: J.P. Nystuen)



Moelvtillitt fra den om lag

600 millioner år gamle varanger-

istiden blottlagt i isskurt svaberg

fra siste istid for omkring 10 000 år

siden. Tillitten har store og små

bruddstykker av grunnfjellsbergarter

og kalkstein. Bruvollhagan, Moelv.

(Foto: J.P. Nystuen)

skjøvet en lang strekning som et kaledonsk dekke-
kompleks.

Den storstilte innfyllingen av grovt materiale i bas-
senget var knyttet til en periode med omfattende
bevegelser langs bassengkantene. Spaltevulkaner
oppstod langs sprekkesoner, og basaltlava strømmet
enkelte steder ut i bassenget. Mange av lavaene ble
erodert og finnes bare igjen som steinblokker i kon-
glomeratlagene. Noen av basaltlavaene er bevart
flere steder i Østerdalen, blant annet i området
mellom Rena elv og Ossjøen, ved Atna og i
Imsdalen.

Istid
Varangeristiden, som gav opphav til tillittene i
Finnmark, satte spor etter seg også i Hedmarks-
bassenget og Valdresbassenget. Moelvtillitten, først
beskrevet fra Moelv, er en lett kjennelig konglome-
ratformasjon i Hedmarks- og Valdresgruppens lag-
rekker. Den tilsvarer den yngste av de to tillittfor-
masjonene i Finnmark. Moelvtillitten er også avsatt
direkte på grunnfjellet utenfor bassengene, blant

annet på østsiden av Storsjøen i Rendalen og på
grunnfjellsvinduene i Nord-Østerdalen. Istids-
sedimentene ligger på en erosjonsflate som har gått
langt ut i bassengene, trolig som følge av at hav-
nivået sank under istiden fordi havvann ble bundet
i innlandsis. Dermed kunne breene grave seg ned
i sedimentene. Moelvtillitten består av forsteinet
morene med bergartsbruddstykker av grunnfjells-
bergarter som granitt, gneis, kvartsitt og porfyrlava.
Bruddstykker av kalkstein viser at isbreen har ero-
dert i birikalk, der den gikk utover de tidligere
avsatte lagene i Hedmarksbassenget. Dette er helt
likt forholdene i Øst-Finnmark, der også isbreene
gravde seg ned i eldre karbonatlag og grunnfjell.
Ved Atna i Østerdalen og i Imsdalen ligger tillitten
direkte på basalt og har her bruddstykker av basalt
som isbreen har plukket løs fra underlaget.

Mot toppen av tillittformasjonen går den forsteinete
morenen enkelte steder over i laminerte slamsteiner
som inneholder spredte gruspartikler, steiner og
blokker som har smeltet ut fra drivende isfjell og
falt ned på den slamrike bunnen av bassenget. Dette
skjedde mot slutten av istiden da havet begynte å
stige, og isbreen fløt og brakk opp i isfjell, akkurat
som i Øst-Finnmark.

Bassenget fylles opp med sedimenter
Havet steg på nytt etter varangeristiden. Hedmarks-
bassenget, og også Valdresbassenget, ble fylt opp
med sedimenter. Det ble først avsatt silt- og finkor-
nige sandlag i form av deltaer og gruntvannsmarine
avsetninger, deretter elvesand og elvegrus på kyst-
sletter som bygde seg utover i bassengene. I den øst-
lige delen av bassenget var det fortsatt igjen enkelte
dype trau der det også ble avsatt turbidittsandsteiner
og mørke skifre rike på organisk materiale. Aller
øverst i denne 300–1000 meter tykke sandsteinslag-
pakken, Vangsåsformasjonen, består lagene av ren
kvartssand og kvartsgrus, dannet ved kraftig forvit-
ring av nedslitt grunnfjell i innlandet av Baltika.
Grusen og sanden ble avsatt i strandsonen, mens
havet bredte seg innover et nedslitt kontinent.
Kvartssandsteinen har fått navnet Ringsakerkvartsitt.
Flere steder, blant annet på Langodden i Ringsaker,
har kvartsitten vertikale gravespor, laget av organis-
mer som kan ha lignet på dagens fjæremark.
Ringsakerkvartsitten er flere steder blyholdig. Blyet
forekommer i form av blysulfidet blyglans, PbS, og
noen steder er blymengdene så høye at det har ført
til naturlig blyforgiftning av vegetasjonen, slik som i
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Vardal ved Gjøvik og Deilfjellet i Åmot. I Sverige
har det vært blygruver i sandsteiner av samme alder.

Kvartssandsteinen er meget hard og motstandsdyk-
tig mot erosjon. Under fremskyvningen av de kale-
donske dekkene løsnet Vangsåsformasjonens harde
sandsteiner fra underlaget av bløte skifre og ble skjø-
vet over stedegne lag fra kambrium og ordovicium.
Sandsteinsdekket danner på samme måte som
Gaissadekket i Finnmark markerte åser og høgde-
drag, slik som Tonsåsen i Valdres, Vangsåsen på
Hedemarken og Trysilfjellet i Trysil.

Hele denne yngste sandsteinsformasjonen i
Hedmarks- og Valdresbassenget ble tidligere ment å
være fra prekambrium fordi den ligger under grå-

grønn skifer med lett synlige kambriske fossiler.
Funn som er gjort i de seinere årene av mikrofossiler,
akritarker, av aller tidligst kambrisk alder i Ring-
sakerkvartsitten, viser at grensen mellom jordas
urtid og oldtid ligger et sted inne i Vangsås-
formasjonen.

Kvartsrike sandsteiner av tilsvarende alder finnes
langs kantene rundt hele Baltika, ja faktisk også på
mange av de andre kontinentene som oppstod ved
oppsplittingen av Rodinia. For eksempel, rett over
det prekambriske grunnfjellet i bunnen av Grand
Canyon i det vestlige USA finner en den typiske
tidligkambriske kvartssandsteinen med grågrønne
skiferlag over, maken til de tilsvarende lagene i
Hedmarksbassenget! Dette viser at de prekambriske

Borkjerne (fire cm i diameter) fra

Østre Æra mellom Rena og Ossjøen

i Østerdalen. Basaltlava (mørk) har

flytt utover løs sand (lys) som til

dels har blitt rullet inn i bunnen av

lavaen. Lavautbruddene skjedde

under en aktiv riftfase i

Hedmarksbassenget.

(Foto: J.P. Nystuen)

Papillomembrana compta, det første
prekambriske fossilet som er funnet

i Norge. Fossilet, av ukjent opprin-

nelse og litt over en mm langt, ble

funnet i en fosforittstein i Biskopås-

formasjonen ved Havik ved Mjøsa

av Nils Spjeldnæs i 1959.

(Foto: N. Spjeldnæs)

TIL VENSTRE - Ringsakerkvartsitt fra

aller underste kambrium, yngste del

av Hedmarksgruppen, Steinsodden,

østsiden av Mjøsa i Ringsaker.

Utsikt nordover mot Mjøsbrua.

Lundehøgda og Biskopåsen i bak-

grunnen tilhører også typeområdet

for Hedmarksgruppen.

TIL HØYRE - Ringsakerkvartsitt med

vertikale gravespor, laget av fjære-

marklignende bløtdyr. Langodden,

østsiden av Mjøsa.

(Begge foto: J.P. Nystuen)
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PREKAMBRISK OLJEBASSENG

Mesteparten av oljen som i dag pumpes opp fra undergrunnen utenfor kysten av Norge, har sin opprinnelse i svartskifre
med høyt innhold av organisk materiale og som er av sein jura alder (kapittel 12).

Hedmarksbassenget var også et olje- og gassførende basseng. Brøttumformasjonen, Biriformasjonen og undre del av
Vangsåsformasjonen (i den østlige delen av bassenget) har svartskifre med opptil 3% karbon, C, av organisk opprinnelse
(”Total Organic Carbon, TOC”). Materialet består i dag av finfordelt ikke-krystallinsk karbon. Karbonet har sin opprinnelse
i encellete cyanobakterier (blågrønnbakterier) og alger som levde i vannmassene og hopet seg opp som organisk dynn på
havbunnen da de døde. På grunn av et oksygenfritt bunnvann i de dypeste delene av bassenget, ble det organiske mate-
rialet bevart og gikk over til kerogen ved begravning.

Da lagrekken i Hedmarksbassenget var blitt begravd under tykke masser av overliggende avleiringer, økte trykk og tempe-
ratur. Lagene kom inn i det vi kaller "oljevinduet", temperaturintervallet 80-150

o
C. Kerogenet modnet til olje, seinere til

gass (kapittel 2). Olje og gass synes å ha forsvunnet under de kaledonske fjellkjedebevegelsene i silur-devon, da tempera-
turen nådde opp mot 280-300

o
C. Sandsteiner, der sandkornene i dag ligger pakket inn i en fin karbonmasse, kan ha vært

reservoarbergarter for olje.

Hedmarksbassenget er hittil det eldste bassenget i Norge der en med sikkerhet kan si at det har vært kildebergarter for
olje, over 500 millioner år før kildebergartene for oljen i Nordsjøen ble dannet. Det vil være en spennende detektiv-
oppgave å finne igjen eventuelle rester av den prekambriske oljen!

Gammel kildebergart for olje: Svartskifer i Brøttumformasjonen i Maihaugvegen på Lillehammer. Svartskifer med et meget høyt
innhold av organisk karbon (helt sort) er overleiret av et tynt siltlag med lyse kvartskorn. Siltlaget har sunket ned i leirlaget og laget
den ”støvellignende” strukturen. (Foto: M.K.M. Skaten)

GARDNOSKRATRET Av Johan Naterstad og Elin Kalleson

Olaf Anton Broch kartla i 1942 et område med breksje i grunnfjellsgneis i grenda Garnås i Hallingdal. Broch mente at breksjen var oppstått ved en vulkansk
eksplosjon, men nevnte også meteorittnedslag som mulig årsak til breksjedannelsen. I 1990 ble det bevist at breksjen i Garnås var dannet ved meteorittneds-
lag. Kvartskorn i breksjematerialet viste nemlig sprekkdannelse etter plane krystallflater. I naturen er slike ekstremt høytrykkskrevende strukturer i kvarts bare
kjent fra meteorittkratere.

Meteoritten, en steinblokk, synes å ha styrtet i et grunt hav rikt på organisk materiale, en gang seint i neoproterozoikum. Meteoritten har hatt en diameter nær
200 meter, og en hastighet på rundt 20 km i sekundet da den traff jorda. Den trengte noen hundre meter ned i berggrunnen før bevegelsesenergien ble utløst
i en eksplosjonsaktig prosess. Sjokkbølger knuste og delvis pulveriserte berggrunnen. En enorm varmeutvikling førte til at meteoritten og deler av berggrunnen
smeltet eller fordampet. Løssprengt materiale ble presset opp og utover, og i løpet av sekunder ble det dannet et skålformet krater med en diameter på omtrent
6 km. I kraterets bunn og vegger sitter det nå igjen en særegen breksje med skarpkantete bruddstykker kun av lokale bergartstyper, kittet sammen av mørkt,
finknust steinstøv. Denne breksjen har siden Brochs dager hatt navnet gardnosbreksje.
Ved tilbakefall og siging av fragmenter og smeltekladder fra kratersidene, ble gardnosbreksjen raskt tildekket av en ny type breksje. Denne breksjen er langt
mer uryddig enn gardnosbreksjen. Innholdet av halv- og helsmeltet, plastisk deformerte fragmenter gjør at denne bergarten, i likhet med tilsvarende bergarter
i andre nedslagskratere, blir kalt suevitt. I både gardnosbreksje og suevitt er det finfordelt karbonstøv. Det kan stamme fra bunnslam i havet der meteoritten
falt ned. Høyt trykk fra sjokkbølgen har skapt mikrodiamanter av karbonet.

Som en direkte fortsettelse av prosessene som skapte
gardnosbreksje og suevitt, hevet midtpartiet av krater-
gulvet seg som en høgde opp gjennom suevitten.
Krateret fikk form som en ring med denne hevelsen i
midten. Midthøgda kjennes i dag igjen som gardnos-
breksje, dels omgitt av suevitt (se kart og snitt). Den
sammensatte oppbygningen gjør Gardnoskrateret til
det som kalles et ”komplekst krater”.

Skred fra sidene og materiale fra en ringvoll rundt kra-
terkanten har trolig tidlig blitt avsatt som sedimentlag
nede i krateret. Bølgeaktivitet i det grunne havet kan
ha påskyndet nedbrytingen av ringvollen. Den videre
oppfyllingen av kraterhullet har skjedd langsomt. Den
opprinnelige toppen av lagrekka med sandstein og ski-
fer er fjernet på grunn av erosjon. Den øverste bevarte
skiferen i kraterlagrekka er gjennomsatt av en kløv. De
fine sprekkene ble dannet under den kaledonske fjell-
kjedefoldingen i slutten av silur, da skyvedekkene i
Hallingdal ble skjøvet over Gardnoskrateret (kapittel
6). Nå er dekkene erodert, der krateret ligger.

Gjennom lang tid ble fjellkjeden tæret ned, og land-
skapet slik vi ser det i dag er formet av kvartærtidens
isbreer. En stor del av det opprinnelige krateret er fjer-
net ved erosjon. Selv om kraterfasongen delvis er vis-
ket ut, forteller de karakteristiske bergartene og struk-
turene om det voldsomme meteorittnedslaget i
Hallingdal for mer enn 500 millioner år siden.

Gardnoskrateret er blitt tilrettelagt for turister som lett
kan gjøre seg kjent med gardnosbreksje, suevitt, kra-
terfyllbergarter, og med isbreers strev for å grave ut,
dekke til og pynte et gammelt hull i Garnåsmarka!
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FENVULKANEN Av Sven Dahlgren

For 580 millioner år siden lå det en vulkan av en uvanlig type ved Ulefoss i Telemark. Den norske geologen W.C. Brøgger påstod i 1921 at Fensfeltet var
restene av en gammel kalksteinsvulkan. Dette var en uhørt påstand i samtiden; alle ”visste” jo at kalksteiner bare blir til som sedimenter i sjøen eller ved
varme kilder.

Alt det som kan minne om en vulkan på overflaten ved Ulefoss, er nå erodert, og Brøgger måtte basere sine slutninger på en mengde geologiske indisier.
Ikke før tidlig i 1960-årene, da engelske geologer så at kalksteinslavaer strømmet ut av den afrikanske vulkanen Oldoinyo Lengai i Tanzania, ble det allment
akseptert at fenomenet kalksteinsvulkanisme faktisk finnes. Brøggers detaljerte beskrivelse av Fensfeltet gjør dette området til verdens referansested for kalk-
steinsvulkanisme, eller karbonatitter som Brøgger kalte kalksteinene herifra. Denne betegnelsen er nå internasjonal fagbetegnelse på kalksteiner av magma-
tisk opprinnelse.

Fensfeltet slik vi ser det i dag, er bare et ca. 4,5 kvadratkilometer stort tverrsnitt av tilførselsrøret til Fenvulkanen. Brøgger fant innenfor dette lille området
mange underlige bergarter som ingen hadde beskrevet før, og han kalte dem opp etter steder i området. Ved gårdene Søve, Melteig og Vipeto fant han berg-
arter som han kalte henholdsvis søvitt, melteigitt og vipetoitt. Bergarten damtjernitt, oppkalt etter Damtjern, er karakterisert av store glimmerflak, og bergar-
ten ligner litt på kimberlitter i Sør-Afrika. Kimberlitter er dannet fra magmaer som oppstod på meget store dyp, og som kom opp til overflaten gjennom
eksplosive vulkanutbrudd. Kimberlitter er kjent for å inneholde diamanter, men det gjør dessverre ikke damtjernittene. Bergartene på Fensfeltet, og særlig nav-
net fenitt, brukes verden over i lignende geologiske områder som det etter hvert er funnet ganske mange av på alle kontinenter. Fenitt er en bergart dannet
ved ”fenittisering”, dvs. en spesiell gjennomgripende omvandling av de gamle gneisene som karbonatittene trengte seg opp gjennom. Magmaene som førte
til dannelse av bergartene på Fensfeltet, kom fra jordas mantel. Opprinnelig må de ha kommet fra over 100 kilometers dyp, men mange, kompliserte prosesser
på veien opp til overflaten gjorde at det til slutt ble utviklet mange ulike bergarter. Geofysiske studier bekrefter at Fensfeltets bergarter utgjør et vertikalt rør som
stikker flere titalls kilometer nedover i dypet. Røret består i hovedsak av tunge ”kimberlittiske” bergarter med en ”kork” av karbonatittbergarter på toppen.

Fenvulkanen ble dannet samtidig med flere andre karbonatittvulkaner (blant annet en ved Alnö ved Sundsvall i Sverige) i forbindelse med oppbrytningen av
Baltika og andre kontinenter for 580 millioner år siden.

Allerede i 1650-årene ble det startet gruvedrift på jern i ”Fæhnsgruberne”, som lå i Fensfeltets østre del. Gruvedriften pågikk helt til 1927 og leverte malm til
Ulefoss Jernverk. Ved slutten av Fenvulkanens liv surklet varmt vann rundt på sprekker i karbonatittene og oksiderte jern til hematitt slik at hele berget ble farget
rødt. Bergarten der jernmalmen finnes, kalles derfor ”rødberg”. I rødberget finnes Norges største reserve av metallet thorium (Th), og dessuten også store fore-
komster av lette lantanidemetaller (La, Ce mfl). Ved Søve var det i 1950–60-årene gruvedrift etter det sjeldne metallet niob (Nb).

Geologisk kart over Fensfeltet. Bergartene ble dannet ved mange ulike magmatiske prosesser i dypet
under toppen av Fenvulkanen. (Figur modifisert fra E. Sæther)
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kontinentene ble slitt sterkt ned mot slutten av urti-
den, og at havet steg over hele kloden helt i begyn-
nelsen av kambrium.

Svalbard – vekslende tropiske og iskalde forhold
Spitsbergen og Nordaustlandet var trolig en del av
kontinentet Laurentia i slutten av jordas urtid. Den
neoproterozoiske lagpakken på Svalbard er flere
tusen meter tykk og består av konglomerater, sand-
steiner, skifre, karbonatbergarter med stromatolitter
og tillitter. Lagene ble avsatt i et basseng som sank
dypt ned i jordskorpa da Rodinia ble splittet. Det er
usikkert hvor dette bassenget befant seg ved slutten
av jordas urtid, men det lå antagelig inntil nordsi-
den av Grønland eller utenfor det nåværende Øst-
Grønland. Et lignende basseng med tykke neoprote-
rozoiske sedimentære bergarter er bevart på det sen-
trale Øst-Grønland. Det er mange likhetstrekk
mellom de neoproterozoiske lagrekkene på Svalbard,
Øst-Grønland og i Skandinavia, slik som mellom
Barentshavsgruppen på Varangerhalvøya og deler av
den såkalte Hecla Hoek-gruppen på Svalbard. De
inneholder samme type mikrofossiler. Tillitter fra
varangeristiden sammen med karbonatbergarter
viser at tropisk klima har vekslet med istider, på
samme vis som i Baltika og på mange av de andre
kontinentene i neoproterozoisk tid.

Baltika oversvømmes,
besøk fra verdensrommet og vulkanisme
Ved begynnelsen av jordas oldtid var Baltika jevnet
ned til et sletteland nær havets overflate. Det stakk
opp enkelte avrundete høgdedrag med relieff opptil
noen titalls meter. Det tidligere slettelandet kalles
det subkambriske peneplanet. Men Baltika var et
sterkt nedslitt kontinent lenge før kambrium.

Deler av Baltika var allerede et sletteland som ble
oversvømt av havet da Biriformasjonen ble avsatt for
omkring 650-680 millioner år siden. Havet rakk
helt inn til et basseng ved Vättern i Sverige, der det
er bevart en lagrekke med akritarker (mikrofossiler)
av samme alder som akritarkene i Biriformasjonen.
Varangeristidens breer avsatte morene direkte på
nedslitt grunnfjell langt utenfor bassengene i den
nordvestre randsonen av Baltika, som omtalt tidli-
gere i dette kapitlet. Isbreene var trolig dannet i
høyereliggende strøk i det indre av Baltika, eller i
fjell langs kantene av bassengene i den vestlige og
nordlige delen av kontinentet. Fra slike glasiasjons-
sentra spredte isbreene seg utover lavlandet.

I grenda Garnås i Hallingdal er det bevart restene av
et omkring 6 km bredt krater som ble dannet da en
svær steinblokk, meteoritt eller asteroide (se kapittel
2), falt ned fra verdensrommet en gang i neoprotero-
zoikum. Den opprinnelige formen på nedslagskrate-
ret, Gardnoskrateret, gjenkjennes på grunn av brek-
sjer som ble dannet da berggrunnen ble knust og
delvis smeltet ved det voldsomme sammenstøtet
mellom himmellegemet og jorda. Meteoritten falt
ned i et grunt hav som trengte inn i krateret som
etter hvert ble fylt med sedimenter. En del av krater-
innfyllet er bevart som en lagrekke av vekslende
sandstein og skifer.

Den store endringen i forholdet mellom land og hav
som skjedde ved inngangen til jordas oldtid, kan
knyttes til varmestrømmer under Baltikaplaten og
grensesonen mellom Baltika og Laurentia, kontinen-
tet vest for Baltika. I Fensfeltet ved sørsiden av
Norsjø i Telemark smeltet jordskorpa på grunn av
temperaturøkningen, trolig over en manteldiapir
eller varmeflekk. En svær vulkan ble dannet. Enorme
mengder med gass, ikke minst karbondioksid, CO2,
strømmet ut av Fenvulkanen. Karbonatitter og
mange uvanlige bergarter og mineraler ble dannet i
dypet under selve vulkanen, og det er disse bergar-
tene som i dag er bevart fra denne spesielle magma-
tiske episoden i slutten av prekambrium.

De neoproterozoiske til kambriske diabasgangene i
sandsteinslagrekkene i Finnmark og Sør-Norge, samt
i grunnfjellet i Rogaland, oppstod da Baltika begynte
å sprekke mot slutten av prekambrium, og Baltika og
Laurentia endelig skilte lag. Midt i det gamle hav-
beltet mellom de to landområdene ble det dannet en
spalte i jordskorpa. Basaltlava tøt opp fra mantelen
gjennom spalten, og et verdenshav, Iapetus, utvidet
seg gradvis ved havbunnsspredning i løpet av kam-
brium. Spredningsryggen som hevet seg (se kapittel
2) fortrengte havvannet slik at det flommet inn over
det nedslitte Baltika og de andre kontinentene ved
innledningen til jordas oldtid. Med denne hendelsen
starter et nytt kapittel i historien om utviklingen av
Norges geologi. Oppbrytningen av Rodinia førte til
store endringer i det fysiske miljøet på jorda. Dette
banet vei for evolusjon av nye livsformer.
Overgangen fra urtid til oldtid førte ikke bare til en
endret geologisk utvikling av landet vårt, men også
til markerte endringer av sedimentære bergarter og
fossiler som er bevart i Norge. Dette er tema i neste
kapittel.


