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Jorda skifter ansikt –
Geologiske prosesser

Solstrålingen og varmestrømmen fra jordas indre gir energi til henholdsvis de ytre og de indre geologiske prosessene på jorda. Bildet viser et vulkanutbrudd på Island.

(Foto: T. Andersen, datagrafikk: M.C. Bjørndal)

Jorda er i stadig endring. Varmestrøm fra

jordas indre og fra sola driver sammen med

tyngdekraften geologiske prosesser. Gamle

kontinenter og hav forsvinner, mens nye

land- og havområder oppstår og endres,

fjellkjeder reiser seg og brytes ned.

Smeltemasse strømmer opp fra jordas indre,

størkner nede i jordskorpa eller bryter ut

på overflaten som vulkanfjell.

Jordskorpeblokker forskyver seg og skaper

jordskjelv. Løsmasser fyller inn sedimenta-

sjonsbassenger i form av sedimentlag.

Klimaet er også i stadig endring.

Livsformene endrer seg med endringene i

jordas ansikt. Mennesket lever og virker

innen rammene av de fysiske og kjemiske

prosessene som styrer utviklingen på jorda.
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Innledning

Fra jorda ble dannet for 4,6 milliarder år siden, har den vært i stadig forandring. Jorda

skifter "ansikt" ved de indre geologiske prosessene som bygger opp jordskorpa, og de

ytre geologiske prosessene som bryter den ned. Livet på jorda har blitt formet i brytningen

mellom de indre og ytre geologiske kreftene.

Dei gamle fjell i syningom er alltid eins å sjå" skrev Ivar Aasen i diktet "Dei gamle fjelli". I løpet
av et enkelt menneskes levetid endrer ikke fjellene seg mye. Men selv bitte små endringer i løpet
av en menneskegenerasjon skaper store forandringer over lange tidsrom. Om noen millioner år

vil verden se annerledes ut enn i dag. Jorda skifter stadig ansikt.

Endringene på jorda drives av geologiske prosesser, noen er langsomme og stillfarende, andre er raske og
voldsomme. Bekker og elver frakter daglig sand og slam til kysten. Bølgene skvulper mot stranda, flytter
ett sandkorn i dag, et annet i morgen, år etter år. Jordskjelv, vulkanutbrudd, stein- og jordskred, flodbølger
og flommer skjer i løpet av minutter, timer eller få dager og fører ofte til naturkatastrofer. I løpet av mange
millioner år endrer jorda seg ved samspillet mellom mange geologiske prosesser, de stillfarende og de vold-
somme. Ved å studere prosesser i dag kan vi lære om det som har skjedd tidligere: "Nåtiden er nøkkelen til
fortiden" har vært et etablert prinsipp for geologisk forskning.

Jorda oppstod for omkring 4,6 milliarder år siden. Støv og gass fortettet seg og ble til sola og planetene.
Solas strålingsvarme er avgjørende for jordas klima og er med det jordas ytre motor. Solvarmen og jordas
tyngdekraft driver prosesser som forvitring, erosjon, transport og avsetning. Den indre motoren er varme-
strømmen fra jordas indre. Varmestrømmen fører til forskyvning av store jordplater, opptrenging av smel-
temasse og fjellkjededannelse.

De indre og ytre geologiske kreftene møtes på jordas overflate og former den fysiske rammen omkring alt
liv på jorda, slik det har vært helt fra de første organismene oppsto for over 3,5 milliarder år siden. Fjell
og daler, sletter, elver, innsjøer, grunne og dype hav, varme og iskalde egner, nedbørsfattige så vel som
nedbørsrike – hele spektret av naturmiljøer er bebodd av levende organismer. Når de geologiske prosessene
endrer det fysiske miljøet, tilpasser livsformene seg. Norges geologiske historie er også en historie om
hvordan livsformene har utviklet og tilpasset seg endringene i jordas ansikt.

Et landskap forteller en geologisk historie, som her i Nesna i Nordland. Granitter og gneiser i

grunnfjellet danner det nakne Brenslafjellet på nordsiden av fjorden Sjona og de høye fjellene

lenger nord. Kambrosilurisk glimmerskifer og marmor er foldet ned i grunnfjellet i de frodige

områdene på begge sidene av Litlsjona i forgrunnen og i de grønne fjelldalene på nordsiden av

Sjona. Den lange, grunne bukta i forgrunnen til høyre er et estuar, en bred elvemunning. Der

bringer bekker inn sedimenter som tidevannsstrømmer og bølger omarbeider og avsetter på

tidevannsflater, i tidevannskanaler, tidevannsdelta og i sanddyner. (Foto: Fjellanger Widerøe AS)

"
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Jorda har en indre oppbygning med en kjerne av
jern og nikkel, omgitt av en steinkappe, mantelen.
Den om lag 30–100 kilometer tykke jordskorpa er
det ytterste jordskallet. Ti til femten prosent av den
samlete varmestrømmen fra jordas indre kommer fra
kjernen og resten fra mantelen og jordskorpa ved
kjernefysisk nedbrytning av radioaktive grunnstoffer.
Noe varme kan også ha vært igjen fra den gang
jorda var en glødende kule, og noe varme frigjøres
ved mineralreaksjoner i kjernen og mantelen.
Jordvarmen gjør at temperaturen stiger i gjennom-
snitt 30°C for hver kilometer nedover fra overflaten.
I enkelte områder stiger temperaturen raskere, slik
som i mange aktive vulkanske strøk. Jordvarmen er
en enorm energiressurs som hittil er lite utnyttet.

Selv om varmestrømmen fra jordas indre bare er en
femtusendel av den som jorda mottar fra sola, driver
varmestrømmen en rekke prosesser på jordoverflaten
og i atmosfæren. Varmen fører til at deler av mante-
len og jordskorpa smelter og strømmer opp til over-
flaten som lava. Vanndamp, karbondioksid og andre
gassarter fra klodens indre bidrar til drivhuseffekten
i atmosfæren. Drivhuseffekten skyldes at gass og
vanndamp i atmosfæren minsker tilbakestrålingen
mot verdensrommet av den varmen jorda får fra
sola. Uten drivhuseffekten ville det ha vært for kaldt
for høyere liv på jorda. Den indre varmekilden er
drivmotor for oppsplitting av kontinenter, dan-
nelsen av nye havområder, fjellkjeder og vulkanisme.
De indre geologiske prosessene fører til at ny jord-
skorpe dannes.

Platetektonikk – vi driver omkring på steinplater
Jordskorpa, sammen med den ytterste faste delen av
mantelen, danner plater som beveger seg over den
underliggende mykere delen av mantelen. Det er
disse platebevegelsene som kalles platetektonikk.
Tektonikk er fellesbetegnelse for alle slags typer
bevegelser i jordskorpe og mantel.
Platetektonikkteorien, som er en av naturvitenska-
penes mest revolusjonerende teorier om jordkloden,
har en forløper i kontinentdriftshypotesen.

Da den tyske meteorologen Alfred Wegener, fulgt av
den britiske geologen Arthur Holmes, i første halv-
del av forrige århundre hevdet at kontinentene en
gang måtte ha drevet fra hverandre fra et opprinne-
lig kjempekontinent, ble de ikke trodd. Wegener og
Holmes viste til et forbløffende godt samsvar mellom
kontinentenes kystkonturer, den store likheten i
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Indre geologiske prosesser
bygger opp jordskorpa

Jorda er en aktiv planet. Varmestrømmen fra jordas indre driver de indre

geologiske prosessene som gir opphav til platetektonikk, vulkanisme,

jordskjelv, landhevinger og fjellkjeder.

JORDAS INDRE OPPBYGNING Av Valerie Maupin
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I motsetning til for de øvre delene av jordskorpa er vår kunnskap om de dypere områdene i jordas indre relativt ny. Det er bare omtrent 100 år siden en
begynte å innse at jordas indre består av tre hovedelementer: skorpe, mantel og kjerne. Det er forplantingen av jordskjelvbølgene, dvs. hvordan de reflekte-
res og brytes når de treffer de forskjellige lagene, som har gjort det mulig å kartlegge de utilgjengelige områdene i jordas indre.

De første registreringene av jordskjelvbølger ble gjort omkring 1880, men det tok flere år før det ble nok registreringer til at en kunne forstå systematikken
i de forskjellige bølgene og danne seg et bilde av den strukturen som lå bak. Grensen mellom skorpa og mantelen ble først oppdaget og offentliggjort i
1910 av den kroatiske seismologen Andrija Mohorovicic. Han studerte seismiske bølger fra et kraftig jordskjelv sørøst for Zagreb den 8. oktober 1909.
Grensen, som seinere ble funnet jorda rundt, og som ble oppkalt etter ham, blir nå vanligvis omtalt som Moho. Eksistensen av en jordkjerne hadde blitt
antydet så tidlig som i 1897 ut fra en analyse av tetthetsfordelingen i jorda. En realistisk verdi for radien av kjernen ble gitt i 1913 av en tysk seismolog,
Beno Gutenberg, på grunnlag av hvordan ankomsttidene for de seismiske bølgene ved en målestasjon varierer med avstanden til jordskjelvsstedet. Det at
kjernen består av to deler, en ytre flytende og en indre fast del, ble vist av en dansk kvinnelig seismolog, Inge Lehmann, i 1936.

Vi vet nå at silikatene i mantelen gjennomgår flere faseoverganger, og dette fører til sterk økning i bølgenes hastigheter ved 440 og 670 km dyp.
Tomografiske metoder, som benytter millioner av seismiske registreringer (tilsvarende computertomografi, CT, innen medisin), gir oss et bilde av hvordan
jorda varierer i indre oppbygning. For eksempel påvirkes bølgenes hastigheter av temperaturforskjeller, og resultatene av de tomografiske metodene kan
derfor bl.a. brukes til å studere strømningsmønstre i mantelen, og dermed kreftene som ligger bak platetektonikken. Det er også vist at litosfæren som
forsvinner ved synkesonene, sannsynligvis flere steder synker helt ned til kjerne-mantelgrensen.

Jordas indre skallformete oppbygning og hovedstrukturer. Manteldiapirer er opp-
strømning av smeltet stein fra mantelen som ender i en varmeflekk på jordover-
flaten. Kalde plater av litosfære som synker under lettere plater, kan gå helt ned
til bunnen av mantelen før de går i oppløsning.
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Utsnitt av jordas indre med viktige grenseflater og fordeling av tetthet (d) og
temperatur. Moho er en flate der tettheten øker raskt fra jordskorpe til mantel.
Jordskorpa er tykkest under fjellkjeder på kontinentene fordi bergartene her er
lettere enn under dyphavene, der bergartene er tunge.

Formen på kystlinjene på begge

sider av Atlanterhavet og de geolo-

giske strukturene i Afrika, Sør-

Amerika, Europa og Nord-Amerika

tyder på at kontinentene en gang

hang sammen som et kjempekonti-

nent. (Figur modifisert fra

S. Marshak)
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Smeltemasse

geologisk oppbygning av kontinenter som nå er
atskilt av verdenshav, og at atskilte kontinenter har
felles utviklingshistorie for dyr og planter fram til
et visst tidsrom – tidsrommet da kjempekontinentet
ble splittet, og planter og dyreliv begynte å utvikle
seg ulikt på de nye, isolerte kontinentene.
Kontinentdriftshypotesen ble avvist fordi ingen
kunne forklare hvordan kontinenter kunne revne
og drive fra hverandre som flåter på et hav.

I 1950- og 1960-årene ble bunnrelieffet av verdens-
havene kartlagt. En oppdaget midthavsryggene med
sine dype langsgående kløfter og tversgående brudd-
soner, dyphavsgrøftene og de undersjøiske vulkan-
fjellene. Oppdagelsen av den undersjøiske ryggen
langs midten av Atlanterhavet var banebrytende.
Det vakte oppsikt da forskerne viste at vulkanøyene
Island og Jan Mayen ligger på den midtatlantiske
ryggen. Hvordan kunne dette henge sammen?

Utover i sekstiårene ble det klarlagt at bergartene i
havbunnsskorpa er magnetisert. Det magnetiske
mønsteret viser en rekke striper som er nærmest
parallelle med midthavsryggene. Geofysikere opp-
daget at de magnetiske anomalistripene viser at hav-
bunnsskorpa er eldst lengst vekk fra midthavsryg-
gene og yngst på selve ryggene. Ny jordskorpe dan-
nes i dag langs midthavsryggene, slik som på Island
og Jan Mayen, der smeltemasse strømmer opp fra
dypet og størkner til lavastein.

Smeltemasse tyter opp langs kløfta i midthavsryg-
gene og størkner i større rom, spalter, sprekker og
oppe på havbunnen. Jordskorpa vokser utover fra
sidene av midthavsryggene, med den følge at hav-
bunnsskorpa etter hvert glir utover på begge sider
av ryggene. Prosessen kalles havbunnsspredning og
midthavsryggene for spredningsrygger.

Den nye forståelsen av hvordan jordskorpa under
verdenshavene blir til, førte fram til platetektonikk-
teorien på midten av 1960-tallet. Jordskorpa og den
ytterste delen av mantelen består av konsentriske
skiver av faste bergarter, litosfæreplater, som beveger
seg over et mykt og plastisk underlag av mantelen,
astenosfæren. "Litos" er gresk og betyr stein, så lito-
sfæren er kort og godt steinskallet ytterst på jord-

kloden. Kontinentene danner den øvre lette delen
av litosfæren og flytter med etter hvert som stein-
platene beveger seg. Vi skiller mellom havbunnsskorpe
og kontinentskorpe. Forskjellen skyldes at jordskorpa
i kontinentene domineres av lette bergarter som
granitt, gneis, sandstein, kalkstein og slamstein,
mens havbunnsskorpa består av tunge bergarter som
gabbro, diabas og basalt.

Jordkloden har i dag åtte store og en rekke mindre
litosfæreplater. Vi i Norge bor på den eurasiske
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Dagens litosfæreplater. Platene

går fra hverandre langs spred-

ningsgrenser der ny havbunns-

skorpe blir dannet, og går mot

hverandre langs kollisjonsgrenser

der fjellkjeder formes. Transform-

forkastninger er tverrbrudd langs

spredningsgrensene der midthavs-

ryggene tilsynelatende er stykket

opp og forskjøvet til sidene.

Platetektoniske hovedtrekk. Ny

havbunnsskorpe dannes langs midt-

havsrygger, mens gammel og tung

skorpe synker ned under lettere

skorpe i synkesoner der fjellkjeder

dannes. Havbunnssedimenter går ned

i dypet sammen med havbunns-

platen eller skrapes av i sammen-

stuvningskiler. Jordskorpespenninger

utløser jordskjelv langs plate-

grensene.

En kikk ned i jordas indre. Den midt-

atlantiske ryggen med sine langs-

gående spalter og kløfter går tvers

gjennom Island fra sør mot nord. På

Þingvellir på Sør-Island, der det gamle

islandske Alltinget lå, utvider jord-

skorpa seg stadig langs dype kløfter

som skjærer gjennom terrenget.

I Þingvallavatnet i bakgrunnen er det

aktive vulkaner. Den hvite damp-

søylen i bakgrunnen er fra jord-

varmekraftverket i Nesjavellir.

(Foto: J.P. Nystuen)

platen som omfatter hele Europa og Asia, unntatt
India og den østligste delen av Sibir. Platen vår
grenser mot den nordamerikanske platen langs den
midtatlantiske ryggen. De to platene er i kontakt
med hverandre langs midten av Island. Det er tre
hovedtyper av plategrenser: spredningsgrenser,
kollisjonsgrenser og glidegrenser. Grensene er
viktige trekk i en platetektonisk utvikling som
starter med oppbrytningen av et kontinent, og
som slutter med at et nytt kontinent blir dannet.
Dette er den platetektoniske syklus.

De magnetiske anomalistripene

avspeiler orienteringen av jordas

magnetiske kraftfelt når bergartene

størkner langs midthavsryggene.

De grå stripene viser normal orien-

tering og de hvite stripene revers

orientering.
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Verdenshav åpnes og lukkes
Den platetektoniske syklusen, eller kretsløpet, er en
storstilt geologisk prosess. Syklusen begynner med
oppsplitting av et stort kontinent i to eller flere kon-
tinenter atskilt av nye havområder og ender med at
kontinenter og vulkanske øyrekker sveises sammen i
et nytt stort kontinent, mens havområder lukkes.
Syklusen er kalt en "wilsonsyklus" etter den kanadiske
geofysikeren John Tuzo Wilson, som på midten av
1960-tallet påviste at for mange hundre millioner år
siden hadde et verdenshav, seinere kalt Iapetushavet,
åpnet og lukket seg der Nord-Atlanteren ligger i
dag. Sporene etter Iapetushavet finnes som gamle
havbunnsbergarter i fjellkjeder på begge sider av
Atlanterhavet. Atlanterhavet vil også forsvinne en
gang i fremtiden, og Europa og Nord-Amerika med
Grønland vil bli sveiset sammen igjen med en ny
fjellkjede. En platetektonisk syklus kan ta mange
hundre millioner år. La oss se på hovedtrekkene av
det som skjer.

Når en litosfæreplate med et kontinent på toppen
strekkes og sprekker, dannes en revne eller riftdal,
slik som den store riftdalen i Øst-Afrika i dag.
Smeltemasse kommer opp fra dypet og fører til
vulkanisme. Riftdalen kan med tiden bli fylt med
sedimenter eller vulkanske bergarter. Ved videre
strekking i jordskorpa trekkes platene på de to
sidene av riften fra hverandre, og ny jordskorpe
dannes ved at smeltemasse fra mantelen størkner i
spalten mellom de atskilte platene.

Når riftdalen åpner seg mot havet, oversvømmes
riften og blir til en lang havarm. Et nytt verdenshav
oppstår ved videre skorpestrekning og havbunns-
spredning. Grensen mellom platene er en sprednings-
grense. Rødehavet er et ungt havbelte som åpnet seg
da Afrika og Den arabiske halvøya begynte å drive
fra hverandre for 4–5 millioner år siden.

Havbunnsskorpa avkjøles, blir tyngre og synker etter
hvert som den fjerner seg fra spredningsryggen.
Dette forklarer hvorfor verdenshavene blir dypere jo
lenger vekk fra spredningsryggene havbunnen ligger.
Midthavsryggene rager opp fordi bergartene her er
varme og lettere enn de avkjølte eldre havbunns-
bergartene. Enkelte steder når spredningsryggene
over havets nivå, slik som på Island. Nord-
Atlanteren utvider seg i dag med en hastighet på
ca. to centimeter pr. år.

JORDMAGNETISME

Jordas magnetiske kraftfelt har sitt opphav i den flytende massen
av jern og nikkel som strømmer i jordas ytre kjerne. Jordkloden
kan sammenlignes med en stavmagnet, omgitt av et magnetisk
kraftfelt, der magnetiske stråler går ut fra jordkjernen ved den
geomagnetiske sørpolen og inn ved den geomagnetiske nord-
polen. Den magnetiske dipolen peker mot sør. De magnetiske
polene ligger nær de geografiske polene, selv om de stadig flytter
litt på seg. Nåtidens orientering av jordas magnetiske kraftfelt kalles
normal polarisering. I de seinere årene har en oppdaget at jordas
magnetiske poler har byttet plass mange ganger i løpet av jordas
historie. Motsatt orientering av det magnetiske kraftfeltet i forhold
til orienteringen i dag kalles revers polarisering.

De magnetiske kraftlinjene måles med hensyn til retning i forhold
til geografisk nord- og sørpol, deklinasjonen, og vinkelen som de
møter jordoverflaten med, inklinasjonen. Inklinasjonen er stor på
høye breddegrader og lav på lave breddegrader. Mineraler i en
lava, for eksempel i en basaltlava, vil få et indre "avtrykk" av de
magnetiske kraftlinjene i samsvar med den polariteten og orien-
teringen som jordas magnetfelt hadde da lavaen ble avkjølt.
Sedimentære bergarter vil også kunne ha avtrykk av jordas
magnetfelt fra den tiden de ble dannet.

Polaritet og orientering av tidligere tiders jordmagnetisme, paleo-
magnetisme, kan måles fra det bevarte magnetiske avtrykket som
bergartene bærer med seg. Fordi de magnetiske polene alltid har
ligget like ved de geografiske polene, kan en ut fra det paleomag-
netiske avtrykket i en bergart med kjent alder finne ut hvor på
kloden bergarten ble dannet i det aktuelle tidsrommet. Med andre
ord: Det "fossile" magnetiske kraftfeltet i bergartene kan nyttes til
å rekonstruere hvor jordas litosfæreplater har ligget til enhver tid,
og hvordan de har forskjøvet seg i forhold til hverandre gjennom
jordas historie. Den magnetiske tidsskalaen, som er laget på
grunnlag av vekslende normal og revers polaritet i bergarter med
kjent alder, nyttes også for å bestemme alderen av havbunnsskorpa
ved hjelp av de magnetiske anomalistripene av normal og revers
polaritet.

10m0

Lava

Magnetiske kraftlinjer

Magnetisert
lavastein

500°Ca 450°Cb

25°Cc

Magnetisk
Nord

0.5mm

Jorda som magnet. I vår tid med normal polarisering peker magnetisk dipol
mot sør, mens den i perioder med revers polarisering peker mot nord (nederst
til venstre). Basalter med kjent alder har bevart avtrykk av magnetiske dipoler
fra tidsrom (med navn) med normal og revers polaritet (til venstre i midten).
En magnetisk tidsskala (til høyre) nyttes for å bestemme alderen på tilsvarende
magnetiske anomalier i havbunnsskorpa (øverst til venstre). (Figur modifisert
fra S. Marshak)

Magnetisering av lavastein. Når temperaturen i en lavastein synker under
omkring 450 °C, blir dipolene i alle magnetiserte mineraler orientert parallelt
med jordas magnetiske dipol. Det bevares et indre avtrykk av polaritet,
retning og vinkel i forhold til jordoverflaten av de magnetiske kraftlinjene på
stedet der lavaen ble dannet. (Figur modifisert fra P.J. Wyllie)
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I perioder med meget rask havbunnsspredning for-
trenger midthavsryggene så mye vann at havet flom-
mer inn over kantene av kontinentene. Dette skjed-
de blant annet i begynnelsen av kambrium for 541
millioner år siden og i slutten av kritt for 66 millioner
år siden, da dagens verdenshav åpnet seg for fullt.
Dette er de to tidsrom i jordas historie da havet har
stått høyest i forhold til landjorda.

Litosfæreplater støter sammen langs kollisjonsgrenser,
og her oppstår etter hvert fjellkjeder. I kollisjons-
sonene møter tung havbunnsplate lettere kontinent-
eller havbunnsplate, brytes av og synker innunder
den lettere platen i en synkesone. På fagspråket kalles
prosessen for subduksjon og sonen en subduksjonssone.
Begrepet nedføringssone er også brukt. Synkesoner er
på jordoverflaten kjennetegnet ved langstrakte dyp-
havsgrøfter der havbunnen bøyes ned. Når havbunns-
platen synker ned i mantelen, bringer den med seg
havbunnssedimenter som inneholder store mengder
saltvann. Når vann kommer til i en bergart, svekkes
styrken, og bergarten kan lettere smelte ved oppvar-
ming. Smeltemasse som dannes i og over en synke-
sone, stiger oppover og kan gi opphav til vulkanisme,
slik som i Andesfjellene i Sør-Amerika, i Aleutene i
Alaska, Kamtsjakta, Japan, Filippinene og New
Zealand. Dette er "ildringen" rundt Stillehavet.
I kollisjonssonene blir sedimentpakker også skrellet
av fra basaltunderlaget de er avsatt på, skjøvet,
foldet og stuvet sammen. Slike kollisjonssoner består
av sterkt deformerte bergarter, slik som i deler av
Japan, Filippinene og Indonesia, der fjellkjeder dan-

nes i vår tid. I flere tusen meter høye unge fjell-
kjeder finnes ofte bergarter med fossiler av organis-
mer som har levd i havet. Mount Everest, 8850 meter
høyt, består av kalkstein med fossiler fra et verdens-
hav, Tethyshavet. Kalklagene ble presset opp da India
kolliderte med Asia for 30–40 millioner år siden.

Skiver av tunge havbunnsbergarter kan også bli
presset oppover under en fjellkjededannelse. Vi
finner rester av slik gammel havbunnsskorpe som
ofiolittlagpakker i den kaledonske fjellkjeden i
Norge. Flak av gammel kontinentskorpe med gra-
nitt, gabbro og gneis kan også slites løs og skyves
opp der fjellkjeder dannes. Eksempler på slike skyve-
dekker finner vi i Jotunheimen og andre deler av
den omkring fire hundre millioner år gamle kaledon-
ske fjellkjeden, som går på langs gjennom landet vårt.
Høye spenninger oppstår langs kollisjonsgrenser og
fører til kraftige jordskjelv, slik som i Mellom- og Sør-
Amerika langs Stillehavet, i Japan og på Filippinene.
Monsterflodbølger, tsunamier, oppstår ved under-
sjøiske jordskjelv. Sør-Asia ble truffet av en voldsom
tsunami 26. desember 2004 og Japan 11. mars 2011.
I Sør-Asia kolliderer den indiske platen med den
eurasiske platen, og utenfor Japan kolliderer stille-
havsplaten med den eurasiske platen.

Glidegrenser er plategrenser der litosfæreplater sklir
sidelengs i forhold til hverandre. De er også kalt
konservative plategrenser fordi jordplatene her
verken nydannes eller brytes ned, men tvert imot
bevares. Den kjente San Andreas-forkastningen
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i California er en slik glidegrense. Stillehavsplaten
i vest glir her nordvestover i forhold til den nord-
amerikanske platen i øst. Det oppstår høy friksjon
langs glidegrenser, og noen av verdens kraftigste
jordskjelv oppstår i slike soner. Dype forsenkninger
er vanlige langs glidegrenser. Bajkalsjøen i Sibir er
med sitt største dyp på 1750 meter verdens dypeste
innsjø og ligger langs en slik grense gjennom den
østlige delen av den eurasiske platen.

Smeltemasse når også opp til jordoverflaten inne på
litosfæreplatene, ikke bare langs grensene. Særlig
høy varmeutstrømning skjer gjennom rør- eller
soppformete strukturer, diapirer, i mantelen. På
jordoverflaten vises varmerør som varmeflekker, "hot
spots". En enorm varmestrøm bygger seg i dag opp
under det nordamerikanske kontinentet i nasjonal-
parken Yellowstone i Wyoming, der en frykter for at
et gigantisk vulkanutbrudd vil skje i nær fremtid.
Fra manteldiapirene kan svære mengder smeltemasse
tyte opp til jordoverflaten og størkne som flere tusen
meter tykke lagrekker av platåbasalt. Store områder
med platåbasalt finnes i Etiopia, India, Øst-Sibir og
det nordvestre USA.

Manteldiapirene antas å ligge i faste posisjoner,
mens litosfæreplatene beveger seg over dem. Når
en litosfæreplate driver over en slik diapir under et
havområde, oppstår en rekke med undersjøiske
vulkanfjell og vulkanøyer. Den norske Bouvetøya i
Sør-Atlanteren var opprinnelig en slik undersjøisk
vulkan som bygde seg opp over havet. Hawaii-
øyene og de undersjøiske vulkanske fortsettelsene
av dem i Stillehavet ligger som "perler på en snor"
og ble dannet da stillehavsplaten drev over en var-
meflekk. Denne prosessen pågår fortsatt på
Hawaii. En manteldiapir har eksistert de siste
55–60 millioner årene i det nordøstlige
Atlanterhavs-området. Den gav opphav til et land
av platåbasalt fra Skottland til Øst-Grønland.
Dette vulkanske landbeltet har for det meste
sunket i havet, men basaltlava fra manteldiapiren
er blottlagt på Færøyene, Island og langs østkysten
av Grønland. Den varme oppbulningen i mante-
len ligger i dag under Island og forklarer hvorfor
Island ikke synker i havet.

Ny berggrunn av smeltemasse
Smeltemasse blir dannet når temperaturen i mante-
len og jordskorpa blir så høy, 700–1500 °C at stein-
materialet begynner å smelte. Smeltemassen som
dannes kalles et magma. Alle bergarter som er

dannet ved størkning og krystallisering av magma,
kalles derfor magmatiske bergarter i det geologiske
fagspråket. De er smeltestein eller størkningsbergarter.

Et magma har gjerne en temperatur mellom 800 og
1250 °C når det kommer opp til overflaten og
strømmer ut ved et vulkanutbrudd som lava.
Magma inneholder tidlig utkrystalliserte mineraler
og oppløst vanndamp, og en rekke gasser. Drivhus-
gassene karbondioksid, CO2, og metan, CH4, frigjø-
res ofte i store mengder ved vulkanisme. Andre og
giftige gasser som kommer opp ved vulkanutbrudd,
har til tider ført til død for mennesker, dyr og planter.

En smeltemasse er lettere enn den kjøligere berg-
grunnen omkring og stiger derfor oppover i jord-
skorpa, trenger inn i andre bergarter og kan bryte
fram i dagen som lava eller vulkansk aske. Prosessen
når smeltemasse trenger inn i annen berggrunn,
kalles intrusjon. Når smeltemasse trenger helt opp til
overflaten, skjer en erupsjon, et vulkansk utbrudd, og
en vulkan dannes. Prosessene har gitt opphav til
betegnelsene intrusive og eruptive bergarter.

Den delen av et magma som størkner nede i jord-
skorpa blir til dypbergarter. Smeltemasse som størk-
ner i spalter og sprekker, kalles gangbergarter, og
magma som har størknet på eller like under jordo-
verflaten, er vulkanske bergarter eller dagbergarter.
Størkningsbergarter kan ha mange forskjellige
former og varierer i volum fra flere tusen kubikkilo-
meter i enkelte dypbergarter til noen få kubikkmeter
eller mindre i smale gangbergarter. Vulkaner har
mange forskjellige former, fra små eksplosjonskratre
til lange spaltevulkaner, eller en stor sentralvulkan
med ett hovedkrater i midten, slik som vulkanen
Etna på Sicilia og Eyjafjallajökull på Island.

Når magmaet avkjøles, krystalliserer mineraler ut
i smeltemassen. Et mineral er et fast stoff med en
ordnet krystallstruktur som består av atomer av
bestemte grunnstoffer. Mineralet kvarts har f.eks.
den kjemiske formelen SiO2, det vil si at et molekyl
kvarts består av ett atom silisium (Si) og to atomer
oksygen (O). En bergart er en fast ansamling av
enten én type mineral eller av flere forskjellige typer
mineraler. Bergarter dannet ved størkning har krys-
tallin tekstur der mineralene fliker inn i hverandre,
slik som i granitt. Sedimentære bergarter, som sand-
steiner, har avsetningstekstur der mineralkornene er
presset og kittet sammen. Omdannete bergarter, som
gneis, har lignende tekstur som størkningsbergarter.

I fjellet Bitihorn i utkanten av

Jotunheimen i Valdres ligger pre-

kambrisk gabbro skjøvet over yngre

prekambriske sandsteiner som dan-

ner berggrunnen i fjellryggen i for-

grunnen. Overskyvingen skjedde da

to jordplater kolliderte under den

kaledonske fjellkjeden i slutten av

silur for om lag 425 millioner år

siden. (Foto: I. Bryhni)



De vanligste lyse mineraler som dannes ved krystalli-
sasjon fra smeltemasser, er kvarts, feltspat og nefelin.
De kjennetegnes ved sitt innhold av silisium (Si), alu-
minium (Al), natrium (Na), kalium (K) og/eller
kalsium (Ca) og mangel på tyngre metallatomer.
Silisium ble tidligere kalt kisel. Blant mørke jern- (Fe)
og magnesiumrike (Mg) mineraler er biotitt (mørk
glimmer), pyroksen, amfibol og olivin de vanligste.

Når en smeltemasse med kjemisk sammensetning
som basalt avkjøles i et kammer i jordskorpa, krys-
talliserer først de mørke jern- og magnesiumholdige
mineralene, som regel i rekkefølgen olivin, pyrok-
sen, amfibol og biotitt. De lyse mineralene krystalli-
serer seinere, bortsett fra kalsiumrik feltspat, plagio-
klas, som krystalliserer sammen med pyroksen,
olivin og amfibol og danner gabbro og basalt. Når
de mørke mineralene har krystallisert ut fra smelte-
massen, er restsmelten blitt relativt rikere på sili-
sium, aluminium, kalium og natrium. Kalium- og
natriumrike feltspater, samt kvarts, krystalliserer
derfor i siste fase under avkjølingen av magmaet,
sammen med biotitt som mørkt mineral.
Dypbergartene granitt og syenitt og deres tilsva-
rende dagbergarter er typiske for den seine fasen i
krystalliseringen av et magma. Prosessen kalles
fraksjonert krystallisasjon og kan forklare hvordan så
mange forskjellige størkningsbergarter kan oppstå.
En rekke andre prosesser kan også skje i en smelte-
masse og gi opphav til en mangfoldighet av smelte-
bergarter. Magmaet kan f. eks. bli blandet med
andre magma, splittes opp i flere typer som krystalli-
serer på hver sin måte, endre sammensetning ved at
det smelter og tar opp i seg litt av sidebergartene
eller forandres kjemisk ved at vanndamp og gasser
fjerner eller tilfører bestanddeler.

Avhengig av dannelsesmåte som dypbergart, gang-
bergart eller dagbergart, samt mineralsammenset-
ning eller kjemisk sammensetning, har størknings-
bergartene fått ulike navn. Bergarter med et høyt
innhold av silisium, Si, blir gjerne kalt sure, mens
bergarter med lavt Si-innhold kalles basiske. Disse
gamle betegnelsene er fra den gang kjemikerne
oppgav silisiuminnholdet i bergartene som kiselsyre
(H4SiO4). Sure og basiske bergarter har derfor ing-
enting med surhetsgrad (pH) av vann å gjøre, som
er et mål for hvor mye det er av hydrogen-oksygen-
molekylet H3O+ i vannet. Som en generell regel kan
en si at sure bergarter inneholder mindre plante-
næringsemner enn basiske bergarter.
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MINERALER

Mineraler er de grunnleggende bestanddelene i
nesten alle bergarter. Et mineral er et homogent og
naturlig forekommende fast stoff av uorganisk opprin-
nelse med en sammensetning som kan fastsettes med
en kjemisk formel, og som har en ordnet krystall-
struktur der atomene i mineralet sitter i bestemte
posisjoner. Det er beskrevet flere tusen forskjellige
mineraler. De kjennetegnes ved farge, strek, glans,
hardhet, tetthet, ytre krystallform og indre krystallstruk-
tur, kløv og andre spesielle egenskaper. En velformet
krystall er et mineral som er avgrenset av plane natur-
lige krystallflater. Krystaller kan være kubiske, seks-
kantete, pyramideformete og ha mange andre former.

Mineraler dannes i mange forskjellige geologiske
miljøer. De kan gi informasjon om temperatur, trykk,
væsker og gass i miljøet mineralet ble dannet, og om
alderen på bergarten mineralet er en del av. Mineralene
er viktige industriråstoffer, mange av dem er verdifulle
smykkesteiner, og de er populære geologiske samle-
objekter. Gode bilder av mineraler finnes
i en rekke populære håndbøker for mineralsamlere.

MINERALENE DELES INN I ÅTTE HOVEDKLASSER:

I. Rene grunnstoffer
II. Sulfider
III. Oksider
IV. Halider

To krystaller av kvarts (bergkrystall), overstrødd med anatas-
krystaller. Hardangervidda. (Naturhistorisk museums samlinger,
foto: P. Aas)

V. Karbonater
VI. Sulfater
VII. Fosfater
VIII. Silikater
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KLASSIFIKASJON AV STØRKNINGSBERGARTER

Størkningsbergarter klassifiseres først og fremst etter innholdet av fem hovedgrupper av mineraler: (K) kvarts, (A) alkalifeltspat (natrium-kaliumfeltspat), (P)
plagioklasfeltspat (natrium-kalsiumfeltspat), (F) feltspatoider og (M) mørke (mafiske) mineraler. Feltspatoidene, eller bare "foider", er silikatmineraler som inne-
holder natrium, kalium eller kalsium, men som har et lavere innhold av silisium enn feltspatene. Det vanligste feltspatoidmineralet er nefelin (NaAlSiO4).
Mineralene i gruppene K, A, P og F er de lyse mineralene, mens de mørke mineralene omfatter olivin, pyroksen, amfibol, glimmer, ertsmineraler og andre. De
mørke mineralene har mye jern (Fe), magnesium (Mg), mangan (Mn), titan (Ti) og andre tunge metaller.

Det klassifikasjonssystemet som er mest brukt i dag, ble laget av den tyske geologen Albert Streckeisen i 1973. Klassifikasjonssystemet skiller mellom dypberg-
arter og vulkanske bergarter, og mellom lyse (felsiske), mørke (mafiske) og særlig mørke (ultramafiske) bergarter. Inndelingen av bergartene har som grunnlag
mineralsammensetningen deres, uttrykt som volumprosent av de fem mineralgruppene nevnt ovenfor. For finkornige vulkanske bergarter nyttes også den kje-
miske sammensetningen. Bergarter som har mer enn 90 prosent av mørke mineraler (M), skilles ut i hovedgruppen for særlig mørke bergarter. Disse har en
rekke spesialnavn som vi ikke vil gå inn på her, men som er omtalt i kapittel 3. For bergarter hvor summen av mørke mineraler (M) er mindre enn 90 prosent,
klassifiseres bergartene i to trekantdiagrammer. Det ene diagrammet har som hjørner K (kvarts), A (alkalifeltspat) og P (plagioklasfeltspat). Det andre trekant-
diagrammet har hjørnene F (foider), A og P. Fordi mineralgruppene A og P går inn i begge trekantdiagrammene, settes de sammen med felles A-P-side. Den
prosentvise fordelingen av de tre hovedgruppene av mineraler plottes inn i trekantdiagrammene. Et plott midt i diagrammet K-A-P betyr at bergarten innehol-
der like mye (33,33 %) av mineraler fra hver av gruppene; et plott midt mellom hjørnene A og K betyr at bergarten består overveiende av kvarts og alkalifelt-
spat, og like mye av hver, osv. Klassifikasjonsdiagrammet for dypbergarter er vist her, og et tilsvarende diagram er laget for vulkanske bergarter.

Klassifikasjon av dypbergarter.
(Modifisert etter Streckeisen)



Prekambrisk granitt fra Grimstad.

Granitten består av rød alkalifeltspat,

blek rosa plagioklasfeltspat, grå og blå

kvarts og mørk glimmer og jernoksid.

De største kornene er omkring en cm.

(Foto: I. Bryhni)

Granitt og granodioritt er de vanligste dypbergartene
i jordskorpa på kontinentene. Granitt har mye sili-
sium, aluminium, kalium og natrium og regnes som
en sur bergart. Granittens tilsvarende dagbergart er
ryolitt. Granitter og ryolitter er næringsfattige berg-
arter. Granodioritt har mer natrium-kalsiumfeltspat
enn granitt, men er ellers svært lik granitt og blir
ofte også kalt for granitt. Dioritt og kvartsdioritt er
vanlige dypbergarter i vulkanske fjellkjeder.
Andesitt, oppkalt etter Andesfjellene, er diorittens
lavastein. Monzonitt og syenitt er vanlige dypbergar-
ter i det permiske Oslofeltet. Deres lavabergarter er
henholdsvis latitt og trakytt.

Gabbro er en mørk og tung dypbergart med relativt
lite silisium, men mye kalsium, magnesium og jern
og betegnes som en basisk bergart. Gabbro deles inn
i flere varianter etter hvilke typer pyroksen den fører.
Anortositt, eller labradorstein, er en gabbrobeslektet
bergart som nesten bare består av kalsium- og alumi-
niumrik feltspat. Den er en viktig aluminiumsressurs
for fremtiden. Diabas og basalt har lignende sam-
mensetning som gabbro, men er henholdsvis gang-
bergart og dagbergart. Gabbro, diabas og basalt er
bergartene i havbunnsskorpa, men de finnes også i
kontinentskorpe. Basalt er den mest utbredte erup-
tivbergarten på jordoverflaten. Gabbro og dens til-
svarende gang- og dagbergarter er som regel nærings-
rike bergarter, også fordi de ofte fører det viktige
plantenæringsemnet fosfor i mineralet apatitt.

Peridotitt er typisk for mantelen. Den har mye jern
og magnesium i mineralene olivin og pyroksen.
Peridotitter med mer enn 90 prosent olivin kalles
olivinstein, eller dunitt. Serpentinstein (serpentinitt)
er dannet fra olivinrik peridotitt ved påvirkning av
vann og består av mineralet serpentin. Olivinstein
og serpentinstein mangler mange viktige plantenæ-
ringsemner. De står ofte fram som nesten nakne,
rødfargete knauser i landskapet. Grensen mellom
jordskorpa og mantelen (Moho) faller sammen
med grensen mellom peridotitt i mantelen og
gabbro i undre del av jordskorpa.

Størkningsbergarter har forskjellig kornstørrelse og
struktur, avhengig av måten de har størknet på.
Grovkrystalline, jevnkornige og massive dypbergarter
har størknet under langsom og jevn avkjøling. Slike
bergarter nyttes til gatestein, fasadestein, monumen-
ter og mange andre byggetekniske formål. Pegmatitt
er særlig grovkrystalline, gangformige masser med

mineraler som i granitt eller lignende dypbergarter.
Pegmatittganger kan inneholde sjeldne mineraler, av
og til smykkesteiner som smaragd, turmalin og
topas. Granitt-pegmatitter kan også inneholde uran-
eller thoriumholdige mineraler. Slike bergarter kan
avgi den radioaktive gassen radon.

Lavamasse som strømmer raskt opp til jordover-
flaten, avkjøles hurtig og krystalliserer som små korn
i en tett masse. Basalt er en slik finkornig bergart –
den er seig og slitesterk og egner seg som pukk og
tilslagsmateriale i asfalt. Porfyrer er gang- eller lava-
bergarter der enkelte mineralkorn er vesentlig større
enn mineralene i den finkornige grunnmassen. De
store krystallene, "strøkornene", eller fenokrystallene,
kan være kvarts, feltspat, pyroksen eller amfibol.
Strøkorn i porfyrer, slik som i den kjente rombe-
porfyren i Oslofeltet, har trolig krystallisert lang-
somt, mens smeltemassen fortsatt var i dypet. Ved
særlig rask avkjøling kan en lavamasse størkne som
vulkansk glass, obsidian. Pimpstein er vulkansk glass
med så mange luftfylte blærerom at den flyter i vann.

Magma kan inneholde gull, sølv, kopper, bly, sink,
molybden, kobolt, krom, titan, jern, tinn og andre
metaller. Når en smeltemasse baner seg vei oppover
i jordskorpa, blir sidebergartene omdannet, dels på
grunn av varmen, dels på grunn av påvirkning av
vann, vanndamp og gasser som skilles ut av smelte-
massen (kontaktforekomster). Metaller som felles ut
av vann, vanndamp og gasser når disse avkjøles, kan
gi opphav til hydrotermale malmforekomster i sprek-
ker og spalter i sidebergartene. Sølvmalmen på
Kongsberg og bly- og sinkforekomster i Oslofeltet er
dannet på denne måten i permisk tid. Gull er ofte
knyttet til hydrotermale kvartsganger. Vann og gass
som strømmer opp gjennom sprekker langs midt-
havsryggene, er særlig rike på metaller. Mange av
sulfidmalmforekomstene som har vært viktige for
norsk gruveindustri gjennom nesten fire hundre år,
har blitt dannet på denne måten i gammel hav-
bunnsskorpe.

Jordskorpa deformeres
Tektonikk omfatter, som tidligere nevnt, alle slags
bevegelser i jordskorpa. Bevegelsene skyldes spen-
ninger som har bygd seg opp over tid. Vi kan dele
spenning inn i to hovedtyper, strekkspenning, eksten-
sjon, og sammenpressingsspenning, kompresjon. Tar vi
tak i et stykke gummi og strekker det, blir det lengre.
Slipper vi gummistykket, får det tilbake sin opp-
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rinnelige form. Dette kalles elastisk deformasjon.
Fortsetter vi å dra i gummistykket, vil spenningen til
slutt bli høyere enn gummimaterialets elastisitets-
grense, og gummien ryker. Noen materialer kan ta
opp i seg en permanent plastisk deformasjon etter at
elastisitetsgrensen er passert, og før materialet når
sin bruddgrense. Jordskorpa oppfører seg på lig-
nende vis. Den tåler en viss elastisk og plastisk
deformasjon før den ryker. Når jordskorpa ryker,
oppstår et brudd, og en sprekk dannes. Hvis de to
jordskorpeblokkene på hver side av sprekken for-
skyver seg i forhold til hverandre, er bruddflaten en
forkastning. Forkastninger i jordskorpa kan føre til at
jordskorpeblokker heves som horstblokker, mens
andre synker og danner grabenforsenkninger. "Horst"
og "graben" er tyske lånord som betyr henholdsvis
rygg og grøft. Forskyvningene kan også skje side-
lengs. De fleste forkastninger står steilt, men de kan
også ligge nesten flatt. Områder med sterk strekking
i jordskorpa er ofte kjennetegnet av langstrakte høy-
dedrag atskilt av tilsvarende langstrakte forsenkning-
er. Oslotraktene hadde i permtiden et landskap pre-
get av jordskorpeblokker som hadde forskjøvet seg
langs forkastninger. Det samme var tilfellet i
Nordsjøen mot slutten av juratiden.

Når kald jordskorpe utsettes for strekkspenning, blir
deformasjonen sprø. Resultatet er at bergarter i slike
bruddsoner rives i stykker og danner forkastnings-
breksje av skarpkantete bruddstykker. Forkastnings-
soner er som oftest oppsprukne og løse, og de graves
lett ut av elver og isbreer til dalsøkk og fjorder.
Forkastnings- og knusningssoner kan skape prob-
lemer ved bygging av vei- og jernbanetunneler.

Kataklasitt og mylonitt er bergarter dannet ved særlig
sterk nedknusing og kornreduksjon under henholds-
vis sprø og plastiske forhold. De finnes i soner der
det har vært kraftig skjærbevegelse, det vil si beve-
gelsen mellom to legemer i motsatt retning langs en
flate. Energien i skjærbevegelsen fører til deforma-
sjon (sammenlign med varmen som dannes når vi
gnir håndflatene raskt mot hverandre). Kataklasitter
og mylonitter kan være harde bergarter som står seg
godt mot erosjon. Ved utløsning av ekstremt høye
spenninger i jordskorpa, som ved de aller kraftigste
jordskjelv, kan deformasjonen føre til så høy tempe-
ratur at bergartene langs bruddsonen smelter. Den
glassaktige finkrystalline bergarten (pseudotakylitt)
som dannes ved etterfølgende avkjøling represente-
rer derfor et "fossilt" jordskjelv!

STØRKNINGSBERGARTER

SOM DYPBERGARTER,

GANGBERGARTER OG

DAGBERGARTER.

a) viser vulkanske over-

flateformer,

b) geologisk kart over det

samme landskapet,

c) geologisk kart etter at

erosjon har brakt fram i

overflaten et dypere snitt

i lavalagrekken, og

d) geologisk kart over

en landflate som represent-

erer et erosjonsnivå som går

helt ned til dypbergartene.

Topografien i det vulkanske

landskapet viser de vulkan-

ske formene, mens terrenget

etter dypere erosjon preges

av hvor lett eller vanskelig

de ulike bergartene lar seg

erodere.
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Prekambrisk gabbro fra Jotunheimen.

Gabbroen består av lys plagioklas og

svart pyroksen. De største kornene er

omkring en cm. Gabbroen inneholder

viktige plantenæringsemner som gir

opphav til en rik blomsterflora.

(Foto: I. Bryhni)

Permisk basalt fra Horten. Den por-

fyriske basalten har store strøkorn av lys

plagioklasfeltspat, svart pyroksen og rød-

brun oksidert olivin. De største krystal-

lene er ca. en cm lange.

(Foto: B.T. Larsen)
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a) Nedforkastning (normalforkastning) 

e) Skråforkastning (skrå nedforkastning)

c) Sidelengsforkastning, venstrelengs

b) Oppforkastning (reversforkastning)

d) Sidelengsforkastning, høyrelengs

f) Skråforkastning (skrå oppforkastning)

g) Skyveforkastning dannet under sterk foldning av en lagpakke

Liggen

Hengen

Forkastningsplan
med glidestriper

Forkastninger er bruddflater i jordskorpa der det har skjedd

forskyvninger. På grunnlag av den relative bevegelsen

mellom jordskorpeblokkene har forkastninger fått ulike

betegnelser, som vist i a) til g).

Hvis spenninger påføres jordskorpa mens bergartene
befinner seg på mange kilometers dyp ved høy
temperatur og høyt trykk og under påvirkning av
vann og gass, vil bergartene kunne deformeres ved
duktil eller plastisk deformasjon. Bergarter som er
deformert på denne måten, for eksempel marmor
og gneis, kan ha mønstre som viser at bergarten har
oppført seg omtrent som en leirklump vi presser
mellom hendene, bøyelig og lett å forme.

Ved sammenpressinger i jordskorpa vil lagdelte berg-
arter te seg som en duk som skyves sammen på en
bordplate. De foldes. Lag som foldes oppover, er
antiklinaler, og lag som foldes nedover er synklinaler.
Hvis elastisitetsgrensen for bergartene overskrides,
kan det inntreffe brudd eller plastisk deformasjon,
avhengig av jordskorpas fysiske tilstand under defor-
masjonen. Ved forkastninger i sammenskyvnings-
soner er det vanlig at den jordskorpeblokka som
ligger over en skråstilt forkastning, skyves opp. Vi
kan sammenligne med det som skjer når havis skrur.
Isen brytes opp i flak som presses opp og over hver-
andre. Vi har mange eksempler på sammenskyv-
ninger av bergflak i den kaledonske fjellkjeden i
Norge og i det tertiære folde- og skyvebeltet på
Vest-Spitsbergen.

De største deformasjonsstrukturene i jordskorpa fin-
nes i fjellkjeder. Fjell kan danne geografiske fjellkjeder.
Geografiske fjellkjeder, orogener, dannes når jordskor-
pa heves, eller en rekke vulkanfjell bygger seg opp.
Jordskorpa kan heves langs kantene av rift-daler, slik
som i Øst-Afrika og langs kantene av hav som er
åpnet etter oppsprekkingen av et kontinent. Fjellene
langs østsiden av Rødehavet ble hevet da Arabia ble
skilt fra Afrika. Fjellkjeden langs Skandinavia kan ha
oppstått på lignende vis da Norskehavet ble dannet.
Jordskorpa heves også når mantelen buler opp.
Denne mekanismen har blitt foreslått for enkelte
fjellmassiver i Norge, som Jotunheimen (se kapittel
15). Erosjon av fjellkjeder får i seg selv fjellene til å
stige på grunn av isostasi. Isostasi er prinsippet om en
vektmessig likevektstilstand: lett jordskorpe kan rage
høyere opp enn tung jordskorpe. Fjernes masse ved
erosjon, vil fjellkjeden stige for å være i isostatisk
likevekt. Erosjon er styrt av klima, derfor vil også
klimaendringer kunne føre til at fjellkjeder heves, på
tross av nedbrytningen. Himalaya stiger i dag raskt
opp på grunn av kraftig erosjon. Kollisjon mellom
litosfæreplater skaper geologiske fjellkjeder. Prosessen
kalles orogenese. Geologiske fjellkjeder som er slitt

ned til røttene, kjennes igjen på sterkt omdannede
bergarter og karakteristiske strukturer. Slike fjellkje-
der har en sentral sone med bergarter som kan ha
blitt presset mange kilometer ned i jordskorpa og
blitt kraftig omdannet og foldet. I noen fjellkjeder
har smeltemasse størknet som dypbergarter. Utover
fra sentralsonen er bergartene skjøvet og foldet i dek-
ker og skyveflak. Skjøvne bergarter kan ha blitt flyttet
opptil flere hundre kilometer, slik som store deler av
berggrunnen i den kaledonske fjellkjeden i Norge.
Foldene blir mindre og færre jo lenger vekk fra fjell-
kjeden en kommer, og bergartene kan til slutt være
helt upåvirket av fjellkjededeformasjonen. Slike berg-
arter er stedegne, dvs. de befinner seg der de opp-
rinnelig ble dannet.

Når en geologisk fjellkjede dannes, blir store mengder
lette, vannholdige bergarter presset ned i jordskorpa.
Når sammenpressingen opphører, heves fjellkjeden
raskt på grunn av isostasieffekten. Fjellkjeden blir
erodert. Berggrunn av lette bergarter, som i en ung
fjellkjede, vil derfor rage høyt opp, mens tyngre berg-
arter, slik som i havbunnsskorpa, synker og danner
forsenkninger som i dyphavsbassengene.

A. Antiklinaler er folder som bøyer lagene oppover, synklinaler bøyer lagene nedover.

B. En foldet lagrekke viser et karakteristisk mønster i det geologiske kartet. Lagenes

orientering blir fremstilt med symboler for "strøk og fall"og retningen av foldeaksene.
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På tur opp Besseggen i Jotunheimen, Gjende til venstre og Bessvatnet til høyre. Gjende er gravd ut av

isbreer langs en forkastningssone med løs berggrunn. Gabbroen i Besseggen er gjennomsatt av bånd av

den harde knusingsbergarten mylonitt, som har forsterket fjellryggen mot å bli slitt helt ned ved

breerosjonen som ellers preger landformene i Jotunheimen.

Det lille bildet viser hvordan mylonitten ser ut på nært hold. Deformasjonsbåndet med tynne mørke og

lyse lag skyldes lokal intens skjærbevegelse og rekrystallisasjon under plastiske forhold til en meget

finkornet, ekstremt deformert bergart.

Forkastningssonen langs Gjende deler berggrunnen i Jotunheimen i to ulike provinser, en sørlig med

vesentlig "friske" magmatiske dypbergarter som gabbro og granitt og en nordlig med eldre omdannede

dypbergarter kalt for "pyroksengranulitt eller "pyroksengneis". Den fortsetter i rett linje sørvestover forbi

Tyin og lar seg også spore helt ned til Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden i Sogn – et bindeledd mellom

majestetiske naturområder, men også et viktig element i landets geologi. (Begge foto: J.P. Nystuen)

Skyvedekker som
er skjøvet langt

Erosjonsfront av
skyvedekkene

Stedegne sedi-
mentære lag.
Skyvefront

Såleforkastning under
dekkelagpakken

Korttransportert
skjelldelt skyveflak

Gammel land-
overflate

Stedegent
grunnfjells-
underlag

Skyveforkastninger

Grense for utgåendet
av skyveforkastninger

Dekker og skyveflak i en geologisk

fjellkjede. Utenfor fjellkjeden ligger

en sedimentær lagrekke uforstyrret

på sitt opprinnelige underlag.

Innover mot fjellkjeden er lagene

foldet og skjøvet sammen i skyve-

flak og dekker. Jo lenger inn i fjell-

kjeden, jo lenger har dekkebergar-

tene blitt skjøvet.

En gammel fjellkjede, slik som den kaledonske fjell-
kjeden gjennom Norge, vil på grunn av hevning og
erosjon bli slitt så mye ned at det vi ser i dag er et
dypt snitt i den opprinnelige fjellkjeden.
Blokkdiagrammet over viser et typisk snitt fra den
ytre, eroderte delen av en fjellkjede, der skyvedekker
og skyveflak er stablet oppå hverandre og over et
underlag av sedimentære bergarter som har blitt
avsatt på et flatt grunnfjellsunderlag. De flattliggende
og foldete lagene som ligger utenfor skyvedekkene
til høyre i blokkdiagrammet kan forestille de kam-
brosiluriske lagene som er bevart i Oslofeltet fra
Langesundsfjorden i sør til Mjøsa i nord. Jo nær-
mere fjellkjeden, jo mer intens blir foldningen, og
lagrekken blir etter hvert splittet opp langs en rekke
skyveforkastninger i små skyveflak og skjell som er
skjøvet fra noen få hundre meter til noen få kilome-
ter. Skyveforkastningene møtes i en hovedskyvefor-
kastning, en såleforkastning, ved bunnen av den fol-
dete og skjøvne lagpakka.

Åsene nord på Hedemarken, vestover til Valdres og
Hemsedal og østover til Elverum og Trysil består av
harde sandsteiner i de ytterste og underste skyvedek-
kene. Sandsteinsdekkene er på figuren gjengitt i gul
farge. De bratte åskantene mot sør og sørøst er en
erosjonsfront av fjellkjeden, harde bergarter rager

opp som åser og fjell, mens bløtere bergarter som
skifer og kalkstein danner forsenkninger og dalsøkk.
Dekkene som ligger høyere oppe i dekkelagpakken
kan ha blitt skjøvet langt, kanskje opptil noen hun-
dre kilometer. Slike dekkebergarter kan være av sedi-
mentær og vulkansk opprinnelse og stamme fra hav-
områder som ble presset sammen da to jordplater
kolliderte. Deler av det opprinnelige grunnfjells-
underlaget kan også være skjøvet opp som dekker,
slik som i Jotunheimen. De langt skjøvne bergartene
har som regel blitt kraftig deformert og til dels bety-
delig omdannet. Ved å studere bergartene i de ulike
dekkene vil en kunne finne ut hvilken alder de har,
hvordan de opprinnelig var blitt til og i hvilke geo-
logiske miljøer. En vil også kunne finne ut under
hvilke fysiske forhold bergartene ble omdannet og
deformert da fjellkjeden ble dannet.

Tilsvarende dekkeoppbyning som er vist her med
eksempler fra Østlandet, finner vi gjennom hele den
kaledonske fjellkjeden nord til Finnmark – og i de
aller fleste andre fjellkjeder i verden. En fjellkjede er
en dynamisk møteplass mellom de indre og ytre
geologiske prosessene. Når de ytre geologiske proses-
sene har fått dominere over et langt geologisk tids-
rom, vil selv den høyeste geologiske fjellkjeden for-
svinne. Det er tema i neste underkapittel.
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løses kalken og nøytraliserer det sure jordvannet.
Leirmineraler dannes ved kjemisk forvitring av felt-
spat, glimmer, pyroksen, amfibol og andre silikatmi-
neraler. Leirmineraler er ytterst små og kan bare sees
enkeltvis i elektronmikroskop. Bruken av leirjordar-
ter i pottemakerhåndverket er en av verdenshistori-
ens viktigste oppfinnelser. Leirjordarter har vært og
er fortsatt benyttet i husbygging i form av tørket
leire mange steder i verden. Leirer er viktige indus-
triråstoffer, blant annet i keramisk industri.
Leirmineralet kaolinitt blir blant annet nyttet i bok-
papir, gjerne sammen med kalkspat, slik som i papi-
ret i denne boka. Jord er det endelige sluttproduktet

av den kjemiske forvitringen. Ulike jordarter blir til
på grunn av forskjeller i berggrunn, nedbør, tempera-
tur, drenering og vegetasjonsdekke. Ved kjemisk for-
vitring frigjøres næringsemner i berggrunn og jord
slik at planter på land og i vann kan ta opp næring.
Jordsmonn er den øverste delen av et jordlag som
inneholder organisk materiale, og hvor mark, biller
og mikroorganismer bryter ned rester av døde planter
og dyr. Jordsmonnets egenskaper er av grunnleggende
betydning for plantevekst og landbruk. For alt liv på
jorda er kjemisk forvitring en av de aller viktigste geo-
logiske prosessene. Forvitring er også en viktig prosess
i materialkretsløpet mellom jordskorpe, vann og luft.

Rennende surt vann har skapt dype

furer, karrenfelder, i marmor ved at

karbonatmineralene i bergarten har

gått i oppløsning. Fræna, Møre og

Romsdal. (Foto: I. Bryhni)

Strålingsvarmen som når jorda fra sola, gir en luft-
temperatur ved overflaten som veksler rundt fryse-
punktet for vann. Strålingsvarmen varierer med
sykler på omkring tjue tusen, førti tusen og hundre
tusen år. Syklene kan forklare klimaendringer på
jorda. Klimaendringer blir behandlet nærmere i
kapitlene 15, 16 og 17.

Vann, med kjemisk sammensetning H2O, to atomer
hydrogen og ett atom oksygen, er det viktigste stoffet
for liv på vår planet, ved siden av oksygen, O2, og
karbon, C. Karbondioksid, CO2, også kalt "livets
gass”, er grunnleggende for fotosyntesen i planter og
dermed for alt høyerestående liv. Vann og CO2 er
viktige i mange geologiske prosesser. Solvarmen driver
sirkulasjonen av luftmasser og fordampingen av vann.
Vann-damp fortettes til regn og snø. Snø kan bli til
isbreer. Sammen med jordas tyngdekraft, gravitasjo-
nen, er det luftsirkulasjon og vannets kretsløp i atmo-
sfæren, på jordoverflaten og i undergrunnen som dri-
ver prosesser som forvitring, erosjon og forflytning av
løsmasser ved hjelp av luft, rennende vann og isbreer.
Tyngdekrafta til månen og sola bidrar til tidevanns-
strømmer i havet. Alt dette inngår i de ytre geologiske
prosessene som bryter ned og jevner ut jordskorpa.

Forvitring – jordskorpa smuldrer
Forvitring er smuldring og oppløsning av berggrunn
og sedimenter gjennom mekaniske, kjemiske og bio-
logiske prosesser. Mekanisk forvitring er oppsplitting
av bergrunnen. Frostsprengning skjer når vann i
bergsprekker fryser til is. Isen tar større plass enn
vannet, og dermed sprenges berget i filler.
Planterøtter som kiler seg ned i bergsprekker, kan ha
samme virkning. Spenning oppstår i bergarter som

varmes opp av sola om dagen og avkjøles om natta.
Dette kan føre til at steinen sprekker og smuldrer,
særlig hvis det er fuktighet til stede. Mekanisk
forvitring bryter berggrunnen ned til partikler som
blokker, stein, grus, sand og silt. Silt er en korn-
størrelse som ligger mellom sand og leir.

Berggrunnen brytes også ned gjennom kjemisk
forvitring, medregnet biokjemiske prosesser. De
fleste mineraler er dannet i et temperaturområde på
omkring 400–1000°C i jordskorpa og er ikke tilpas-
set temperaturen på jordoverflaten og påvirkningen
av luft og vann. Olivin, pyroksen, amfibol, biotitt,
kalsiumrik feltspat og andre mineraler dannet ved
høy temperatur forvitrer raskt ved oksidasjon og
påvirkning av surt vann. Surt vann inneholder så
mye av det positivt ladde ionet H3O+ at pH-verdien
av vannet er lavere enn 7. Surt vann blir dannet når
luftas karbondioksid, CO2 , løses i vann. Surt vann
dannes også fra organiske syrer som produseres ved
omsetningen av døde planterester i jorda, og fra svo-
velholdig gassutslipp til atmosfære og vann i form av
"sur nedbør". De oppløste bestanddelene fra forvit-
ringen føres til havs gjennom elvene og har i løpet av
lange geologiske tidsrom ført til at havet har blitt salt.

Av de vanligste mineralene er kvarts mest mot-
standsdyktig mot forvitring. Dette er grunnen til at
sand og sandsteiner er rike på sandkorn av kvarts.
Kalkstein og marmor påvirkes særlig sterkt av surt
vann og løses lett opp. Kalksteinsgrotter, slik som
grottene i Nordland, er dannet ved kjemisk oppløs-
ning av kalkstein. Når statuer, gravsteiner og vegg-
fasader av kalkstein eller marmor tæres ned, er det
resultatet av kjemisk forvitring. Når vi kalker jorda,
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De ytre geologiske prosessene
bryter ned jordskorpa

Solas strålingsvarme er jordas ytre motor. Den fordamper havvann som fortettes til nedbør,

fører til sirkulasjon i atmosfære og hav og forvitring av jordskorpa. Sammen med tyngde-

krafta gir solas strålingsvarme opphav til erosjon, transport og avsetning av løsmasser.
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Lyngsfjellene i Nord-Troms er formet

ved breerosjon. Den "hengende"

U-dalen i øvre billedfelt ble utformet

av en dalbre som munnet i den mye

tykkere hovedbreen som strømmet i

nordlig retning (dvs. nedover mot

høyre i bildet) mens den gravde ut

grunnen der Storfjorden-Lyngen lig-

ger nå. Breelva fra Lyngsfjellene har

etter siste istid gravd ut en V-dal i

den eldre U-dalen. Breslam legges

opp som et delta i Storfjorden ved

grenda Storeng. (Foto: Fjellanger

Widerøe AS)

Hardangervidda under fjellet

Hårteigen svarer omtrent til det

subkambriske peneplanet, en slette

dannet nær havnivået for mer enn

541 millioner år siden, men "gjen-

opplivet" ved senere erosjon.

(Foto: Fjellanger Widerøe AS)

Elvegjelet
v

Cávvzu ble gravd ut av

Altaelva i harde prekambriske sand-

steiner i tertiær og tidlig kvartær.

Erosjonen begynte da den skandina-

viske halvøya ble hevet, og elva fikk

brattere helning mot havet. Den jevne

Finnmarksvidda er rester av det gamle

slettelandskapet før landhevingen.

(Foto: Fjellanger Widerøe AS)

Erosjon og landformer
Mens forvitringsprosessene smuldrer opp jordskorpa,
er erosjon de prosessene som fjerner materiale.
Tyngdekrafta, isbreer og vann og luft i bevegelse er
de viktigste erosjonskreftene. Forvitring og erosjon
lager mange storslagne landformer. Forrevne berg-
skrenter og egger i fjellet er dannet ved frostspreng-
ning. Blokker og stein løsner, faller ned og legger
seg opp som ur ved foten av fjellsidene.

Kjemisk forvitring er fremtredende i tropiske strøk
og på midlere breddegrader med rikelig nedbør og
jevnt høy temperatur. Landformene i slike områder
preges gjerne av avrundete, såtelignende åser og
høgder. Slike landformer var vanlige i Norge før
kvartærtidas nedisinger, og er fortsatt bevart i mange
av fjellviddene i Sør-Norge og Finnmark.

Rennende vann i bekker og elver graver ut V-
formede gjel og juv i bratt terreng. I landområder
som er under stadig heving, kan elver grave seg
hundrevis av meter rett ned i berggrunnen, slik
som i Grand Canyon, "Det store gjelet", laget av
Coloradoelva i det vestlige Nord-Amerika. Det
norske motstykket til Grand Canyon er

v

Cávvzu,
elvegjelet skapt ved erosjon av Altaelva i Vest-
Finnmark da den skandinaviske halvøya ble
hevet i tertiær tid.

Landformene i dagens Norge er i stor grad preget
av isbreenes arbeid under istidene i kvartær. Breer
graver ut daler og fjordrenner der bunn og sider er
avrundet, med et tverrsnitt som en U. Isbreer, i
motsetning til elver, kan erodere under havets nivå
på grunn av sin tyngde, slik som i de dype fjord-
trauene og i Norskerenna i Nordsjøen. Breer i høy-
fjellet meisler ut egger, tinder, horn, kammer og
botner i fjellmassivene. Isbreer etterlater seg også
små erosjonsformer som glattskurte svaberg med
isskuringsstriper, sigdformete hakk og andre merker.
På kontinentalsokkelen finner vi furer, pløyemerker,
laget av drivende isfjell som har sneiet ned i bløte
bunnsedimenter.

Bølgene i havet skaper kysterosjon der de slår inn
mot land i full kraft, særlig under storm og orkan.
Atlanterhavet har gjennom mange millioner år
hamret løs på kysten vår og skapt steile kystklipper
som på Stad og Nordkapp. Langs vestsiden av
Norge ligger strandflaten som en lav brem av fast-
land, nes, øyer og skjær, dannet ved kysterosjon
gjennom millioner av år.

Forvitring og erosjon vil gjennom lange geologiske
tidsrom kunne tære høye fjellkjeder ned til slette-
land drenert av stilleflytende elver. En slik landform,
dannet gjennom flere titalls til hundreder av
millioner år er et peneplan. Vi finner rester av gamle
landformer, paleiske flater, i mange områder i
Norge, blant annet på Hardangervidda, Stadlandet,
indre Østlandet, Finnmarksvidda og på Svalbard.
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Sedimenter som avsettes langs randen av kontinen-
tene, bygger opp grunne sokkelområder. Grus, sand,
silt og leirpartikler kan havne langt ut i dype hav-
områder ved at sedimenter raser og sklir ut langs
fronten av deltaer og skråningene av kontinentalsok-
lene. Slamstrømmer og suspensjonsstrømmer fører
grus, stein og slam ned skråningene og avsetter
materialet langs foten av skråningen eller enda lenger
ut i dyphavet. Suspensjonsstrømmer av sand kalles
turbidittstrømmer, og sandsteiner dannet på denne
måten kalles for turbidittsandsteiner ("turbid" betyr
grumsete). Da det undersjøiske Storeggaskredet gikk
langs sokkelskråningen av Møre og Trøndelag for ca.
8100 år siden, skled til sammen 2400–3200 kubik-
kilometer med sedimenter ut i dyphavet og strøm-
met 810 kilometer vestover bunnen av Norskehavet,
inntil 410 kilometer som slamstrømmer og ytter-
ligere 400 kilometer som turbidittstrømmer.
Undersjøiske skred og sedimentstrømmer kan repre-
sentere risiko for installasjoner som oljeutvinnings-
plattformer og undersjøiske telefonkabler, olje- og
gassrørledninger.

De aller fineste leirpartiklene bunnfelles som meget
fine slamlag, ofte sammen med partikler som er
dannet ute i det åpne havet. Pelagisk materiale er
bitte små skall av karbonat eller kiseldioksid (SiO2,
silika) som frittsvevende encellete alger har produ-
sert. Vulkansk aske bidrar også til det fine pelagiske
bunnslammet.

Hovedtyper av sedimentasjonsbas-

senger slik de dannes i en platetek-

tonisk sammenheng.

Løsmasse transporteres
Tyngdekrafta får isbreer til å bevege seg og vann til å
strømme. Isbreer transporterer med seg løsmateriale
med størrelse fra store steinblokker til små leirparti-
kler ved bunnen, inne i breisen, på overflaten eller
langs sidene. Når isen smelter, legges materialet
igjen som morene. Bunnmorene er materiale som
smelter ut fra issålen og ligger som et teppe over
berggrunnen. Dette er den vanligste jordarten i
Norge. Egenskapene til bunnmorenejord avspeiler i
stor grad egenskapene til berggrunnen den er dannet
av. Skifer og fyllitt gir finstoffrik god jord, granitt og
gneis blokk- og steinrik, næringsfattig jord. Ende-
og sidemorener danner langstrakte rygger i terreng-
et. Morenemateriale som er dumpet ved avsmelting
av ismasser, danner ofte et uryddig småkupert
morenelandskap. Store isbreklumper som begraves i
løsmasser og smelter, gir opphav til "dødisgroper",
grytehull, som runde tjern.

Isbreer som når havet, kalver i form av isfjell som
driver ut i fjord og hav. Blokker, stein og grus faller
ned fra smeltende isfjell og blir liggende spredt
omkring i ishavsleire, det fine slammet som isbreer
og smeltevann fører til havs og bunnfelles.
Langs randen av isbreer som går ut i havet, avsettes
morenerygger og deltaer som israndavsetninger.
Raryggene i Østfold og Vestfold er eksempler på
slike avsetninger.

Elver fører med seg store mengder løsmateriale.
Breelver, eller smeltevannselver, avsetter stein, grus
og sand langs kantene og fronten av en isbre, eller i
tunneler under breen. Rullesteinsåser, også kalt geit-
rygger, eller eskere på fagspråket, er langstrakte stein-
og grusrygger som er dannet ved at isbretunneler er
fylt opp med løsmateriale. Moreneavsetninger og
sedimenter knyttet til isbreer og isbresmelting blir
beskrevet nærmere i kapitlene 15 og 16 om
kvartærtiden.

Bekker og elver fører med seg løsmateriale. Når
strømhastigheten i en elv som renner ganske bratt,
faller under et visst kritisk nivå for materialtrans-
port, avsettes grus- og sandbanker. Bankene splitter
elva opp i en rekke småløp i et flettelignende møn-
ster. En fjellelv dumper materialet sitt når vannet
plutselig mister transportkraft idet elva kommer ned
på flatlandet, eller møter en hoveddal med slak hel-
ning. Løsmaterialet spres utover som en stein-, grus-
og sandvifte. Mange tettsteder i Norge ligger på

slike ører eller øyrer og er utsatt for ødeleggelser hvis
elva plutselig skifter løp under en storflom.
Forekomster av grus og sand avsatt i breelver eller
vanlige elver danner viktige industriressurser og er
også verdifulle som reservoarer for grunnvann.

Elver kan transportere sand, silt og leirpartikler over
lange avstander, opptil hundrevis av kilometer.
Materialet kan avsettes på svære elvesletter og i inn-
sjøer før elvene når havet. Elver som renner sakte og
bedagelig i slakt hellende terreng, har ofte slyngete,
meandrerende løp. Hvis slike elveløp rettes ut ved
kanalisering, vil strømhastigheten øke, og elva kan
begynne å erodere på steder en ikke hadde ventet
det. Det løsmaterialet som elvene fører fram til kys-
ten, avsettes på kystsletter, i deltaer og grunne parti-
er langs kystlinjen. Inne på kystsletta kan rester etter
planter hopes opp i sumpområder og bli omdannet
til torv og kull hvis det organiske materialet begra-
ves. Kullet fra tidlig jura på Haltenbanken og terti-
ærtiden på Spitsbergen har en slik opprinnelse.
Svære elvesletter har preget mange områder av
Norge gjennom landets geologiske utviklingshistorie.

Vind er en viktig mekanisme for transport av løsmas-
ser i strøk med lite nedbør og mye vind, slik som
langs enkelte kyststrekninger og i mange ørkener.
Vind fører med seg finsand og silt, som også kalles
løss. Det har vært perioder med ørken i Norge, og
fossile sanddyner er bevart fra perm og trias i
Oslofeltet og Nordsjøen.

Sedimenter avsettes i sedimentasjonsbassenger
Stein, grus, sand, silt og leir avsettes, sedimenteres, i
forsenkninger, eller sedimentasjonsbassenger. Her kan
sedimentene bli lagret for kortere eller lengre tids-
rom. Havets overflate er erosjonsbasis for elveerosjon,
med andre ord det laveste nivået som elvene kan
grave seg ned til. Havnivået har i forhold til konti-
nentene gått opp og ned utallige ganger i jordas
historie. I en periode med høyt havnivå kan sedi-
menter bli avsatt i et område som havet har flom-
met inn over. Hvis havnivået igjen faller, og området
tørrlegges, vil elver kunne grave ut elveløp og daler i
de tidligere avsatte sedimentene. Akkurat dette
skjedde i lavlandsområdene i Norge like etter siste
istid, noe vi kommer tilbake til i kapittel 16.

Bassenger dannes der jordskorpa synker inn av en
eller annen årsak, eller der erosjon har skapt for-
senkninger. Bassengene kan være fylt med hav,
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Skjærbasseng

innsjøer eller være helt inne på land. En forsenkning
som er avgrenset av forkastninger, er en graben, som
vi har omtalt tidligere. Store riftbassenger, slike som
den østafrikanske riftdalen, er ofte sammensatt av en
serie grabenforsenkninger. Grabenforsenkninger har
det vært mange av i Norge i løpet av landets geolo-
giske historie.

Der jordskorpa presses ned foran en fjellkjede som
skyves inn over et kontinent, oppstår et langstrakt
sedimentasjonsbasseng langs foten av fjellkjeden.
Slike forsenkninger kalles forlandsbassenger. Posletta
i Nord-Italia og Gangessletta i India er forlandsbas-
senger til henholdsvis Alpene og Himalaya, som
begge er unge fjellkjeder. Et tilsvarende forlandsbas-
seng lå på østsiden av den kaledonske fjellkjeden i
Skandinavia i slutten av silur og tidlig devon.
Sedimentene i dette forlandsbassenget er seinere
blitt fjernet ved erosjon, med unntak av i Oslofeltet
og i de baltiske statene.

Løsmaterialet føres til kysten og avsettes på kystsletter
og grunne sokkelområder. Mens grus og sand for-
trinnsvis avsettes nær land, slik som i deltaer og sand-
strender, vil finere kornfraksjoner som silt og leir
kunne bli ført utover fra land ved hjelp av kyst- og
havstrømmer. Strømmer i havet oppstår som resultat
av storm, vind, jordrotasjonen og forskjeller i tempe-
ratur og saltinnhold og dermed tettheten av vannet i
ulike deler av havet. Tidevannsstrømmer er viktig
langs kyster der det er stor forskjell på flo og fjære.



Høyfjellsområde med isbreer

Estuarie

Kyststrøm

Strand
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Turbiditt-
strøm
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Lagune

Fra fjell til dyphav. Forvitring, erosjon og avsetting samvirker i utformingen av jordskorpa fra høyfjell til dyphav.

Fjellene i bakgrunnen til venstre er formet av breerosjon. Elver fører løsmasser fram til kysten, der de avsettes som

deltaer, kyst- og sokkelavsetninger under innvirkning av bølger, tidevannsstrømmer og kyststrømmer. Sedimenter sklir

ned langs sokkelskråningene og transporteres ved tyngdekrafta langt ut i dyphavet som sandrike sedimentstrømmer,

mens leirpartikler bunnfelles som bunnslam. Landskapet til høyre i bildet er preget av tørt klima der grusvifter avsettes

langs foten av fjellene under sjeldne skybrudd, mens vind avsetter sand i et ørkenlandskap. (Figur modifisert fra S.

Marshak)
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Sandsteinen her oppstod som

sanddyner i et grunnhav i tidlig

kritt på Spitsbergen. Geologen

fører observasjoner av tykkelse,

kornstørrelse og sedimentære struk-

turer inn på en logg. Kompasset

brukes til å måle orientering og ret-

ninger i sandsteinslagene og geo-

loghammeren til å slå av prøver.

(Foto: E. Tallaksen)

Grunnvann
Grunnvann er den delen av nedbøren som ikke ren-
ner vekk på jordoverflaten, og som hverken fordam-
per eller blir tatt opp i levende organismer, og som
dermed trenger ned i undergrunnen. Under grunn-
vannsspeilet er alle porerom i løse sedimenter og
sprekker i berggrunnen fylt med vann. Grunnvann
er en viktig drikkevannsressurs og utnyttes i Norge
i flere store kommunale vannverk og til privat vann-
forsyning i form av gravde brønner og borebrønner
i løsmasser og berggrunn. Grunnvann som strøm-
mer naturlig ut i dagen, er kjelder, oller og iler.
Breelvavsetninger og elveavsetninger er særlig viktige
grunnvannsreservoarer i Norge. Grunnvannet er en
viktig del av vannets kretsløp mellom hav, atmosfæ-
re, elver og sjøer, isbreer, levende organismer og
undergrunnen. Grunnvann utgjør omtrent én pro-
sent av den totale vannmengden på jordkloden.

Fra sediment til sedimentær bergart
Opptil flere tusen meter tykke sedimentlagpakker
kan bli avsatt og bevart i sedimentasjonsbassenger.
Vann fyller rommene mellom kornene i en avset-
ning. Porøsitet er andelen av åpne rom av det totale
volumet i et sediment eller en bergart. I nylig avsatt
sand er porøsiteten 40–45 prosent. Permeabilitet,
gjennomstrømningsevne, er den egenskapen som
gjør at væske og gass, fluider, kan strømme gjennom
en løsavsetning eller en bergart. Porøsitet og perme-
abilitet minsker som regel når et sediment blir
begravd under nye sedimentmasser. Dette skjer først
ved mekanisk sammentrykning. Når temperaturen
stiger ved økende begravningsdyp, reduseres porevo-
lumet ytterligere ved at mineraler som kalkspat,
kvarts og leirmineraler nydannes i porerommene.
Denne sementen kitter sammen avsetningen, grus
til konglomerat, sand til sandstein, leire til leirstein
eller leirskifer og kalkslam til kalkstein. Sandsteiner
som har blitt begravd til dyp av 5000–6000 meter, til-
svarende en temperatur omkring 150–200 °C, vil i de
fleste bassenger være tette uten gjenværende porerom.

Alle prosesser som fører til at en avsetning blir en
sedimentær bergart, sammenfattes i begrepet dia-
genese. Sementering styres av opprinnelig mineral-
sammensetning, kornstørrelse, temperatur, trykk
og fluider. I bassenger med høy varmegjennom-
strømming sementeres sand raskere enn i "kalde"
bassenger. Det å forstå et bassengs diagenesehistorie
er derfor av stor betydning i forbindelse med leting
etter olje og gass og lagring av CO2.

Mens sedimentpartikler som kvarts og leir transpor-
teres fra land til sedimentasjonsområdet, dannes
kalkslam og kalkstein ved at organismer tar opp
kalsiumkarbonat (CaCO3) fra sjøvannet og lager et
beskyttende kalkskall rundt de bløte kroppsdelene.
Opp gjennom jordas historie har det vært mange
ulike virvelløse marine dyrearter, alger og bakterier
som har bidratt til karbonatproduksjonen i havet. I
våre kjølige farvann er det i dag muslinger, snegler,
dypvannskoraller, rur og enkelte kalkalger som er de
vanligste karbonatutskillende organismene. I varme
strøk bygger koraller og alger rev som kan dekke
store områder i form av karbonatbanker, plattfor-
mer, atoller og øyer. Encellete frittsvevende, plank-
toniske kalkalger hadde sin oppblomstring i krittpe-
rioden. Skrivekrittet i Nordsjøen ble dannet som
kalkslam av kokkolittalgenes bitte små skall. Den
biologiske karbonatproduksjonen i havet er en
meget viktig reguleringsfaktor for drivhusgassen kar-
bondioksid (CO2) i atmosfæren. Mens vulkanisme
og brenning av fossilt brennstoff tilfører atmosfæren
karbondioksid, trekkes karbondioksid ut av atmosfæ-
ren når karbonat dannes i havet og blir til kalkstein.

I varme og tørre strøk av jorda vil havvann i avsnør-
te havbassenger fordampe og felle ut saltmineraler.
Ved stadig fornyelse av havvann i slike bassenger har
mange hundre meter tykke saltavsetninger, evaporit-
ter, blitt dannet i Tyskland og Nordsjøen, på sokke-
len utenfor Midt-Norge og i Barentshavet i perm og
til dels i tidlig trias.
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KLASSIFIKASJON AV SEDIMENTER OG SEDIMENTÆRE BERGARTER

Avsetninger, sedimenter, som kan bestå av blokker, stein, grus, sand, silt, leir og kalkslam, eller blandinger av disse
bestanddelene, kan bli faste sedimentære bergarter. Kalkstein som er dannet som korallrev, har vært fast fra den ble
dannet. Det samme gjelder andre avsetninger som er dannet ved utfelling av mineraler.

SEDIMENTER OG SEDIMENTÆRE BERGARTER DELES GJERNE INN I FØLGENDE HOVEDGRUPPER:

1. Bruddstykkesedimenter der partiklene er dannet ved forvitring og erosjon av eldre bergarter, og som er mekanisk
forflyttet og avsatt (grus og konglomerat, morene, sand og sandstein, leir og leirstein med flere)

2. Karbonatsedimenter (karbonatslam, kalkrev, kalkstein og dolomittstein)

3. Saltavsetninger, karbonholdige sedimenter, kisel- (silika-), jern- og fosfatavsetninger og restavsetninger.
Saltavsetninger felles ut som mineralene steinsalt, gips og andre mineraler fra vannløsninger som damper inn (evaporitter).
Karbonholdige sedimenter er dannet av plante- og dyrerester (torv, kull og gytje). Kisel-, jern- og fosfatavsetninger felles ut
ved uorganiske og/eller organiske prosesser i spesielle vannmiljøer i hav eller innsjøer. Restavsetninger er dannet på stedet
ved forvitring av underliggende bergart eller sediment (forvitringsjord, paleosol (forsteinet forvitringsjord), lateritt med flere).

4. Vulkanske sedimenter og vulkanske sedimentære bergarter (tefra og tefrabergarter, så som vulkansk breksje,
vulkansk aske og tuff og andre).

Avsetningene innen gruppe 1 kan klassifiseres etter størrelsen på bruddstykkene og etter innholdet av sand, leir, silt og
karbonat. Sandsteiner kan også klassifiseres etter mineralinnhold. Kvartssandstein, også kalt kvartsitt, er for eksempel en
sandstein som består av mer enn 95 prosent kvarts. Arkose er sandstein med mer enn 25 prosent feltspat. De øvrige
sedimentene og sedimentære bergartene fra gruppene 2, 3 og 4 har enda mer mangfoldig klassifikasjon og terminologi.

Klassifikasjon av sedimenter og sedimentære bergarter etter kornstørrelse. (Figur fra S. Gjelle og E. Sigmond)



Olje og gass
Organisk materiale fra landplanter, så vel som fra
alger og dyreplankton som lever i vann, kan bli
bevart i bunnslammet i marine bassenger og store
innsjøbassenger og danne grunnlaget for olje og
gass. Små planktoniske alger er den viktigste kilden
for olje og gass. Algene faller til bunnen av basseng-
et når de dør. Hvis det er liten sirkulasjon av oksy-
gen i bassenget, vil forråtnelsen kunne bruke opp
oksygenet i bunnvannet. Det organiske materialet
bevares og begraves sammen med bunnfelt leirslam.
På denne måten oppstår leirskifre med mye organisk
materiale, slik som den kullsvarte kambriske alun-
skiferen i Oslofeltet og skifre fra juratiden på konti-
nentalsokkelen. Slike skifre er mulige kildebergarter
for olje og gass.

Det organiske materialet i en leirskifer blir ved
økende temperatur omdannet til et vokslignende
stoff som kalles kerogen. I temperaturintervallet 80
til 150 °C vil kerogen gå over til olje, petroleum,
sammen med litt gass. Dette er det såkalte "oljevin-
duet" i modningsprosessen. Olje og gass består av en
rekke kjemiske forbindelser av atomene karbon, C,
og hydrogen, H. Disse molekylene kalles hydrokar-
boner. Olje består av store og kompliserte hydrokar-
bonmolekyler, mens gass har enklere sammenset-
ning. Den enkleste gassen er metan, naturgass, CH4.
Metan dannes ved biologiske prosesser i myr, sump,
søppelfyllingsplasser og på grunne dyp i sediment-
bassenger. Metan dannes også ved oppvarming av
kull og er den fryktete gruvegassen. Ved temperatu-
rer omkring 220–230 °C er det bare metan som kan
eksistere av hydrokarbonene. Ved høyere temperatu-
rer forsvinner også metangassen, og det er bare rent
karbon, C, igjen av den opprinnelige oljen.

Olje og gass er lettere enn vannet i porerommene og
strømmer etter hvert ut av kildebergarten og opp
gjennom lag og sprekker med høy gjennomstrøm-
mingsevne. Hvis olje og gass stenges inne i en lomme
i en porøs bergart, en sandstein eller en kalkstein, så
er det dannet en oljefelle eller gassfelle. Slike feller er
som regel oppbulninger, antiklinaler, eller skråstilte
lag som er dekket med en tett leirskifer, en kappe-
bergart. Den olje- eller gassholdige bergarten er en
reservoarbergart. Det er i slike og lignende strukturer
olje og gass har blitt funnet på kontinentalsokkelen.
Porøsitet og permeabilitet er grunnleggende faktorer
ved utvinning av olje fra et reservoar. Temaet olje og
gass på norsk sokkel tas opp i kapitlene 12–14.

Bergarter omdannes
Størkningsbergarter og sedimentære bergarter som
utsettes for varme, trykk, spenninger, skjærbeve-
gelser og væsker i jordskorpa, kan bli omdannet til
metamorfe bergarter. Metamorfose er samlebeteg-
nelsen på alle de prosessene som endrer bergarter.
Mange metamorfe prosesser skjer i forbindelse med
fjellkjedefoldinger og temperaturøking omkring
varme smeltemasser i jordskorpa. Grunnstoffene i de
opprinnelige mineralene tar del i kjemiske reaksjo-
ner slik at nye mineraler dannes. De opprinnelige
mineralene kan også omkrystallisere, slik som når
f.eks. de små kalkspatkornene i kalkstein danner
store, nye kalkspatkrystaller i marmor. Metamorfose
skjer som regel under innvirkning av vann, vann-
damp og andre gassarter. Metamorfose er en viktig
prosess i jordas store kretsløp av materiale mellom
mantel, jordskorpe, jordoverflate – og tilbake igjen.

Metamorfe bergarter som fyllitt, glimmerskifer,
grønnstein, marmor, kvartsitt og gneis er noen av de
aller vanligste bergartene i Fastlands-Norge. Fyllitt
er en svakt omdannet leirskifer, mens glimmerskifer
er omdannet ved enda dypere begravning og høyere
temperatur. Glimmerskifer har ofte krystaller av gra-
nat og staurolitt, slik som i glimmerskifre som ble
nyttet til kvernstein. Den bløte klebersteinen inne-
holder talk og er omdannet fra olivinstein eller ser-
pentinstein. Kleberstein ble brukt til å lage gryter og
kar. Ordet "gryte" og "grøt" kommer fra "grjot",
som betyr stein. Grønnstein og grønnskifer er
omdannete basaltiske bergarter og har farge etter de
grønne mineralene kloritt og epidot. Marmor er
omdannet kalkstein, og kvartsitt er en meget hard
bergart som er omdannet fra kvartsrik sandstein.

Gneis er i areal den vanligste bergarten i Fastlands-
Norge, og er uten konkurranse fra andre bergarter
"nasjonalstein" i landet vårt. Gneis oppstår på
mange kilometers dyp i jordskorpa og omfatter en
rekke forskjellige typer med ulike former for bånd-
ing. Bergarten dannes fra både opprinnelige størk-
ningsbergarter og sedimentære bergarter, og har van-
ligvis lignende sammensetning som granitt.
Øyegneis er karakterisert ved store krystaller,
"øyne", av feltspat. Gneis finnes ofte sammen med
amfibolitt, en mørk bergart som kan være omdannet
fra basalt eller diabas. Eklogitt er en vakker bergart
med rød granat og grønn pyroksen og finnes sam-
men med gneis. De fleste eklogitter er trolig omdan-
net fra basalt eller diabas på dyp av 50–60 kilometer
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i den sentrale sonen av en fjellkjede. Eklogitter synes
å ha blitt blottlagt på overflaten bare få millioner år
etter at bergartene var på sitt største dyp i jordskorpa.
Dette skyldes at fjellkjeder hever seg raskt etter at
sammenpressingen opphører. En slik rask heving av
fjellkjeden forsterker erosjonen. Raske hevinger kan
også føre til at partier av fjellkjeden kollapser slik at
store bergflak skrelles av, glir ut mot sidene og blott-
legger dypereliggende nivåer med eklogitter og gneis.

De omdannete bergartene som her er nevnt, er
typiske for nedslitte gamle fjellkjeder. De finnes i
grunnfjellet og i den kaledonske fjellkjeden i Norge.

Hornfels er en hard bergart som dannes i kontakt-
sonen omkring smeltemasser som størkner og avgir
varme, vanndamp og gass til sidebergartene.

Hornfels er dannet lokalt ved oppvarming av leir-
skifer og vulkanske bergarter i randsonen rundt de
permiske dypbergartene i Oslofeltet. Marmor kan
også dannes under kontaktmetamorfose ved at de
ørsmå kalkspatkornene i kalksteinen omkrystal-
liserer og vokser til store krystaller.

Bergarter som finnes i soner der det har foregått
skyve- og glidebevegelser, har gjerne en markert
skifrighet, evne til å splitte etter parallelle bruddflater.
Slike bergarter har lenge vært brukt som takskifer,
tråkkheller og tørrmurer. I mange omdannete berg-
arter finnes verdifulle mineraler og malmer. Vi har
tidligere nevnt kisforekomstene i Norge, og jernmalm
finnes også her i landet sammen med omdannete
bergarter, ikke minst i grunnfjellet fra prekambrium.

Gneis, blek rød, og svart amfibolitt,

begge gjennomskåret av granittårer,

ble dannet dypt nede jordskorpa i

en fjellkjede for omkring 1000 milli-

oner år siden. Grunnfjellet, østsiden

av Oslofjorden ved Drøbak.

(Foto: J.P. Nystuen)



Ytre geologiske krefter fra verdensrommet
Jorda og de andre planetene har siden de ble dannet
for 4,6 milliarder år siden, blitt bombardert av store
og små himmellegemer, henholdsvis asteroider og
meteorider. Månen og Mars er tydelig "kopparret"
av nedslagskratre. De fleste slike legemer som ram-
mer jorda, er små meteorider som brenner opp i
atmosfæren som "stjerneskudd". Noen kommer helt
ned til jordoverflaten og finnes igjen som jern- eller
steinmeteoritter.

På grunn av forvitring, erosjon og begraving under
sedimentlag er sporene av de fleste nedslagskratre på
jordoverflaten fjernet, eller er vanskelig å identi-
fisere. En steinklump på flere hundre meter i tverr-
mål som treffer jorda i høy hastighet, tilfører jord-
overflaten en mengde energi. Energien utløses i
brøkdelen av et sekund og fører til katastrofale øde-
leggelser. Berggrunnen knuses i bruddstykker ned til
fint støv som virvles opp i atmosfæren. Støv-
mengden kan bli så tett at sollys og temperatur på
jordoverflaten minskes så dramatisk at det blir en
trussel mot liv. En asteroide som faller ned i havet,
skaper kjempesvære flodbølger. Asteroider fører med
seg tungmetallet iridium, som finnes i enkelte tynne
leirlag som en tror er avsatt i havet direkte etter et
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nedslag. Noen spekulerer også på om livet på jorda
kan ha blitt brakt hit utenfra gjennom asteroider fra
andre stjernesystemer.

Utslettelsen av dinosaurene på overgangen mellom
kritt og paleogen for omkring 66 millioner år siden
skyldtes følgene av en 10 kilometer bred asteroide som
falt ned på Yucatán i Mexico og skapte det gigantiske
Chicxulubkrateret. Fra Norges geologiske historie er
det tre godt kjente nedslagskatastrofer. Det ene ned-
slaget skjedde i slutten av prekambrium og gav opp-
hav til Gardnoskrateret i Hallingdal. Ritlandkrateret
i Rogaland oppsto ved et asteroidenedslag tidlig i
kambrium, og det tredje er Mjølnirkrateret i
Barentshavet fra grensen mellom jura og kritt for
omkring 145 millioner år siden. Alle kratrene er
beskrevet andre steder i boka.

Nedslagskratre er sporene etter eksotiske ”besøk” av
legemer fra verdensrommet og er derfor av særlig
interesse. Gardnoskrateret og Ritlandkrateret er nå til-
rettelagt for publikumsbesøk med merkede stier og
informasjonstavler.

FOTO TIL VENSTRE: Kunstnerisk fremstilling av et nattlig nedslag av en stor asteroide i et bebygget

område. Vi ser lysene fra en stor by, begynnende branner og røyksøyler. Ringformete sjokkbølger

brer seg ut fra nedslagsstedet, og enorme mengder av utkastet steinsmelte, støv og løsrevne biter

av berggrunnen slynges høyt tilværs sammen med vrakgods fra byen og den smadrede nedslag-

skroppen (asteroiden). Sollyset vil snart stenges ute, og katastrofen blir fulgt av en langvarig "kjer-

nevinter" med kulde, forurenset atmosfære og massedød.

Situasjonen er ikke utenkelig. Nedslag av kosmisk materiale er en dominerende prosess i verdens-

rommet, og vi kan se massevis av kratre på månen og de terrestriske planetene. De største og hyp-

pigste nedslagene skjedde riktignok særlig i solsystemets tidligste historie for 3,8 til 4,6 milliarder

år siden, men meteorskurer har rast inn i atmosfæren også seinere i jordhistorien, og det må for-

ventes at dette vil fortsette å skje.

Det er beregnet at jordkloden vår kan ha hatt så mye som tre millioner nedslagskratre med diame-

ter fra en km til over 1000 km. Når bare omkring 160 av dem er sikkert påvist hittil, skyldes dette

at sporene på jordoverflaten – i motsetning til situasjonen på månen og de terrestriske planetene

– stadig er blitt utvisket ved de uttrettelige indre og ytre geologiske prosessene. (Grafikk: D.A.

Hardy's AstroArt)

Svalbard

NORGE

SVERIGE

FINLAND

DANMARK

Bjørnøya
Mjølnir

,Gardnos

Ritland

10°E 20°E 30°E 40°E0°E

60°N

65°N

55°N

70°N

75°N



Vår kunnskap om Norges nær tre milliarder år lange
historie ligger i vår forståelse av geologiske prosesser
og rekkefølgen av de geologiske hendelsene som har
formet landet. Utviklingen av vitenskapene fysikk,
kjemi og biologi gjennom de siste hundre årene har
hatt spesielt stor betydning for vår innsikt i geolog-
iske prosesser som et komplisert samspill av mange
faktorer. Tidspunktet for de ulike geologiske hen-
delsene er viktig å utrede i geologisk forskning, og
her er metodene for aldersbestemmelser av grunn-
leggende betydning.

Geologisk kartlegging
En særlig viktig måte å dokumentere resultatene av
naturvitenskapelige undersøkelser på er gjennom
kartlegging, enten det er av bergartene i jordskorpa,
løsmasser, grunnvann, malm, oljeforekomster, mag-
netisme, varmefordeling eller andre egenskaper. De
første moderne geologiske kart ble laget i
Storbritannia og Frankrike i begynnelsen av 1800-
tallet. I Norge ble geologisk kartlegging en viktig
samfunnsoppgave da institusjonen Norges geologiske
undersøkelse ble etablert i 1858. Mens geologenes
viktigste arbeidsredskap ved kartlegging på land til å
begynne med var et topografisk kart, en geologham-
mer og et kompass, er dagens kartlegging av berg-
grunn og løsmasser ofte langt mer ressurskrevende.
Registrering av varmestrøm, radioaktiv stråling, vari-
asjoner i tyngdekraft og en rekke andre egenskaper
krever moderne elektronisk måleutstyr, gjerne brukt
fra fly og satellitter.

Kartlegging av undergrunnen på kontinentalsokke-
len er ikke mindre ressurskrevende. Her er seismisk

kartlegging svært viktig. Seismisk kartlegging skjer
fra skip som sender lydsignaler ned i lagrekken
under havbunnen og registrerer signaler som reflek-
teres tilbake. Moderne seismiske data kan gi et til-
nærmet tredimensjonalt bilde av hvordan berg-
grunnen er bygd opp.

Geologiske kart og lagrekker
Et geologisk kart av høy kvalitet viser ikke bare
utbredelsen av bergarter og løsavsetninger, men gir
også informasjon om alder og rekkefølge for dan-
nelsen av bergarter, løsmasser, folder, forkastninger,
morenerygger og en rekke andre strukturer og land-
former. Rekkefølgen av de geologiske hendelsene får
vi ved å bestemme relativ og absolutt alder.

Relativ alder betyr at vi har bestemt rekkefølgen av
når bergarter og løsavsetninger ble dannet og rekke-
følgen av ulike geologiske hendelser som folding,
opptrenging av smeltemasse, forkastninger, erosjon
og andre geologiske hendelser. Vi kan belyse dette
med et enkelt eksempel. I et område er berggrunnen
dominert av en gneis med sammensetning som en
kvartsdioritt. Gneisen har inneslutninger av amfibo-
litt. Gneisen er gjennomsatt av ganger og årer av rød
granitt. En forkastning går tvers gjennom både gnei-
sen og granitten. Ut fra disse observasjonene kan vi
rekonstruere en enkel geologisk historie: Den eldste
bergarten i området var en gabbro som ble
gjennomsatt av kvartsdiorittisk smeltemasse med
inneslutninger av gabbroen. Kvartsdioritt og gabbro
ble omdannet til henholdsvis gneis og amfibolitt i
dypet av en fjellkjede. Temperaturstigningen under
fjellkjedefoldingen fikk deler av gneisen til å smelte,
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Geologisk kart, utsnitt av kartblad

Asker, 1814 I, målestokk 1:50 000.

Grunnfjell i sørøst ligger under

foldete kambrosiluriske leirskifre

(grønn), kalksteiner (blå) og sand-

steiner (gul). Lengst i nord ligger lag

av skifer og sandstein (lys grønn) fra

yngste karbon over eroderte kam-

brosiluriske lag, mens permisk

basalt (brun) og rombeporfyrlava

(fiolett) ligger på toppen. Permisk

granitt (rød) har trengt seg inn i de

eldre bergartene i sørvest. Intrusive

ganger (rød og fiolett) og forkast-

ninger skjærer gjennom lagene.

Rutene er 1 x 1 km.

(J. Naterstad m.fl., NGU)

Hvordan finner vi ut hvordan
"Landet blir til"?

Den geologiske utforskningen av Norge har pågått i over to hundre år. Naturvitenskapene

og de vitenskapelige forskningsmetodene har hatt en rivende utvikling i denne tiden. Vår

kunnskap om landets geologiske historie er likevel grunnlagt på noen få helt grunnleg-

gende geologiske arbeidsmetoder.

Fra skip kan en samle inn seismiske

data fra områder dekket av hav.

Lydsignaler som reflekteres fra

undergrunnen, tas opp av instru-

menter i skipet og omformes til

avbildninger av lagrekken og geo-

logiske strukturer.
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smeltemassen trengte inn i andre deler av gneisen og
størknet som årer og ganger av granitt. Forkast-
ningen oppstod da nye jordskorpebevegelser rammet
området. Eksemplet lærer oss et viktig prinsipp:
En bergart eller struktur som skjærer gjennom en
annen bergart eller struktur, er yngre enn det objektet
som skjæres over.

Relativ alder i en lagrekke avgjøres etter overleirings-
prinsippet: Det eldste laget ligger i bunnen av lag-
pakka og det yngste øverst. Et viktig unntak er hvis
eldre bergarter har blitt skjøvet over yngre.
Stratigrafi er vitenskapen om rekkefølge, alder og
utviklingshistorie av lagrekker. Stratum er det latin-
ske ordet for lag. Det er mange måter å dele inn en
lagrekke på. Geologiske kart har en tegnforklaring
som gir opplysninger om den kartlagte lagrekken,
bergartstyper, rekkefølger og alder. Inndelingen av
bergartene kan følge ulike prinsipper.

I litostratigrafi deles lagrekken inn på grunnlag av
bergartstype (litologi). En formasjon kan for eksempel
være en sandsteinspakke som ligger over en lagpakke
av leirskifer og under en lagpakke av kalkstein.
Formasjoner kan deles i ledd, og flere formasjoner i
en lagrekke kan samles i en gruppe. Grupper, forma-
sjoner og ledd blottlagt på land får som regel navn
etter det stedet bergartsenheten først ble beskrevet.
Lagrekkene på kontinentalsokkelen gis navn etter
kystnære områder og områder i havet, eller etter fisk,
sjødyr, sjøfugl, fiskeredskap og andre gjenstander eller
fenomener knyttet til havet, historikk og mytologi.

Lagrekker som inneholder fossiler, deles inn etter
den relative alderen på fossilene. En slik inndeling
kalles biostratigrafi. På grunnlag av fossilinnholdet
ble jordas lagrekke delt inn og gitt navn på 1700-
og 1800-tallet. Noen av betegnelsene var stedsnavn
(devon, perm), andre fikk navn etter folkegrupper
(kambrium, ordovicium og silur), eller etter særegne
fysiske trekk ved lagrekken (karbon, trias). I dag gis
alle lagrekker over hele verden navn etter typeområder
der lagenes sammensetning, fossiler og absolutte
alder er grundig undersøkt og gjort kjent.

I kronostratigrafi deles lagrekkene inn etter tid (gresk
"khronos") og alder. En kronostratigrafisk enhet
omfatter alle bergarter, uansett bergartstype, som er
avsatt innen et nærmere bestemt tidsrom. Et eksem-
pel er lagrekken jura, oppkalt etter Jurafjellene i
Frankrike. Juralagrekken er avsatt i tidsrommet fra

201,3 ± 0,2 til tilnærmet 145 millioner år (symbolet
±, "pluss- minus", angir usikkerheten i aldersbe-
stemmelsen). Juralagene er kjennetegnet av fossiler
som er typiske for dette tidsrommet. De lagene som
finnes underst i jura, kalles hettang og er fra tids-
rommet 201,3 ± til 199,3 ± 0,3 millioner år. Navnet
er etter den franske byen Hettange-Grande.

På mange geologiske kart er alderen på en bergart
oppgitt både i form av et navngitt tidsrom og som
et visst antall år. En geokronologisk enhet er kun et
tidsrom. Geokronologiske enheter har samme navn
som de kronostratigrafiske lagrekkene de er definert
på grunnlag av. Kritt og maastricht, som er nevnt
ovenfor som lagrekker, er også tidsrom. Se den
internasjonale kronostratigrafiske tabellen.

Absolutt alder på mineraler, avsetninger, fossiler og
gamle landflater er antall år fra nåtid. En rekke
analysemetoder brukes for å bestemme absolutt
alder. Radiologisk aldersbestemmelse er den vanligste
metoden. Radioaktive grunnstoffer i mineralene
spaltes over tid og går over til nye grunnstoffer eller
isotoper. Ved å analysere mengden av de grunnstof-
fene og isotopene som henger sammen i en spalt-
ingsprosess, kan tiden for når mineralet ble dannet,
beregnes. For gamle bergarter er spaltingen av uran
viktig, og for unge lag med organisk materiale
benyttes den såkalte C14-metoden. 14C er en radio-
aktiv isotop av karbonatomet. Disse metodene vil
bli nærmere omtalt i henholdsvis kapittel 3 og 15.
Absolutte aldersbestemmelser er viktig for å forstå
rekkefølgen og sammenhengen mellom geologiske
prosesser.

RELATIV ALDER I EN DEL AV JORD-

SKORPA. Aldersrekkefølgen vises

ved kontaktforholdene mellom berg-

arter, avsetninger, strukturer og land-

former: Yngre lag er avsatt over eldre

lag, folder er dannet etter at lagene

er avsatt, yngre intrusive bergarter

skjærer gjennom eldre bergarter,

erosjonsflater kutter ned i under-

liggende lag, og lignende. Finn rekke-

følgen av den geologiske utviklingen!
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STRATIGRAFISK INNDELING.

Litostratigrafiske lagpakker som grupper, formasjoner og ledd er gitt egne navn. Tidsflater er linjer av samme alder som skjærer gjennom de litostratigrafiske enhetene. Kronostratigrafiske enheter

er lag som er avsatt mellom to tidsflater, de kan inneholde flere litostratigrafiske enheter. Tidsflater og erosjonsflater er viktige å kartlegge i en lagrekke, slik som på kontinentalsokkelen.

Grus
Konglomerat

Leire
Leirstein

Sand
Sandstein

Slam
Slamstein 

Kalk
Kalkstein Deltalag

a) b)

c) d) 

RELATIV ALDER I EN LAGREKKE.

a) En lagrekke avsettes, blant annet som deltasand og leirslam i havet, b) lagrekken er foldet og erodert, daler og fjellrygger avspeiler ulik hardhet på lagene, c) fjellene er slitt ned

til et peneplan, som havet har trengt inn over, og i d) blir en ny lagrekke avsatt.
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Stratigrafi som hjelpemiddel i oljeleting og oljeutvinning
Ved leting etter olje er det særlig viktig å ha inngå-
ende kjennskap til den lagrekken som kan inneholde
olje og gass. Seismisk kartlegging er den aller viktigste
metoden for å følge lag over avstander. Borehull gir
viktig informasjon om lagrekken, først og fremst om
den inneholder hydrokarboner. Et borehull boret for
å finne olje eller gass kalles en brønn, på samme vis
som et hull som bores etter grunnvann. Lagrekken i
brønnen beskrives inngående med hensyn til strati-
grafi og fysiske egenskaper. Biostratigrafi er et særlig
viktig hjelpemiddel i utforskning av lagrekken på
kontinentalsokkelen. Fossilene som er registrert i
forskjellige brønner viser hvilke lag som hører
sammen og dermed hvordan lagrekken ser ut i tre
dimensjoner. I sekvensstratigrafi nyttes både biostra-

tigrafi og seismisk kartlegging. "Sekvens" er en lag-
rekke som er avsatt under ett felles sett av kontrol-
lerende fysiske betingelser, som for eksempel varia-
sjoner i havnivå, tektoniske bevegelser og sediment-
tilførsel. En forståelse for hvordan sekvensen er
dannet, kan gi grunnlag for å forutsi hvor det i et
basseng kan være kildebergarter for olje, og hvor det
kan være reservoarbergarter. I et olje- eller gassfelt
under produksjon er detaljert seismisk avbildning
av reservoaret, sammen med biostratigrafi og
sekvensstratigrafi, viktige metoder for å lage en
riktig reservoarmodell. Reservoarmodellen er et
tredimensjonalt bilde av hvordan reservoarberg-
artene fordeler seg, og hvordan olje, gass og vann
forventes å strømme i reservoaret.

Inndeling av lagrekker i to typer

sekvenser, mellom to erosjonsflater

dannet ved fall i havnivå, og mellom

to flater dannet da havet gikk

lengst inn mot land. Flater med

samme alder skjærer gjennom gren-

sene for de ulike sedimentære

lagene. En viktig oppgave er å

sammenstille, korrelere, lagrekkene

i brønnene som er boret gjennom

lagrekken.

BALTAZAR MATHIAS KEILHAU (1797–1858), GRUNNLEGGEREN AV GEOLOGIFAGET I NORGE Av Inge Bryhni

Som lektor og senere professor i bergvitenskap ved Universitetet i Oslo hadde Keilhau tatt på seg en
"Forpligtelse til at foretage videnskabelige Rejser i Fædrelandets mindre undersøgte Egne". Målet var å
få en oversikt over de geologiske forholdene i hele landet under ett, og han gjennomførte sine studier over
store områder fra Spitsbergen og Finnmark i nord til langt sør i landet. Hans hovedverk, Gaea Norvegica,
utkom i årene 1838–1850 med berggrunnsbeskrivelser og geologiske karter over Oslofeltet (1838), Nord-
Norge (1844) og Sør-Norge (1850). Han gjorde også verdifulle studier av Norges hevning etter istiden.
Pionerarbeidene om Norges geologi vakte internasjonal anerkjennelse og gav med sitt vell av nøyaktige
iakttakelser også et viktig grunnlag som senere generasjoner geologer kunne bygge videre på.

Keilhau var sterkt influert av Werners neptunistiske ideer, og hans"transmutasjonsteori" om at massive granit-
tiske bergarter i Oslofeltet kunne være dannet fra sedimentære avleiringer, var et feilspor. Like fullt må han
regnes som en av de store – ja,W.C. Brøgger gikk så langt som å si at han var grunnleggeren av norsk
geologi.

Jotunheimens oppdagere. Inntil 1820 var fjellområdene vi nå kaller Jotunheimen, lite kjent utenom
kretsen av bønder og jegere. Riktignok hadde botanikere botanisert her, men det var først med Keilhaus og
vennen Christian Boecks felles turer og en artikkel av Keilhau i Budstikken for 21. september 1820 at folks
øyne ble åpnet for det de kalte "Jotunfjeldene"; dette "hidtil ubekjendte Stykke af det Søndenfjeldske
Norge". Første bind av Magazin for Naturvidenskaberne åpnet i 1823 med en omtale av reisen, og Keilhaus
akvareller og tegninger av utsikter ble sett av mange. I ettertid har de to sammen med botanikere som
Christen Smith og malere som Johannes Flintoe blitt beæret som "Jotunheimens oppdagere".

Kjerulf vant i 1854 Universitetets prisoppgave på et arbeid der han viste at de granittiske bergartene i
Oslofeltet var dannet ved krystallisasjon fra smelte (magma) som hadde trengt inn i avleiringene, og at de
flintaktige bergartene i grensesonen var sedimenter omdannet ved varmepåvirkningen. Denne erkjennelsen
virker selvfølgelig i dag, men Kjerulf måtte gjendrive tidligere tiders feilaktige oppfatninger. I et oversikts-
arbeide over geologien i Sør-Norge (1857) ga han i sammen med Tellef Dahll en fremstilling av de kambro-
siluriske lagrekkene, og han ble den første til å anvende nedisningsteorien til forklaring av løsavleiringene,
morenene, flyttblokkene og skuringsstripene i Sørøst-Norge. Det var med Kjerulf at nedisningsteorien slo
gjennom her i landet. Han viste bl.a. at de ulike moreneryggene i Oslofjordområdet kunne grupperes i opp-
hold eller stadier under isavsmeltingen, at havnivået her hadde vært opptil 220 meter over dagens nivå, og
at leirmassene var blitt avsatt fra breelver som strømmet ut i det som den gang var oversvømmet av havet.

Starten på Norges geologiske undersøkelse. Kjerulf tok sammen med Tellef Dahll initiativet til opp-
rettelsen av en institusjon for planmessig undersøkelse av landets geologi, og dette førte til at Norges geo-
logiske undersøkelse ble opprettet i 1858. Kjerulf ble den naturlige leder som bygget opp organisasjonen,
og kunne sammen med Dahll fremlegge viktige oversiktsarbeider over Norges geologi, ledsaget av berg-
grunnskarter. I 1877 kom hans geologiske oversiktskart over Norge i målestokk 1:1 000 000, og 1879
oversiktsverket Udsigt over det sydlige Norges geologi, der han samler alle iakttakelsene som han og med-
arbeiderne hadde gjort. "Udsigten" ble tilgjengelig i tysk oversettelse og representerte lenge en hovedkilde
til kunnskap om norsk geologi. I mer lokal skala stod han for utgivelsen av jordbunnskarter med
beskrivelser samt berggrunnsgeologiske kart i målestokk 1:100 000 (rektangelbladene) for store deler
av landet.

THEODOR KJERULF (1825–1888) Av Inge Bryhni

Maleri av Keilhau ved Christiane Schreiber, gitt som
gave til Universitetet 1857. (Foto: NHM, UiO)

Kjerulfs portrett på frimerke i serien Norske geologer,
1974. (Foto: I. Bryhni)
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JORDAS TIDSROM. Tabellen viser inndelingen av jordas tidsrom i eon, æra, periode og epoke. Tidsrommet epoke kan videre deles inn i alder. Betegnelsene

for de lagrekker som er dannet innenfor tilsvarende tidsrom kalles eonotem, eratem, system, serie og etasje, se krononostratigrafisk tabell bakerst i boka.

Som et eksempel på forskjellen kan nevnes at jura er det tidsrommet, perioden, som lagrekken jura, systemet jura, ble dannet i.

Søylen til venstre viser hovedinndelingen av jordas historie, søyle nummer to jordas oldtid (paleozoikum), nummer tre jordas mellomtid (mesozoikum) og

søylen lengst til høyre jordas nytid (kenozoikum). Aldersbestemmelsene er generelt mer nøyaktige, jo yngre tidsrommene blir. Kvartær, den tiden vi lever i,

begynte for nesten 2.6 millioner år siden, og holocen, tiden etter siste istid, er de siste 11700 årene. Omarbeidet fra International Commission on

Stratigraphy (ICS) 2013.

Kunnskap gir innsikt
Fremstillingen av Norges geologiske utvikling i de
etterfølgende kapitlene i denne boka er en oppsum-
mering av mange geologers forskningsinnsats over
nær to hundre år. Forståelsen av geologiske prosesser
har endret seg i takt med utviklingen av fysikk,
kjemi og biologi. Vi måler i dag en rekke egenskaper
på jordoverflaten, i hav og atmosfære og inne i jord-
kloden. Datamaskiner analyserer enorme datameng-
der. Matematiske modeller lages for å tallfeste ulike
faktorer i kompliserte systemer i naturen, for å kart-
legge naturressurser og overvåke hvordan de fysiske
forholdene på jorda endrer seg.

Til slutt et aktuelt eksempel på hvorfor det er viktig
å ha innsikt i hva som har skjedd tidligere, for å for-
stå det som skjer i dag, og som kan skje i fremtiden.
Tidligere tiders klimautvikling, paleoklima, er en
forskningsdisiplin som er meget sentral i forbindelse
med nåtidens debatt om klimaendringer på jorda (se
kapittel 17). Permafrost er et geologisk fenomen som
nå studeres i et internasjonalt forskningsprosjekt der
Norge er med. Permafrost er undergrunn der isen,
telen, i jorda ikke tiner om sommeren. Om lag en
femtedel av jordas landoverflate har i dag
permafrost på høye breddegrader og i høyfjellet.

Permafrostlaget kan være opptil flere hundre meter
tykt i arktiske strøk. Tykkelsen av permafrosten er et
resultat av lufttemperaturen ved bakken og varme-
strømmen fra jordas indre. Temperaturmålinger i
dype borehull i permafrostlaget gir informasjon om
endringer i årsmiddeltemperaturen for de siste
hundre årene og om temperaturendringer som skjer
i vår tid. Kartlegging av permafrostens utbredelse
etter siste istid har gitt informasjon om betydelige
klimavariasjoner. Permafrostens nedre grense i høy-
fjellet har flyttet seg oppover i terrenget i seinere tid
på grunn av økning i lufttemperaturen. Tiner

permafrosten helt, kan det frigjøre store mengder
med drivhusgassen metan, som så kan føre til ytter-
ligere temperaturstigning. Eksemplet viser at vi må
kunne se bakover i tid for å kunne se fremover. Vi
kan omskrive det gamle geologiske prinsippet vi
startet kapitlet med, om at "nåtiden er nøkkelen til
fortiden" ved å føye til at fortiden er nøkkelen til
nåtiden – og til fremtiden.

Permafrost er utbredt på Svalbard ned

til havets nivå. De ringformete opphop-

ningene av stein på Vardeborgsletta på

sørsiden av ytre del av Isfjorden på

Spitsbergen dannes ved at stein presses

opp og sorteres fra permafrosten i

undergrunnen. Steinene som opprinne-

lig er strandgrus, er rene og lyse fordi

de har ligget nede i bakken.

(Foto: O. Salvigsen)


