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Ved inngangen til kambrium strømmer havet

inn over Norge og Baltika. I løpet av noen få

millioner år for rundt 540 millioner år siden

oppstod det et vell av nye organismer. Felles

for dem var at de hadde et ytre mineralisert

skall som gjorde det mulig for dem å bli

oppbevart som fossiler. Dette var starten på

utviklingen av alle viktige plante- og dyre-

grupper. Jordas ytre ansikt – kontinentenes

plassering – endret seg raskt, og det ble

etablert varierte sedimentære miljøer. Disse

biologiske og fysiske endringene er bevart for

ettertiden i de sedimentære bergartene, ikke

minst i Oslofeltets kambrosilur-lagrekke.

Sedimentasjonen i Oslofeltet økte fra

kambrium til silur, fra avsetninger i et

epikontinentalt hav og til et forlandsbasseng.

På slutten av perioden foldes og skyves

sedimentene, slik vi kan se dem i dag.

Havet oversvømmer landet
Kambrium, ordovicium og silur – et yrende liv i havet; 541–419 millioner år

Kalkblokk fra Langøya utenfor Holmestrand med et rikt utvalg av fossiler fra silurtiden, bl.a. koraller, brachiopoder og mosdyr. (Foto: H.A. Nakrem)
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4,5 milliarder år

Millioner år:  541 485 443 419 359 299 252 201 145 66 23 2,6

4 3 2 1 0

ARKEIKUMHADEIKUM

Kambrosilur

PROTEROZOIKUM FANEROZOIKUM

Ordovicium Kambr. Sil. Devon Karbon Perm Trias Jura Kritt Paleog. Neog.  

Innledning

Ved inngangen til den kambriske perioden, for 541 millioner år siden, skjedde det dramatiske

endringer i utviklingen av livet på jorda. Kontinentene lå samlet sør for ekvator, og varierte

avsetningsmiljøer bidrog til utviklingen av nye livsformer. Og alle disse dramatiske fysiske,

kjemiske og biologiske hendelsene utspant seg i havet. På land var det fortsatt goldt og livløst.

Selv om bakterier og andre enkle livsformer nå er kjent som fossiler siden langt tilbake i prekambrium,
i opptil 3000 millioner år gammelt grunnfjell, markerer kambrium en gjennomgripende endring av
livet på jorda. Som beskrevet i forrige kapittel er det i de seinprekambriske sandsteinsdominerte lag-

rekkene i Finnmark og i sparagmittområdet nord for Mjøsa gjort sporadiske funn av mikrofossiler og
avtrykk og gravespor etter primitive bløtdyr. Sedimentasjonen skjedde i lokale bassenger, mens mestepar-
ten av Norge og Fennoskandia for øvrig ble slitt ned til et lavtliggende sletteland.

I løpet av kambrisk tid, for 541 til 485 millioner år siden, steg havet sakte, men sikkert, og bredte seg etter hvert
over hele dette enorme slettelandet. Samtidig skjedde det en revolusjon i livet på jorda. For første gang ble
mange forskjellige havlevende dyr i stand til å danne mineraliserte, beskyttende skall. Det
gjorde at det kunne danne seg muskelfester, og at det kunne utvikle seg kompliserte
indre strukturer. Denne utviklingen kan ha skjedd samtidig med omfattende
endringer både i plasseringen av kontinentplatene og i havets og atmosfærens
kjemi. Fortsatt var det liv å finne bare i havet, og nå oppstod etter hvert en
mengde forskjellige dyregrupper med harde skalldeler. Disse finner vi igjen som
fossiler i de kambriske og øvrige paleozoiske bergartene.

Denne ovale globusen viser jorda

utbrettet, slik at vi ser den fra

begge sider. De fleste kontinentene

lå sør for ekvator.

(Illustrasjon: R. Blakey)
Gjennom hele kambrosilurtiden –

samlebetegnelsen på periodene kambrium, ordovicium og silur –

var dagens Skandinavia en del av platen Baltika, som ble dannet seint i jordas urtid.

Ved inngangen til kambrium lå denne platen alene og omringet av dyphav og vannet flommet langsomt inn over landet.

Etter hvert drev Baltika og den amerikanske platen Laurentia mot hverandre. Den kaledonske fjellkjeden ble

dannet i kollisjonssonen etter hvert som Iapetushavet lukket seg. Baltika var likevel fortsatt atskilt fra det sørlige

superkontinentet Gondwanaland av dyphavet Paleotethys. Gjennom dette tidsrommet

vandret Baltika fra rundt 60 grader sørlig bredde til en plassering rundt 30 grader sør

for ekvator mot slutten av silur, fra et temperert klima og til et tropisk.

kambrium, ordovicium og silur –
et yrende liv i havet,

541–419 millioner år

(Illustrasjon: R.W.Williams)Tidligkambrium platerekonstruksjon.
Norges posisjon i gult.
Globen vises skrått fra sør, slik at Norge
fremstår lengre nord enn det virkelig var.
(Illustrasjon: R. Blakey)
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De aller fleste av kambriums dyregrupper oppstod i
et tidsrom på kanskje så lite som fem millioner år,
etter flere milliarder år med svært langsom utvikling
av livet på jorda. Det har vært mange forsøk på å
forklare denne eksplosjonen, blant annet den tidli-
gere omtalte "snøballteorien". Men ingen av disse
forklaringene er fullstendig overbevisende.

Nye og revolusjonære ideer er nylig lansert av ameri-
kanske forskere. De foreslår at livet rett og slett
"gikk amok" fordi jorda selv gjennomgikk en kraftig
reorganisering, med platebevegelser opptil ti ganger
raskere enn det normale. Denne dramatiske plate-
reorganiseringen førte til markerte klimatiske
endringer og forandringer av strømforholdene og
den kjemiske sammensetningen i verdenshavene,
endringer som igjen satte i gang den voldsomste
utviklingen som noen sinne har forekommet i livets
historie. Platenes hurtige bevegelser skal etter denne
teorien også ha brutt opp eksisterende storskala øko-
systemer, med dannelse av en mengde nye små og
isolerte systemer, hvor evolusjonen kunne foregå
hurtig og i ulike retninger. Dette kan, sammen med
det at oksygeninnholdet i atmosfæren fortsatte å øke,
og at vi muligens fikk de første kjøttetende livsformer,
kanskje forklare den "eksplosjonen" som fant sted.

Selv om de første kambriske organismene stort sett
var ganske små og uanselige, var mange utstyrt med
harde skalldeler. Betingelsene for at f.eks. havlevende
dyr skal kunne oppbevares som fossiler, er stort sett
at de har harde deler. Ofte er de harde delene dan-
net av mineraler som kalkspat, aragonitt eller for-
skjellige fosfatmineraler, som apatitt. Grunne og

varme havområder gir gode betingelser for opp-
blomstring av kalkalger. Når de er døde, brytes de
raskt ned i ørsmå aragonittkrystaller som hoper seg
opp og danner tykke lag og formasjoner av kalk-
stein. Med økende begravningsdyp og i ulike miljø-
er kan disse kalksteinene bli omdannet til kalkspat
og dolomitt, et mer magnesiumholdig mineral.
Tidlig omdannelse til dolomitt brukes ofte som tegn
på varmt og tørt klima. Den økende mengden av
fossiler i løpet av kambrium og gjennom paleozoisk
tid for øvrig, gjør det mulig å danne seg et bilde av
skalldyrsamfunnene som etablerte seg på havbun-
nen. Etter hvert har vi også begynt å forstå de miljø-
messige årsakene til forandringene i disse samfunne-
ne over tid. Endringer i f.eks. vanndyp, temperatur
og mengde slam i vannet kunne føre med seg store
forandringer i sammensetningen av dyre- og plante-
samfunnene den gang som nå. Den økende forstå-
elsen man har fått gjennom detaljerte studier av fos-
sile samfunns levesett og vilkår, har tilført andre
geologiske fagområder bedre forståelse av stadige
endringer i jordas klima, kontinentenes plassering
og havnivåforandringer, både lokalt og globalt.

Det baltiske havet
Stigende havnivå i løpet av kambrisk tid førte til at
det aller meste av Baltika, som Norge var en del av,
ble oversvømt. Over store områder var dette et
grunnhav som så vidt dekket den gamle grunnfjells-
plattformen, som forble stabil og viste mindre tegn
til innsynking. Over disse områdene ble det avsatt
tynne sedimentpakker i løpet av det omkring
100 millioner år lange tidsrommet fram mot silur-
tiden. Mange steder har denne tynne fernissen av

Livet i kambrosilurhavet

Fossilfunn i neoproterozoiske og tidligkambriske lag gir et overveldende inntrykk av den

dramatiske økningen i biologisk mangfold som skjedde for rundt 540 millioner år siden.

Utviklingen av livet i havet eksploderer, og trilobitter og andre leddyr, bløtdyr, brachiopoder

og andre organismer opptrer i store mengder. Denne utviklingen skjedde så raskt at den

er blitt kalt for "den kambriske eksplosjonen".
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sedimenter seinere blitt fjernet ved erosjon under
perioder med lavere havnivå, slik som antagelig var
tilfellet over det meste av det østlige Baltika.

Store deler av dagens Norge utgjorde på denne tiden
forlandet til den gryende kaledonske fjellkjeden.
Som omtalt i detalj i neste kapittel ble en serie sedi-
mentbassenger seinere skjøvet inn fra det stadig
krympende Iapetushavet, for eksempel i Trøndelag,
på Vestlandet og i Nord-Norge. Bassengene hadde
vært under svært aktiv innsynking og ble fylt med
flere kilometer av ulike sedimentære og vulkanske
avleiringer. Under selve fjellkjededannelsen ble det
meste av disse avleiringene imidlertid så sammen-
presset, deformert og oppvarmet at det ofte er van-
skelig å gjenkjenne den opprinnelige lagrekkefølgen.
Fossilene er i mange tilfeller blitt helt ødelagt av
omdannelsesprosessene. Den mest sammenhengende
og best bevarte kambrosiluriske lagrekken i landet fin-
nes imidlertid i Oslofeltet, et område som er verdens-
kjent for sine fossilrike og svært varierte bergarter.

Oslofeltet – geologenes tumleplass
Blotninger av kambrosiluriske bergarter finnes spredt
og sporadisk gjennom hele Oslofeltet i et ca. 60 kilo-
meter bredt belte som strekker seg over 220 kilometer
fra Langesund i sør til Mjøsområdet i nord. Disse fra
541 til 419 millioner år gamle sedimentene er bevart
takket være riftdalen som ble dannet samtidig med de
seinere vulkanske episodene i karbon og perm, for ca.

Forenklet geologisk kart over

Oslofeltet som viser den geografiske

fordelingen av kambrosilur-sedimen-

ter og magmatiske bergarter fra kar-

bon og perm. De viktigste forkast-

ningene er også tegnet inn.

310 til 250 millioner år siden. De eldre bergartene
ligger henholdsvis under og mellom disse yngre vul-
kanske og dypmagmatiske kompleksene. Dette tyder
på at Oslofeltet, i motsetning til de omliggende platt-
formområdene, var et aktivt innsynkende basseng
allerede i kambrosilurtiden.

Lagrekken i Oslofeltet er påvirket både av den kale-
donske fjellkjededannelsen og av den seinere varme-
påvirkningen fra de permokarbonske intrusivene.
Varmepåvirkningen er størst i de sørlige distriktene,
ved Holmestrand, Skien og Porsgrunn, og mindre
lengst nord. De sørlige områdene er imidlertid minst
påvirket av fjellkjededannelsen fordi deformasjonen
øker nordover. I Oslo-området sees vakkert sammen-
foldete kambrosilurbergarter som vestsørvest-østnord-
øst-gående rygger og øyer i indre Oslofjord. Mest
intens er deformasjonen nordover i Hadelands- og
Mjøsområdet, der den kambrosiluriske lagrekken er
tett foldet og sterkt deformert på grunn av oversky-
vinger i stor skala.

Beregninger har vist kambro-silurlagpakken til sam-
men ble forkortet ca 140 kilometer, mest ved Mjøsa,
men ingenting ved Langesundsfjorden. Lagrekken har
likevel gjort Oslofeltet til et verdenskjent område for
studiet av underpaleozoiske bergarter og fossiler
gjennom over 150 år. Nye undersøkelser de seinere
årene har bidratt til en økende forståelse av områdets
betydning både i baltisk og global sammenheng.

Over til venstre:

Foldingen i de kambrosiluriske

lagene er et resultat av kollisjonen

mellom Baltika og den amerikanske

platen Laurentia i forbindelse med

dannelsen av kaledonidene i vest.

Dette kan man observere i form av

til dels sterkt foldete lag, som for

eksempel her i de ordoviciske

skifrene på Bygdøy i Oslo.

(Foto: H.A. Nakrem)
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Det var først seinere i kambrium, og særlig i ordovi-
cium, at havets skallbærende dyreliv virkelig ut-
foldet seg. En verdensberømt lokalitet, funnet i
1909 høyt i den canadiske delen av Rocky
Mountains, viser at de fossilene vi vanligvis finner,
representerer bare en brøkdel av livsformene som
faktisk var til stede i det mellomkambriske havet.
I den såkalte Burgess-skiferen finnes mange avtrykk
av alger og dyr med bare bløte deler, ofte med de
fineste detaljene bevart. Mange titusen eksemplarer
av disse fossilene, fordelt over mer enn 100 arter
innen mer enn 20 dyrerekker, er hittil funnet i
denne enestående lokaliteten. De fleste av dem
representerer primitive former av kjente nålevende
eller utdødde grupper. Her finnes også representan-
ter for den viktigste fossilgruppen fra kambrium,
nemlig trilobittene, tidlige former for leddyr. I mot-
setning til vanlige forekomster der bare de minerali-
serte skjoldene til disse velkjente fossilene er bevart,

er også bløtdeler synlige hos flere eksemplarer i
Burgess-skiferen, med bein – og til og med de fine
følehårene på beina bevart! Hvordan ble alle disse
fossilene bevart på en så utrolig måte? Man regner
med at de utgjør restene av et rikt plante- og dyre-
samfunn som levde på og rundt undersjøiske slam-
banker utenfor et stort algerevkompleks. De levende
organismene ble periodevis skylt ut i dypere vann av
voldsomme leirskred, og ble øyeblikkelig begravd i
livløst og oksygenfattig slam hvor ingen bakterier
eller andre organismer kunne bryte ned de bløte
delene deres, noe som vanligvis skjer med døde dyr
på vanlig havbunn. Denne spesielle og meget godt
oppbevarte faunaen forteller oss at bare bruddstykker
av det marine livet i det baltiske havet er bevart.
Bare en liten del av mangfoldet blir altså vanligvis
bevart i de fossilførende avsetningene, noe som igjen
betyr at det vi finner i Oslofeltet, bare forteller
bruddstykker av utviklingshistorien.

Holmia kjerulfi, en trilobitt fra undre
kambrium (Holmiaskiferen),

Ringsaker (to centimeter lang).

(Foto: H.A. Nakrem)

Kambrium – dyr med skall dukker opp
Navnet "kambrium" kommer fra Cambria, det
romerske navnet på Wales, hvor perioden først ble
definert i 1833 av den britiske pioneren professor
Adam Sedgwick.

Fossilene fra kambrisk tid (for 541 til 485 millioner
år siden) viser den voldsomme utviklingen av livet
på jorda. De første skallbærende kambriske fossilene
var, som tidligere nevnt, likevel ganske små, med
tynne kalk- eller fosfatholdige skall, som for eksem-
pel de primitive ikke-hengslete (såkalte inartikulate)
brachiopodene (armføttingene). Disse dyrene bodde
inne i to skall som ble holdt sammen av bare musk-
ler, i motsetning til de seinere artikulate former, der
skallene var hengslet sammen. De artikulate bra-
chiopodene ble viktigere seinere i paleozoisk tid.
Slekten Lingula var en av de tidlige inartikulate for-
mene. Merkelig nok lever representanter for denne
slekten fortsatt i dag, og er eksempel på "levende
fossiler", som i motsetning til de fleste andre livsfor-
mer på jorda har beholdt sitt primitive levesett og
latt livets utvikling ellers seile forbi.

Flere eiendommelige grupper med små og enkle
skall gjorde seg gjeldende i tidlig- og mellomkam-
brium. Noen av disse hadde små rørformete skall
som for eksempel Torellella, et typisk fossil i de
eldste kambriske lagene i Oslofeltet. Andre milli-
meterstore, kjegleformete fossiler, som for eksem-
pel Lapworthella, var kanskje deler av større orga-
nismer. I tillegg fantes flere typer av små bløtdyr
med kalkskall, de første representantene for nå-
levende snegler og muslinger. De beitet sikkert på
algemattene som hittil hadde levd uforstyrret i det
prekambriske havet.
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Livet i kambrium. Trilobitter som

kravlet på bunnen og svømte i

havet er typiske representanter for

organismer i Baltikas marine miljøer

tidlig i kambrium. I andre deler av

verden er det påvist revoppbygning-

er dominert av svamp (i forgrun-

nen), men slike er ikke funnet i

Norge. (Med tillatelse fra NHM, UiO.

Illustrasjon: B. Bocianowski)
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FOSSILER FRA OSLOFELTETS

KAMBRISKE AVSETNINGER.

A. Mikrofossilet Torellella, Hadeland
B. Mikrofossilet Lapworthellide,
Hadeland.

C. Mikrofossilet Lapworthellide,
Hadeland

D. Trilobitten Ptychagnostus gibbus,
Slemmestad. (Foto: D. M. Høyberget/

D.L. Bruton, øvrige foto H.A.

Nakrem)

HVORFOR UTVIKLET DYRENE HARDE YTRE SKALL?

Det mest nærliggende svaret er at de trengte beskyt-
telse. Men paradokset er at vi knapt kjenner større
bytteetere (rovdyr) fra denne tiden, så hvem eller hva
skulle de beskytte seg mot? En mulighet er at bytte-
eterne selv ikke hadde ytre harde skall, og derfor ikke
er blitt oppbevart som fossiler, og da heller ikke gjen-
funnet. Muligens var de bløtdyr som ikke drepte med
fysiske angrep, men med gift, som for eksempel
dagens maneter. På den annen side er det ikke sikkert
at utviklingen av harde skall var som beskyttelse mot
angrep i det hele tatt. Skalldannelsen kan ha vært en
reaksjon på kjemiske endringer i havvannet.
Organismene trengte å skille ut kalk. Kanskje hadde
dyrene behov for festeområder for indre muskulatur.

Trilobittene var blant de første organismene som utviklet et
hardt, ytre skall (skjelett).



Trilobitten – en globetrotter
Trilobitter er bevart som vanlige fossiler overalt i
verden, med langt over 15 000 beskrevne arter. De
finnes allerede i de eldste kambriske lagene og er
typiske fossiler i Oslofeltets bergarter. De nådde sin
største utbredelse i slutten av kambrium, for så
gradvis å avta i antall fram til de døde ut mot slut-
ten av paleozoisk tid for rundt 250 millioner år
siden. Trilobittene var beskyttet av harde skall som
var tredelt (herav navnet) både i lengden og på tvers.
De fleste trilobitters skall er delt inn i hode, kropp
og hale, hver med tre felter, ett langs midtlinjen og
ett på hver side. Sidefeltene dekker svømme- eller
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Asaphus expansus, trilobitten som
W.C. Brøgger illustrerte i sitt verk

"Die silurischen Etagen 2 und 3" fra

1882. Fra Hukformasjonen, Tøyen,

Oslo. Åtte centimeter lang.

(Foto: H.A. Nakrem)

gangbeina. Trilobittene levde både på havbunnen og
som frittsvømmende former. Vi finner ofte fossile
grave- eller gangspor etter trilobittene, og de viser
tydelig hvordan mange arter fant mat ved å tråle
over bunnslammet i havet eller grave i det.
Alt liv var å finne i havet, vi kjenner ikke til organis-
mer som levde på land eller i ferskvann i kambrisk
tid. Sannsynligvis representerer konodontene, som
først oppstod i mellomkambrium, de første primi-
tive representanter for virveldyrene. Sikrere funn av
virveldyr er gjort både i Burgess-skiferen og i tidlig-
kambriske avsetninger i Kina, i den såkalte
chengjiang-faunaen. Det kambriske fastlandet må
ha vært et ødslig terreng, uten planter eller dyr og
bare utsatt for vær og vind som fritt kunne tære på
den ubeskyttete landoverflaten.

Ordovicium – videre evolusjon og massedød
Navnet ordovicium ble foreslått av den britiske geo-
logen Charles Lapworth, basert på navnet "ordovi-
cierne", navnet romerne gav til en stamme som
bodde i de ugjestmilde åsene i Nord-Wales. Livet i
ordovicium (for 485 til 443 millioner år siden) var
atskillig mer variert enn tidligere. En rekke grupper
som bare sjelden er funnet i kambriske lag, gjorde nå
sitt inntog for fullt. En viktig gruppe ledefossiler var
graptolittene, som ligner på små rette, krøllete eller
forgreinete sagblad. De var fritt-svevende kolonidyr,
hvor hver "sagtann" representerer en liten hylse av
kitin, der det bodde et enkeltindivid. Med ledefossiler
menes fossiler som er meget godt egnet til å fortelle
alderen til et gitt bergartslag fordi de levde kort tid,
men over et stort geografisk område. Graptolittene
viser en rask utvikling gjennom ordovicium og silur,
fra kompliserte flergreinete former til enklere

FOSSILER FRA OSLOFELTETS ORDOVICISKE AVSETNINGER.

A. Graptolitten Rhabdinopora, Tøyenformasjonen, Tøyen (Oslo)
B. Graptolitten Phyllograptus, Tøyenformasjonen, Slemmestad
C. Sjøstjerna Cnemidactis osloensis, Elnesformasjonen,
Djuptrekkodden (Asker), ca. fire cm i diameter

D. Trilobitten Pseudomegalaspis, Elnesformasjonen, Fiskum
E. Blekkspruten Endoceras, Hukformasjonen, Krekling i
Buskerud, diameter fire cm.

F. Blekkspruten Discoceras, Bønsnesformasjonen (øvre
ordovicium), Stavnestangen (Ringerike), diameter 12 cm.

(Foto A-B og D-F: H.A. Nakrem, foto C: D.L. Bruton/T. Hansen)
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Livet i ordovicium var karakterisert

ved blekkspruter og graptolitter i

vannmassene, og sjøliljer, trilobitter

og koraller på havbunnen.

(Med tillatelse fra NHM, UiO.

Illustrasjon: B. Bocianowski)

kolonier. Disse koloniene ble ført over verdenshavet
av globale havstrømmer før de døde og sank ned på
havbunnen. De er derfor gode tidsindikatorer, da
samme art fra samme tidsrom finnes spredt over
store områder og i vidt forskjellige havbunnsmiljøer.
Man regner til og med at inndelingen av lagrekken
ved hjelp av de forskjellige graptolittartene kan gi en
aldersbestemmelse med nøyaktighet ned til en til to
millioner år, og dette i bergarter som er over 400
millioner år gamle!

På samme måte som i kambrium var trilobittene
fortsatt viktige ledefossiler, som i levende live satte
sitt preg på de ulike avsetningsmiljøene.

Andre fossiler som er blitt stadig viktigere for date-
ringen av de ordoviciske lagene, er konodontene.
Disse små (oftest mindre enn to millimeter lange)
fosfatrestene minner om tenner, men den biologiske
tilhørigheten deres var lenge usikker, og det kom

stadig nye teorier om "konodontdyret". Mysteriet
ble løst tidlig i 1980-årene da et sjeldent godt
bevart avtrykk av bløtdeler ble oppdaget i karbonske
skifre. Det lignet på en liten lansettfisk, og selve
konodontene, som de eneste mineraliserte delene,
utgjorde en del av dyrets hodeparti. Andre funn,
som for eksempel fra seinordoviciske lag i Sør-
Afrika, har bekreftet dette, og det er nå fastslått at
konodontene utgjorde kjeveapparatene til de tidligste
virveldyrene.

Forskere fra Paleontologisk museum i Oslo var i
1972 på jakt etter mikrofossiler i tidligordoviciske
kalksteiner fra Hinlopenstretet på Svalbard.
Kalksteinen ble løst opp med eddiksyre, og forskerne
fant til sin overraskelse fosfatiske hudplater av en
kjeveløs fisk. Det var blant de eldste fiskefossilene
verden til da kjente til. De kalte den for Anatolepis
heintzi, etter museets ledende paleontolog, tidligere
professor Anatol Heintz.



Mektige korallrev
Koraller og stromatoporoider (kalksvamper) gjorde
sitt inntog i ordovicium og ble raskt viktige revdan-
nere sammen med kalkalgene. Fossile koraller repre-
senterer kalkskallene til dyr som er i slekt med
manetene. Skallene støttet og forsvarte det enkelte
individ, som levde av å filtrere matpartikler fra sjø-
vannet. Det finnes to hovedgrupper av paleozoiske
koraller, de enkeltlevende hornkorallene og koloni-
korallene. Kolonikorallene kalles også tabulate
koraller. De vanligste i Oslofeltet er solkorallene
(Heliolites), bikakekorallene (Favosites) og kjedeko-
rallene (Catenipora og Halysites). De fleste koloniko-
rallene levde nok i symbiose med alger og kunne da
bare leve på grunt vann hvor sollyset rakk ned til
dem. Lyset gjorde at de vokste raskere, slik at det
dannet seg revstrukturer.

Selv om hele eksemplarer er sjeldne, levde det også
utrolige mengder av kalkalger, sjøliljer (krinoider) og
deres slektninger cystoideene på den grunne havbun-
nen i og omkring revene. Til tross for navnet og det
plantelignende utseendet er sjøliljer et dyr beslektet
med kråkeboller og sjøstjerner. De levde på leddstilker
som festet dem til sjøbunnen og fanget bytte fra sjø-
vannet ved hjelp av fangarmer på hodet. Kalkalgene
og sjøliljene hadde ett trekk til felles: bare få timer
etter at de døde, falt de sammen i enkeltbestanddeler,
algene til kalkstøv og sjøliljene til små kalkplater og
stilkledd. Begge delene er viktige komponenter i de
kalksteinene vi ser i dag. Som vi skal se, ble alle disse
gruppene, særlig stromatoporoider (kalksvamper) og
kalkalgene, viktige revdannere i deler av Oslofeltet i
løpet av ordovicium. Andre kolonidyr, som bryozoene
(mosdyrene) levde også som kalktepper eller grein-
lignende former, men de ble aldri store revdannere.
Enkelte ordoviciske kalksteiner viser en helt annen
karakter enn de revdannende kalkenhetene. De inne-
holder store mengder av ortocerer, blekkspruter med
ytre skall som var forgjengere til nåtidens Nautilus.
Det rette og avlange kremmerhusformete skallet til
slekten Endoceras var inndelt i en serie gassfylte kamre
som holdt hele dyret svevende i vannmassene. I likhet
med dagens blekkspruter beveget de seg sannsynligvis
ved hjelp av en form for jetstrøm av vannstråler. Opp-
hopinger av endocerskall danner et vakkert mønster i
ordoviciske prydkalksteiner som er brutt og polert
bl.a. på Öland i Sverige, og har vært benyttet i mange
større bygg i Norge, bl.a. i trappene til Nasjonal-
galleriet i Oslo. På Slemmestad utenfor Oslo har til-
svarende kalksteinslag blitt brutt for å lage sement.
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A. Krinoider oppkveilet (1,5 meter i diameter) på lagflate, Vikformasjonen, Malmøya

B. Krinoid, festeorgan ("rot", ca. 20 cm i diameter), Rytteråkerformasjonen, Malmøya

C. Favosites, bikakekorall (bildeutsnitt 15 cm i bredde). Rytteråkerformasjonen, Asker
D. Lagflate med en rekke koraller, Steinsfjordformasjonen, Langøya ved Holmestrand

E. Graptolitten Monograptus, Skinnerbuktformasjonen, Malmøya
F. Lagflate med forskjellige brachiopoder, bl.a. Eoplectodonta, Isorthis og Coolina, Solvikformasjonen, Malmøya
(Alle foto: H.A. Nakrem)
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Graptolitten Didymograptus fra
Tøyenformasjonen, undre ordo-

vicium, Slemmestad, fire cm lang.

Denne typen graptolitt er svært

vanlig i ordoviciske bergarter over

store områder, og er derfor et

godt ledefossil.

(Foto: H.A. Nakrem)

KNOLLEKALK

Knollekalk betegner kalksteiner som inneholder mer
eller mindre tykke kalklinser eller knoller som opptrer
som runde til avlange inneslutninger i skifer. Knollene
opptrer gjerne i bestemte lag, ofte som isolerte knoller
langs laget. Andre ganger opptrer de så tett sammen
at de utgjør et sammenhengende kalksteinslag, men
med knolleformene fortsatt godt synlige. Det har vært
mye diskusjon om opprinnelsen til disse knollene, men
det finnes neppe én enkel forklaring for dannelsen av
alle de forskjellige typene av kalkknoller i Oslofeltet.

De store bollene i de kambriske lagene er sannsynlig-
vis dannet ved kjemisk utfelling, oppløsning og tidlig
herding av et kalkrikt sediment, noe som bøyingen av
skifer rundt bollene viser. De mye mindre knollene kan
for en stor del være spor etter dyrs gravinger i det
næringsrike bunnslammet. Aktivitetene har endret de
kjemiske forholdene, og slam og ekskrementer har
fått forskjellig herdingskapasitet. "Knollene" kan da
sees som sammenhengende tunnelsystemer langs lag-
flatene. Dersom bunnslammet blir surt, vil dessuten
kalken kunne løses opp og danne isolerte rester
("boller"). Man kan altså tenke seg en rekke biolog-
iske, fysiske og kjemiske mekanismer for dannelsen av
knollekalker. Se også egen faktaboks om sporfossiler.

C
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Irland, i lag fra midtsilur. De små, uanselige steng-
lene av Cooksonia er også kjent fra flere andre steder.
Mer overbevisende rester er kjent fra Australia, i lag
fra overgangen mellom silur og devon.

Sjøskorpionene (eurypterider) er en utdødd leddyr-
gruppe, i slekt med nålevende edderkoppdyr.
Sjøskorpionene levde fra ordovicium til perm, men
var særlig utbredt i silur og devon. Den verdens-
berømte og fryktinngytende, mer enn 75 centimeter
lange sjøskorpionen Mixopterus kiaeri fra Ringerikes
seinsiluriske røde sandsteinslag, er et særdeles impo-
nerende fossil, selv om den ikke kunne måle seg med
de største eurypteridene, som var hele to meter lange!

Sammen med sjøskorpionene finner vi rester av
forskjellige urfisk (agnater, dvs. fisk uten kjever),
som levde i elver og laguneområdene som dekket

Ringerike ved inngangen til seinsilur (ludlow).
Den sildelignende Pterolepis og den mer ulke-
lignende Aceraspis hadde hver sin livsstil, den første
var fritt-svømmende, den andre lette etter mat langs
bunnen. Utviklingen av disse fisketypene var biolo-
gisk sett kanskje den viktigste hendelsen for det
videre mangfoldet av liv i havet. Virveldyr var nå
virkelig på plass og i stand til å delta som viktige
elementer i det globale økosystemet. Det var likevel
ganske mye seinere, et godt stykke ut i devontiden,
at etterkommerne deres, de tidlige amfibiene,
begynte å erobre landjorda.

HVA ER SPORFOSSILER?

Mot slutten av ordovicium inntraff en av historiens
større episoder med massedød. Den er også tydelig
avspeilet i Oslofeltets fossilforekomster, og er doku-
mentert i en dramatisk reduksjon av trilobitter,
graptolitter og konodonter verden over. Slike
utdøingsepisoder kan ha mange forklaringer, og den
ordoviciske episoden faller sammen med endrete
klimatiske forhold med dannelse av istider andre
steder på kloden. Store mengder vann bundet i
isbreer førte til senket havnivå, en regresjon, og
jordas generelle platekonfigurasjon førte samtidig til
andre fysiske forandringer som til sammen kan ha
bidratt til masseutdøing i havene.

Silur – liv i ferskvann og på land
Ved inngangen til silur etablerte livet seg på nytt
etter masseutdøingen i slutten av ordovicium.
Iskappene smeltet, og sammen med platebevegelser
og innsynkinger førte dette til at havnivået igjen
steg betraktelig. De største sprangene i utviklingen
ser vi hos brachiopodene, muslingene, sneglene,
pigghudene og fiskene. Tidsperioden er oppkalt
etter silurene, en keltisk stamme som bodde i grense-
områdene mellom England og Wales.
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Thalassinoides, gravespor, sannynligvis laget av et bunnlevende leddyr.
(Illustrasjon: G. Pemberton)

Denne typen fossiler avspeiler organismenes aktivitet
og liv, men selve organismen, opphavet til sporene,
finner vi svært sjelden oppbevart. Sporfossiler
omfatter spor av organismers bevegelse (gange,
kryping, graving) på eller i sedimentet, gravinger ned
i bunnslammet og boringer inn i skallet på andre
organismer eller i plantemateriale. Fossile ekskrementer
– koprolitter – er en annen type sporfossiler.

Sporene kan fortelle oss mye om dyrenes aktiviteter,
levesett og økologi, men nesten aldri noe om dyret
selv. Ganske like spor kan dannes av vidt forskjellige
organismer, men ofte er sportypen typisk for gitte
avsetningsmiljøer.

De første ferskvannsfossilene er funnet i ordoviciske
lag. Landlevende planter og dyr har ikke blitt sikkert
identifisert, men det er nylig funnet ordoviciske
sporer som muligens tilhører de første landplantene.
De første sikre rester av urfisk finnes som enkelte
fiskeskjell i ordoviciske lag, men det var først i silur
at fiskene antok nye og større former. Grupper som
trilobittene begynte da en sakte tilbakegang, og
graptolittene er representert med bare én enkelt
familie, de engreinete formene som Monograptus
tilhører. Monograptidene spiller likevel en svært
viktig rolle i dateringen av silurbergarter, før de
døde ut mot slutten av silurtiden.

Brachiopodene og korallene var i sterk utvikling
gjennom silurtiden, og studier de siste 30 årene har
bidratt til å bedre forståelsen av stadige endringer i
brachiopodesamfunnenes miljøbetingelser. En kjent
kalksteinsformasjon i Oslofeltets undersilur er pen-
tameruskalken (Rytteråkerformasjonen), oppkalt
etter den store, kraftige brachiopoden Pentamerus.
Denne formen dannet store skallbanker i grunt,
klart vann, ofte i nærheten av revstrukturer. Mot litt
dypere og noe stillere vann møter vi samfunn domi-
nert av den like store, men tynnskallete Stricklandia
og lignende artsfrender. Kalkalger som finnes sam-
men med Stricklandia, levde på en havbunn der
sollyset rakk ned. De fleste algene var da som nå
avhengig av sollys for å kunne drive fotosyntese.
I enda dypere vann finner vi stadig mindre individer
av mange forskjellige brachiopodarter. En kjent
form som har fått navn etter Malmøya i Bunne-
fjorden, er Protatrypa malmoeyensis. Små og større
revkomplekser finnes også i silurlagene. De er særlig
godt eksponert ved Porsgrunn, Holmestrand og på
øyene i Tyrifjorden på Ringerike. En horisont med
små revstrukturer i pentameruskalken har blitt stu-
dert inngående og danner grunnlag for en rekon-
struksjon som inngår i de geologiske utstillingene på
Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo. Dette
revet dannet en liten haug, om lag sju meter lang og
fire meter bred. De viktigste revbyggerne var koloni-
dannende tabulate koraller og stromatoporoider,
"limt" eller bundet sammen av kalkalger. Revet var
porøst, med store hulrom, og dannet levested for et
utall organismer som for eksempel trilobitter, bra-
chiopoder, sjøliljer, blekkspruter, snegler og mosdyr.

I løpet av silurtiden skjedde det en viktig opp-
blomstring av landplanter, urfisk og sjøskorpioner.
De hittil eldste sikre landplantene er kjent fra

Pharyngolepis, en av de kjeveløse
fiskene som er funnet som fossil på

Ringerike. (Illustrasjon: NHM, UiO)

Landskap fra slutten av silur, da de første plantene begynte å slå seg til på land. Snart gjorde sjøskorpioner seg visitter opp fra sjøen, og landskorpioner, tusenbein og midd slo seg til på land der
plantene gav både næring og beskyttelse mot sola. (Illustrasjon: B. Bocianowski)



Et av Norges flotteste fossiler, sjø-

skorpionen Mixopterus kiaeri,
funnet i de røde sandsteinene ved

Kroksund, Ringerike. 75 cm lang.

Om funnet skrev Johan A. Kiær i

1924 bl. a. "Jeg vil aldri glemme det
øyeblikk denne nye sjøskorpion ble
funnet. Mine medhjelpere hadde
nettopp snudd en stor helle da vi så
det store dyr med sine utstrakte
svømmeføtter. Det så så naturlig ut
at vi hadde nesten ventet at det
ville reise seg fra det sted det hadde
hvilt i mange millioner år, og krype
ned til vannet like nedenfor".
(Foto: P. Aas)
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KNOLLER OG SPORFOSSILER:

A. Kalkknoller i mørk skifer (Skogerholmformasjonen, ordovicium, Hovedøya)

B. Tverrsnitt av knoller og enkelte fossilfragmenter – en korall og noen sjøliljestilker – inni og rundt knollene (Rytteråkerformasjonen, silur, Malmøya), bildeutsnitt 30 cm

C. Knoller i form av graveganger (Rytteråkerformasjonen, silur, Malmøya), gravegangene er 10–20 millimeter i diameter

D. Kambriske boller (Alunskiferformasjonen, Slemmestad)

E. Lagflate med fine beitespor (av typen Chondrites) (Solvikformasjonen, silur, Malmøya), sporene er rundt to millimeter i diameter
F. Forvitret lagflate som viser et sinnrikt mønster av grove gravespor (Vikformasjonen, silur, Malmøya), gravegangene er 10–20 millimeter i diameter

(Alle foto: H.A. Nakrem)

162



165

Baltika oversvømmes i kambrium
Tidlig i kambrium steg det globale havnivået sakte,
men sikkert ut over grensene for de seinproterozoiske
bassengene og videre over det nederoderte grunnfjellet
som dannet Baltikas overflate. Det opptrer stedvis et
tynt basalkonglomerat på dette bølgende "subkam-
briske peneplanet", før avleiringene går over til
sandsteiner og grågrønne og deretter mørke skifre,
med trilobitter som de fremtredende ledefossilene.
På Ringsaker finner vi en ca. 125 meter tykk lag-
pakke med sandstein (Vangsåsformasjonen) fra
tidligkambrium. Den kambriske lagrekken er
derfor mest komplett i den nordlige delen av Oslo-
feltet, i nærheten av det seinproterozoiske bassenget.
I mellomkambrium var så å si hele Oslofeltet og
Baltika for øvrig dekket av havet. I selve Oslo og
omegn ligger midtre kambriske avsetninger direkte
på grunnfjell. Mellom- og overkambrium var preget
av den svarte alunskiferen med store "kanonkuler"
av "stink-kalk", en svart kalkstein med høyt orga-
nisk innhold, som lukter surt og råttent når den blir

banket på eller knust. Den ekte alunskiferen er kjen-
netegnet ved at den gir svart strek hvis den skrapes
med en kniv, mens andre mørke skifre gjerne gir en
mer grålig strek. I selve Oslo danner alunskiferen et
omtrent 50 meter tykt lag som ligger under sentrale
deler av sentrum, Oslo kretsfengsel, Tøyen og langs
Ekebergskrenten. Den nøyaktige mektigheten av
alunskiferen er vanskelig å bestemme fordi den bløte
enheten som oftest dannet en perfekt glidesone eller
"smøring" under den seinere kaledonske deforma-
sjonen med folding og dekkeinnskyving. Enkelte lag
kan på den måten ha blitt skjøvet sammen og for-
doblet i tykkelse.

Alunskiferen ble dannet av slam fra en totalt "død"
havbunn med liten eller ingen oksygentilførsel. Den
har lokalt et karboninnhold rundt 10 til 15 prosent,
i ekstreme tilfeller opp til 40 prosent. Den er ofte
også rik på tungmetaller som vanadium og uran
(opptil henholdsvis 0,5 og 0,02 prosent) og inne-
holder rikelig med jernmineraler, inkludert sulfider

Skifre fra midtre kambrium ligger

direkte på prekambrisk grunnfjell.

Oppå de svarte skifrene sees en

horisontal intrusivgang av lys

mænaitt. Fra Slemmestad, sentralt

i Oslofeltet. (Foto: H.A. Nakrem)

Den over to kilometer mektige kambrosilur-lagrek-
ken i de ulike distriktene av Oslofeltet har historisk
blitt delt inn etter et finurlig alfanumerisk skjema
som først ble introdusert i 1857 av professor
Theodor Kjerulf, en pioner i norsk geologi. Kjerulf
delte den marine lagrekken inn i åtte etasjer. De
ordoviciske lagene, og spesielt fossilene, ble grundig
beskrevet av professor Waldemar C. Brøgger i 1882,
mens det første omfattende studiet av den marine
delen av silurlagrekken ble presentert av en av

Norges største paleontologer, professor Johan Kiær,
i 1908. Kiærs imponerende og detaljerte beskrivelser
resulterte i en omfattende raffinering av Kjerulfs
etasjesystem. For eksempel inndelte han undre silur,
"etasje 6", først i subsonene "6a, 6b og 6c" og deretter
i enda flere undersoner, for eksempel "6bα og 6bβ".
Tilsvarende detaljert inndeling ble gjort for alle
"etasjene".

Det er nå etablert en mer moderne bergartsstratigra-
fisk inndeling, samt en langt bedre datering av lag-
rekken, til dels basert på miljøuavhengige utviklings-
rekker blant de mange fossilene som finnes.
Samtidig har vi skaffet oss bedre innsikt i de fossile
samfunnenes miljøavhengighet, sammen med bedre
forståelse av hele lagrekkens avsetningsforhold.
Dette gir til sammen et langt mer nyansert bilde av
Oslofeltets vekslende miljøer. Samtidig kan vi bedre
forstå hvordan de lokale bevegelsene virket inn etter
hvert som de kaledonske dekkene ble skjøvet
innover fra nordvest.

Tidligpaleozoiske avsetninger er også kjent fra andre
steder i Norge, bl.a. fra Rogaland, Bergensområdet
og Trøndelag, men disse avsetningene er til dels
sterkt deformert under den kaledonske fjellkjede-
dannelsen. Bedre bevarte enheter finnes i Finnmark.

Kambrosilurtidens skifre og kalksteiner forvitrer
lett og gir ofte utgangspunkt for næringsrik jord.
Jordbruksbygdene på Hadeland og ved Mjøsa er
eksempler på dette, i kontrast til skogområdene i
Nordmarka, som vokser på harde intrusiver og
lavabergarter.
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Generell stratigrafisk tabell som

viser den kambrosiluriske lagrek-

kens inndeling og karakteristiske

trekk i sentrale deler av Oslofeltet

(Oslo-Asker). Lagenes tykkelse er

angitt i meter. Forenklet litologi

viser skifer som svart, kalkstein som

mursteinsmønster og sandstein som

prikket på rød/gul bakgrunn. For

kambrium er gammel tidsinndeling

beholdt sammenlignet med geolo-

gisk tidsskala fra 2013. Etg står for

etasje, en betegnelse benyt-

tet av Kjærulf og Brøgger. De

to øverste formasjonene

utgjør tilsammen Ringerike-

gruppen som er 1250 m

mektig på Ringerike.

Oslofeltets kambrosiluriske lagrekker

Avsetningene fra kambrium, ordovicium og silur viser en enorm variasjon, fra mørke

skifre, knollekalker og tykke kalklag til vulkanske askelag og aller øverst en tykk lagpakke

med røde sandsteiner. Bergartene vitner om varierte avsetningsforhold og om tektoniske

episoder som etter hvert førte til dannelsen av en ny fjellkjede.
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3a

2e

4a

4a
3cd

Alunskifer

Langøyene-Langår
Husbergøy
Skogerholm
Skjerholm
Grimsøy
Venstøp

Solvang
Nakkholm
Frognerkil
Arnestad

Huk
Tøyen
Bjørkåsholm

Elnes

Voll

8c-d
8a-b

10
10
9

7c
7a-b
6a-c

750
500
260
35
90
80
50

190

50-60,13-35
10-35
33-43
35-40
10-40
7-10

12-20
13-20
10-20
22-40

ca. 7
ca. 20
ca. 1

>45

ca. 75

ca. 60



som svovelkis og magnetkis. Svovelinnholdet i disse
mineralene kan være så mye som fem til sju prosent,
og dette skaper betydelige byggtekniske problemer,
noe som har representert en stor utfordring i den
eldre bygningsmassen i Oslo. Ved eksponering til
luft og vann oksideres kismineralene, og svovelsyren
som dannes, tærer på fundamenter av jern og
betong, samt på nedgravde jernrør. I blanding med
kalken i betong dannes det gips eller ettringitt, som
får betongen til å svelle, og dette kan sprenge over-
liggende gulv og vegger. Alle disse faktorene gjør
skiferen til et særdeles vanskelig byggefundament.
Ironisk nok er Geologisk museum i Oslo bygd på
berggrunn av alunskifer, noe som bulingen og
oppsprekkingen av kjellergulvet tydelig viser. Den
moderne bygningsindustrien gjennomfører derfor
omhyggelige tiltak ved anlegg på alunskifer. Det er
svært viktig å hindre kontakt mellom skiferen og
betongfundamentene. Alunskiferens høye uraninn-
hold gjør at den mange steder viser høy naturlig radio-
aktivitet. Nedbrytningen av uran fører til dannelsen av
radongass, som kan sive inn i bygninger eller bli opp-
løst i grunnvannet.

Hele den kambriske lagrekken er ellers preget av
trilobittene som ledefossiler. Historisk sett har tre
lagrekker blitt definert ved sine karakteristiske trilo-
bitter: Holmia, Paradoxides og olenider som karakte-
riserer henholdsvis undre kambrium, midtre kam-
brium og øvre kambrium. I tillegg til forekomstene i
Oslofeltet er dårlig bevarte rester av midtre kambriske
lag også kjent fra Hardangervidda og i nærheten av
Stavanger. Videre opptrer et smalt belte av kambriske
lag langs randen av kaledonidene og videre nordover
gjennom Sverige helt til Finnmark. Nord i Finnmark
finnes en bassengutvikling med en 1100 meter tykk
kambrisk lagrekke. En tredeling av fossiler og bergar-
ter gjør det mulig å korrelere denne lagrekken til
Oslofeltet. Kambriske lag finnes også innenfor de
kaledonske skyvedekkene, men der er de som oftest
omdannet til fyllitt og marmor, noe som har bidratt
til å ødelegge fossilinnholdet. Ellers opptrer lite
påvirkete, tynne og ofte ukomplette lagrekker av
kambrisk alder mange steder spredt over det baltiske
skjold, f.eks. i Skåne, Västergötland, på Gotland og
Bornholm og rundt Østersjøen.
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Sommeren 2009 ble skråningen ned

mot fotballbanen til Slemmestad IF

på dugnad rensket for buskas, jord

og trær. Lagflata som kom til syne,

viste seg å være en av Norges

flotteste fossilforekomster med

tusentalls skall av ordoviciske blekk-

spruter. Nærbildet viser snitt

gjennom flere ortocerer. (Stort foto:

I. Bryhni, lite foto: H.A. Nakrem)

Holmestrand

Slemmestad

Mjøsområdet

Sandavsetninger

Landområde

Grunnfjell

N

a. Mjøsområdet

Skien - Langesund

Oslo - Asker

Svart slam

Sand/grus og stein

N

b. 

Ordovicium – fra rolig leirbunn til tropiske strender
Avsetning av svart leire fortsatte i Oslofeltet inn i
ordovicisk tid, med dannelsen av dictyonema-
skiferen, oppkalt etter en av de primitive, forgreinete
graptolittene. Bedre vannsirkulasjon i havet over
Baltika gav etter hvert en mer oksygenrik og levende
havbunn med mindre karboninnhold. Disse forhol-
dene førte til dannelse av skifre som er mer grålige
enn svarte i farge. Hele lag spekket med kalkknoller,
langt mindre enn stinkkalk-bollene i alunskiferen,
danner de karakteristiske gråhvite knollekalksteinene
som er så typiske for veiskjæringer i gatebildet
mange steder i og rundt Oslo.

En del sammenhengende kalklag ble også dannet.
De representerer et miljø med lite slamtilførsel og
opphoping av kalkslam og fossilrester på en ganske
frisk havbunn. Utbredelsen av ortocerkalksteinen
forteller oss at det var nokså ensartete gruntvanns-

forhold over store deler av Baltika, i alle fall i deler
av tidlig ordovicium. Rundt Oslo er kalksteinen,
øverste del av Hukformasjonen, utviklet som et ca.
sju meter tykt, massivt lag, og den står fram som
rygger i terrenget. Ortocerkalken har vært brukt
som bygningsstein, blant annet ved Akershus fest-
ning og Gamle Aker kirke. Denne kalksteinen gav i
1892 opphav til den første produksjonen av sement
i Slemmestad nær Oslo. Den har en del eiendom-
melige trekk: de kremmerhusformete Endoceras-
skallene ligger ofte i tilnærmet samme lengderet-
ning, antageligvis orientert parallelt med den frem-
tredende bunnstrømmen. Skallene er likevel som
oftest delvis korrodert eller oppløst, noe som tyder
på vekslende forhold på havbunnen, hvor perioder
med frisk gjennomstrømning vekslet med perioder
preget av stagnerende og surere bunnforhold.

Mjøsområdet

Kalkrikt bunnslam

Skifer med kalkboller

N

Skien - Langesund

Oslo - Asker

c.

Sand/kalk-barrierer

Sandholdig kalkslam

Kalkrikt bunnslam

Mørk skifer med 
kalkboller

N

Ringerike

Mjøsområdet
Oslo - Asker

d.

c. TIDLIG-MELLOMORDOVICIUM

(for ca. 470–480 millioner år siden).

Havnivået i Oslofeltet er noe grun-

nere, og oppknuste skallrester etter

organismer i havet fører til dannelse

av kalkavsetninger. Periodevis blir

havet dypere, og det avsettes mørkt

slam. De tykkeste skallansamlingene

fører til dannelsen av

Hukformasjonen. Etter hvert som

bunnslammet herdes til stein i

dypet, dannes det i varierende grad

kalkknoller, kalksteinslag og mer

skifrige bergarter.

d. SEINORDOVICIUM

(ca. 443–445 millioner år siden).

Havet er grunt, og grov sand blan-

des i kalkslammet. Enkelte områder

er tørt land, og strømmende fersk-

vann skjærer seg ned i de underlig-

gende kalkrike lagene. Revstrukturer

utvikler seg i enkelte områder mot

sør. Langøy- og Langåreformasjonen

er dannet fra kalkavsetningene fra

denne perioden.

BLOKKDIAGRAMMER SOM VISER EN SKJEMATISK FREMSTILLING AV DEN AVSETNINGSMESSIGE UTVIKLINGEN GJENNOM KAMBRIUM I OSLOFELTET.

a. TIDLIG KAMBRIUM (for ca. 540 millioner år siden). Grunnfjellet er slitt ned til et flatt landområde (peneplan), og havet trenger inn fra nord. Langs Mjøsa

finner vi i dag sandsteiner og skifre med bl.a. trilobitter og en variert opptreden av sporfossiler fra denne tiden.

b.MELLOMKAMBRIUM (for ca. 500–510 millioner år siden). Havnivået har steget, store deler av Baltika er oversvømt, og mørkt slam avleires på den oksy-

genfattige havbunnen. I sørvest stikker fortsatt deler av grunnfjellet opp, noe man kan observere ved Rognstranda i Telemark. Det mørke bunnslammet med

rikelig organisk materiale er opphavet til alunskiferen.
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De undre og midtre ordoviciske lagene i og rundt
Oslo er til sammen omtrent 270 meter tykke og
viser stadige vekslinger mellom skifrige og mer kalk-
rike enheter, både i liten og stor målestokk. De
mørke skifrene inneholder gjerne graptolittfossiler,
mens trilobitter, brachiopoder og andre skalldyr pre-
ger kalksteinslagene. Skifrene representerer tydelig
perioder med slamrike og nokså oksygenfattige
bunnforhold, mens kalksteinene ble dannet i perio-
der med klart vann og rikt liv på havbunnen.
Rytmiske svingninger i havnivå, kanskje som resultat
av gjentatte nedisinger og issmelting på Gondwana-
kontinentet, kan ha vært årsak til disse vekslingene i
bergartstyper. Den store nedisingen på Gondwana
skjedde imidlertid ikke før seinere i ordovicium, så
det er naturlig å vurdere også andre årsaker til disse
rytmiske vekslingene. Muligens kan de heller forkla-
res ved klimatiske endringer knyttet til små variasjo-
ner i jordas kretsløp rundt sola, såkalte Milankovic-
sykler. Kalkrike enheter representerer perioder med
varmere sjøvann og oppblomstring av kalkutskillende
organismer i havet og på havbunnen.

Den stadige vekslingen mellom skifer og kalkstein
avbrytes i den midtre ordoviciske lagrekken ved at
det kommer inn lag av bentonitt, en bergart som
består av forvitret og omvandlet vulkansk aske, trans-
portert med vinden fra store vulkaner til havs. En
rekke slike lag med samme alder er funnet i Norge,
i de baltiske statene, Polen, Storbritannia og i store
deler av det østlige Nord-Amerika. Nøyaktige kje-
miske analyser utført i den seinere tid demonstrerer
i detalj samhørigheten og samtidigheten av disse
lagene. Enkelte bentonittlag er opptil en meter tykke
og viser at for rundt 450 millioner år siden inntraff
kolossale vulkanutbrudd hvor opptil hundrevis av
kubikkilometer vulkansk aske ble spydd ut i atmo-
sfæren i løpet av kort tid. Bentonittlagene både på
Baltika og Laurentia har en kjemisk sammensetning
som viser at de stammer fra vulkaner på øybuer
utenfor det daværende Norge. Dette var øybuer som
ble presset opp langs plategrenser hvor litosfæreplater
kolliderte. I dette tilfellet dreier det seg om, som
beskrevet i neste kapittel, platekollisjoner i forbin-
delse med lukningen av Iapetushavet. Det er interes-
sant at uavhengige studier har vist at kalk- og skiferla-
gene nærmest inntil bentonittene på begge kontinen-
tene viser en klar endring i karbonisotopkarakter, noe
som har blitt tolket som tegn på den første klimatiske
avkjølingen før den omfattende seinordoviciske nedi-
singen av Gondwana.

ALUNPRODUKSJON – INDUSTRI I GAMLE KRISTIANIA

Alunskifer var i mange år et viktig råstoff for industriproduksjon i Norge og andre land. Alun er et kali-aluminiumsulfat som flere steder i
Skandinavia i flere hundre år har blitt utvunnet fra alunskiferen. Alun finnes ikke i alunskifer i naturlig tilstand, men fremstilles fra skiferen
ved en langvarig og omfattende behandling. Først ble skiferen lagt opp i store hauger sammen med ved, og bålene som da ble tent, ble holdt
glødende i flere uker. Deretter ble de brente restene blandet med vann i store kar, og de oppløste saltene krystalliserte ved inndampning.
Oppløsning og inndampning innebar en omfattende renseprosess som måtte foregå i flere omganger før klare krystaller av kalialun
(KAl(SO4)2.12H2O) vokste fram i den sterkt konsentrerte luten. Alun ble brukt til bleking av tøy, til hvitgarving av lær og til fremstilling av
papir. Det hadde også medisinske formål: alunstift stanser blødning og kan brukes etter barbering eller mot småsår. Et rødt og brunrødt farge-
stoff fikk man også fra slamrestene som ble igjen.

Kong Kristian 6. gav navnet til Christian og Sophia Magdalenes Alunverk på Ekebergskråningen på Oslo Hospitals grunn. Driften kom i gang i
1737. Alunverket var i sin tid en av de største industribedriftene i Oslo-området. I 1793 bodde 106 mennesker på verket, hvorav 50 arbeidet
med produksjon av alun til lærgarving og til beising av ull og bomull. Arbeiderne var naturlig nok bestandig innhyllet i røyk fra brenningen av
den svovel- og uranrike skiferen, men man mente den beskyttet dem mot "grasserende sykdommer, forråtnelsesfeber, blodgang osv., som byen
ellers var plaget av på den tiden". Samtidig med opprettelsen av verket ble det innført importforbud for fremmed alun og rødfarge, og fabrik-
ken var også fritatt for tiende og eksporttoll. Manglende fagkunnskap gav likevel et urent, jernholdig produkt, og verket ble snart nedlagt.
Produksjon kom i gang igjen i 1758, og James Collett kjøpte fabrikken ved en auksjon i 1759. Alunverket fortsatte sin drift fram til 1815.

Alunskiferens høye karboninnhold gjør den også til en potensiell kildebergart for petroleum, og dette er særlig aktuelt i og rundt Østersjøen.
I Sverige ble alunskiferen fra enkelte områder destillert fra 1925 fram til 1961, og under den andre verdenskrig ble petrolumsproduktene brukt
til drift av marineflåten. Den noe yngre tidligordoviciske dictyonemaskiferen har svært like egenskaper som den kambriske alunskiferen, og i
Estland dekket brenning og destillering av tilsvarende skifre i 2002 fortsatt rundt 90 prosent av landets energibehov. Store mengder av den
estiske kuckersitt-skiferen ble også brutt mellom 1948 og 1952 for produksjon av uran. Andre steder, hvor skiferen har blitt oppvarmet natur-
lig (den høye radioaktiviteten gjør den til en varmekilde i seg selv), avgir den olje. I Oslofeltet er all petroleum for lengst "kokt ut" av skiferen
av naturens egen varme (her knyttet til den kaledonske fjellkjededannelsen og den seinere magmatiske aktiviteten i karbon-perm).
Et par små "fossile" oljefelt ble imidlertid nylig påvist i Telemark og i Buskerud, hvor olje fra alunskiferen ble dannet og presset inn i omkring-
liggende kalk- og sandsteiner, antagelig som resultat av oppvarming fra de permiske intrusivene for ca. 250 – 290 millioner år siden.

Steinbruddene til Alunverket på
Ekeberg. Ekebergveien til venstre i
bildet. Akvatint ca. 1800 etter
original av John W. Edy. (Gjengitt
med tillatelse fra Oslo Bymuseum)

Et grønnlig, lettforvitrende bentonittlag

(fossilt askelag) på ca. én meters tykkelse

ligger mellom mørke ordoviciske skifre i

Arnestadformasjonen i Asker.

(Foto: H.A. Nakrem)

JOHAN ASCHEHOUG KIÆR

Kiær, Johan Aschehoug (1869–1931) var professor i paleontologi og historisk geologi
og bestyrer av Paleontologisk museum i Oslo. I 1908 publiserte Kiær sin nær 600 siders
store utredning om de rikt fossilførende avleiringene fra silur i Oslofeltet, et arbeid som
ble belønnet med Fridtjof Nansens pris.

Kiær var opprinnelig særlig interessert i koraller og den siluriske lagrekkens stratigrafi,
mens interessen hans for vertebrater ble dels vekket ved de interessante funn av urfisk
som ble gjort på Svalbard, dels ved et enestående funn av urfisk og sjøskorpioner, bl.a.
Mixopterus kiaeri, i sandsteinene på Ringerike i 1909. Foruten sin betydelige viten-
skapelige innsats var han også ellers meget aktiv med å popularisere faget sitt.
Bildet viser professor Kiær som pakker fossiler fra Ringeriksgruppen på Kroksund ved
Sundvollen (Foto: Naturhistorisk museum, UiO).
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Den ordoviciske lagrekken er til sammen omtrent
470 meter tykk i Oslofeltet, og nesten halvparten
skriver seg fra øvre ordovicium. Vestover, mer sen-
tralt i kaledonidene, finnes nok mye tykkere ordovi-
ciske lagrekker, men her ligger de i de overskjøvne
dekkene og er sterkt foldet og omdannet, med bare
fragmentariske og dårlig bevarte fossiler. Det er ikke
alltid lett å tolke opprinnelsen og stratigrafien av
lagene i dekkene. I Valdrestraktene ble det for
eksempel i 1960-årene oppdaget at en ordovicisk
lagpakke som man trodde var over 1000 meter tykk,
var feiltolket. Hele lagrekken er sterkt deformert ved
foldning og overskyvning, slik at den virkelige mek-
tigheten er langt mindre enn tidligere antatt.

Bergarter i Trøndelags-området representerer en
ordovicisk utvikling av sentrale deler av den vok-
sende fjellkjeden. Fossilfunn tyder på at disse berg-
artene er skjøvet inn fra nordvest fra den amerikan-
ske platen under den kaledonske kollisjonen. Den
over 5000 meter tykke lagrekken består her av både
vulkanske og sedimentære bergarter, de siste finner
vi i dag igjen som glimmerskifer og metamorf grå-
vakke. Videre nordover, i Nordland og Troms, opp-
trer flere skyvedekker med kambrosilurbergarter av
varierende metamorfosegrad. Fossilene i disse skyve-
dekkene er stort sett sterkt omdannete, men

Lokale variasjoner
Oslofeltets utvikling gjennom kambrium og tidlig
ordovicium var nokså ensartet gjennom hele regio-
nen, og nokså lik utviklingen i de baltiske provin-
sene. Fra da av og i fortsettelsen ble det mye mer
lokal og regional variasjon, ettersom lukningen av
Iapetushavet skred fram. Variasjoner i avsetnings-
forholdene i mellomordovicium har gitt opphav til
avleiringer som opptrer i tre ulike geografiske belter.
Beltet nærmest datidens kystlinje, representert ved
Skien og Porsgrunn i sør og Mjøsa i nord, er preget
av en overvekt av kalksteiner, noen steder med rev-
strukturer. Den massive, 40 meter tykke "enkrinitt-
kalken" – Steinvikformasjonen – i Porsgrunn fikk
sitt opprinnelige navn etter sitt høye innhold av kri-
noide- eller cystoidestilker av typen Encrinites.
Enkelte deler av kalksteinen, som er svært ren og
fortsatt blir brutt som råstoff for sementproduksjon,
inneholder også mindre korall- og kalkalge-revstruk-
turer. I de nordlige Mjøstraktene finner vi tilsva-
rende kalksteiner, den 80 til 100 meter tykke
Mjøsformasjonen, også med kalkalge- og stromatopo-
roidrike revstrukturer.

Det neste beltet, med Ringerike og Hadeland som
typiske områder, har mindre fremtredende kalk-
steinsenheter. Koraller og kalkalger mangler stort

sett, men bergartene er rike på brachiopoder, bryo-
zoer, cystoideer og trilobitter. Det tredje beltet fore-
kommer i de sentrale områdene av Oslo og Asker.
Det representerer det dypeste miljøet, og viser en
mer skifrig utvikling. Trilobitter og graptolitter,
sammen med brachiopoder, er de vanligste fossilene
i dette avsetningsmiljøet. Fordelingen av faciesbelter
tyder på en stadig miljøendring mot dypere og mer
landfjern havbunn i de sentrale delene av Oslofeltet.

Øverst i ordovicium ser vi store endringer i bergarts-
karakter og avsetningsmiljø gjennom hele området.
Grove sandsteiner og kalksteiner, også i Oslo og
omegn, vitner om grunne og urolige havforhold, i
motsetning til den tidligere rolige slambunnen som
preget de sentrale delene av Oslofeltet. Gruntvanns-
sandsteiner gjennomskåret av tidevannskanaler, ofte
fylt med meterstore blokker, revet løs fra underlig-
gende lag og fra kanalbreddene, tyder på heving av
deler av området til over havnivå. I de nordlige
traktene rundt Mjøsa, hvor mye av den ordoviciske
perioden hadde vært preget av grunnere forhold enn
Oslofeltet for øvrig, finner vi sterkt eroderte topp-
flater i Mjøsformasjonen, med flere meter dype
karststrukturer, klare tegn på at hele området ble
fullstendig hevet over havnivå ved overgangen fra
ordovicium til silur.
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Tidevannskanal innfylt med store

kalksandsteinsblokker, øverste delen

av ordovicium (Langøyformasjonen),

Kalvøya. (Foto: H.A. Nakrem)

Bergen

Stavanger

Bodø

Mo i Rana

Trondheim

Ålesund

Tromsø

Hammerfest

Kaledonske dekkebergarter av
hovedsakelig prekambrisk alder

Kambrosiluriske sedimentære
bergarter i Norge og i den
kaledonske fjellkjeden og
fjellkjedefronten i Sverige 

Grunnfjell

Devonske avsetninger

Intrusiver og lavaer fra
karbon og perm

Oslo

100 km 

KART: Fordeling av kambrosilurberg-

arter (svart farge) i Norge og i

grensestrøkene i Vest-Sverige.

Foto øverst til venstre:

Tromsdalskalk av ordovicisk alder

tas ut i dagbruddene i Verdal, Nord-

Trøndelag. (Foto: H.A. Nakrem)

Foto nederst til venstre:

Rasstupet i Tsjebysjovfjellet på sør-

siden av Hornsund, Svalbard.

Bergartene er nesten umetamorfe

karbonatbergarter i Nørdstetind-

formasjonen, som er en del av den

ordoviciske Sørkapp Land-gruppen.

Den liggende isoklinalfolden er av

kaledonsk alder – trolig et foldet

skyvedekke. (Foto: W. Dallmann)

i Finnmark (Digermulen) er skifre med trilobitter og
graptolitter meget godt bevart.

I Nordland og Troms opptrer mektige lagpakker
med store innslag av deformert og metamorfosert
kalkstein og dolomitt (nå mest marmor). Mye av
den trolig 7000 meter tykke lagrekken ved
Ofotfjorden er trolig av ordovicisk alder, men også
her finnes det svært få identifiserbare og alders-
spesifikke fossiler.

Tykke kalksteiner av ordovicisk alder med "ameri-
kanske" fossiler finnes også på Bjørnøya, og er muli-
gens også påtruffet ved oljeboringer lenger nord dypt
under Barentsøya og Edgeøya. Et uventet funn av
fossiler i Hinlopenstretet langt nordøst på
Spitsbergen i 1972 førte til beskrivelsen av en uvanlig
fossilrik ordovicisk lagrekke med skifre og mørke
kalksteiner, også disse med fossiler typisk for den
amerikanske platen, Laurentia, og ikke Baltika.
Fossilene her, som ellers i de kambrosiluriske lag-
rekkene, gir uunnværlige ledetråder med hensyn til
bergartenes primære avsetningsmiljøer og geografiske
opprinnelse.
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KAMBROSILURFOSSILER FRA LOKALITETER UTENFOR OSLOFELTET.

A. Graptolitten Rhabdinopora, ordovicium, Digermulen, Finnmark (bildeutsnitt, bredde seks cm)
B. Blekkspruten Discoceras, ordovicium, Otta-konglomeratet (ca. fire cm i diameter)
C. Trilobitten Peltocare compactum, ordovicium, Digermulen, Finnmark (ca. 12 millimeter lang)
D. Borkjerne med brachiopoder og koraller fra Farsundbassenget (nedre silur), Skagerrak (kjernediameter fem cm)

E. Deformert trilobitt Calymene, silur, Bergen (Reuschs originalmateriale), (trilobittens bredde en cm)
F. Enkeltkoraller ("Cyathophyllum") i metamorf og deformert silurisk kalk (marmor), Bergen (koralldiameter = en cm)
G. Kolonikorall ("Syringophyllum") i metamorf og deformert silurisk kalk (marmor), Bergen (koralldiameter = tre millimeter)
H. Blekkspruten Gonioceras, ordovicium, Bjørnøya (25 cm lang)
(Alle foto: H.A. Nakrem)
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c. TIDLIG-MELLOMORDOVICIUM (for ca. 425–430 millioner år siden, ludlow). Etter en periode med tilført sand (Bruflatformasjonen) øker igjen kalk-

produksjonen. De grunne områdene gir optimale forhold for vekst av korallrev, men i enkelte havbukter damper havet så mye inn at salter felles ut.

Særegne bakterier og alger overlever i disse ugjestmilde miljøene. Braksøy- og Steinsfjordformasjonene er dannet fra disse revstrukturene og de grunne

kalkflatene.

d. SEINSILUR (for ca. 420 millioner år siden, pridoli). I vest-nordvest er fjellkjeden (kaledonidene) under oppbygging. De unge fjellene eroderes, og elver

fører store mengder sand ut i havet mot sørøst. Det utvikles elvesletter, deltaer og områder med brakkvann, der fisk og sjøskorpioner hadde gode

livsbetingelser. De mektige røde sandlagene blir seinere omdannet til en tykk sandstein – Ringerikssandsteinen.

BLOKKDIAGRAMMER SOM VISER EN SKJEMATISK FREMSTILLING AV DEN AVSETNINGSMESSIGE UTVIKLINGEN GJENNOM SILUR I OSLOFELTET.

a. TIDLIG SILUR (for ca. 435–440 millioner år siden, llandovery). Havnivået har steget betraktelig, de grunne kalkavsetningene oversvømmes og blir

etter hvert dekket av sand i sør, vest og nord, mens det sentrale Oslo-området får tilført slam i den noe dypere delen av bassenget. Disse avsetningene

fører etter hvert til dannelsen av henholdsvis Sælabonn- og Solvikformasjonene.

b. TIDLIG SILUR (for ca. 430 millioner år siden, wenlock). Tilførselen av materiale fra land har avtatt noe, og kalkproduksjonen dominerer igjen. I de

grunne områdene i vest (dagens Ringerike) utvikles revlignende strukturer dominert av koraller, svamp og sjøliljer. Lenger fra kysten avsettes det skallrikt

kalkslam, og forskjellige brachiopodsamfunn får gunstige livsbetingesler. Kalkavsetningene er ganske ensartete over et stort område, og de er

opphavet til dannelsen av Rytteråkerformasjonen.

Silurtid – fra hav mot land
Silurlagrekken i Oslofeltet er nesten 2000 meter
tykk, med en høyst variert blanding av ulike
bergartstyper, fra dypvannsskifre og sandsteiner,
grunnmarine sandsteiner og kalksteiner til konti-
nentale røde sandsteiner øverst i lagrekken. De røde
sandsteinene, typisk for området rundt Sundvollen
på Ringerike, utgjør over halvparten av hele lag-

rekken. Tykke lagpakker og hurtige skiftninger i
avsetningsmiljø, både i tid og rom gjennom hele
Oslofeltet, avspeiler den økende uroen knyttet til
dannelsen av den kaledonske fjellkjeden.
Den tidligpaleozoiske fasen, med en forholdsvis
stabil plattform foran den voksende fjellkjeden, gikk
nå tydelig mot slutten. Endringene i forholdene
demonstreres ved en sammenligning mellom

B

hanakrem
Highlight
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Revets overflate

Revets basis

A

Revets flanke 

Revets overflate

Revets bunn

A

Revets flanke

CB

A. Relativt flat revstruktur (en

meter tykk) i øvre del av

Rytteråkerformasjonen, fra

Limovnstangen, Ringerike. Gul

stiplet linje markerer revets over-

flate, rød stiplet linje markerer

bunnen av revet, mens blå stiplet

linje markerer revets flanke.

B. Revbyggende korall: Halysites
(kjedekorall)

C. Revbyggende korall: Favosites
(bikakekorall)

(Alle foto: H.A. Nakrem)

avsetningstid og sedimentmektigheter: nesten to
kilometer sedimenter ble avsatt i løpet av de "korte"
25 millioner år i silurtiden, i sterk kontrast til de
beskjedne 600 metrene som ble avsatt gjennom de
forutgående 100 millioner år.

I begynnelsen av silurtiden var de nordlige distriktene
(Mjøstraktene) fortsatt eksponert som landområder,
men på Ringerike og i Skiensområdet ble det avleiret
sand dannet i strandsonen og i strandnære havom-
råder. Bærum- og Oslo-området preges derimot av
mørke skifre, karakteristisk for et dypvanns-brachio-
podsamfunn. Tynne innslag av sand, silt og kalk-
slam ble ført inn i dette havtrauet med stormbølger
fra de grunnere områdene i sørvest, vest og nord-
vest, og muligens også fra et høgdeområde som kan
ha ligget i sørøst mot dagens Sverige. Denne varierte
topografien var tydelig styrt av forkastningsbeve-
gelser i jordskorpen. De ulike områdene viser store

variasjoner i havdyp etter hvert som de stedvis ble
presset opp eller sank inn.

Med stigende havnivå etter den store Gondwana-
nedisingen ble hele området gradvis dekket av havet,
og kildene for sand- og leirtilførselen ble oversvømt.
Hele Oslofeltet ble til et grunt hav med et yrende
plante- og dyreliv, som gav opphav til fremtredende
kalksteiner, godt synlige f.eks. i veiskjæringer på E16
mellom Vik og Steinssletta i Ringeriks-området.
Disse kalksteinene består delvis av "knollekalkstein",
i dette tilfellet innfyllinger av graveganger laget av
krepsdyr, men også mektige skjellbanker av den
tykkskallete brachiopoden Pentamerus er vanlige.
Disse, og særlig små revstrukturer som finnes både
på Ringerike og i Bærum, tyder på varme og svært
grunne marine forhold, nokså like de som finnes på
Bahamasbankene i dag (Oslofeltet lå på denne tiden
ca. 30 grader sør for ekvator).

Fjellkjeden påvirker avsetningene
Pentameruskalken ble etter hvert fremherskende
gjennom hele Oslofeltet. Det ble så en brå overgang
fra gruntvannskalksteinene gjennom knollekalkstei-
nene til dypvannsskifre. De nordlige distriktene,
som tidligere var topografiske høgder og hevet over
havnivået, sank nå sterkere inn enn de øvrige områ-
dene og dannet én større sammenhengende for-
landsgrøft der det hopet seg opp slam som ble til
svarte skifre. Skifrene er representanter for typiske
"graptolittfacies", dvs. ingen bunnlevende skalldyr
klarte seg i miljøet der, og bare de frittsvevende
graptolittene ble oppbevart i det råtne bunnslammet
etter at de døde. I de øvrige områdene skjedde det
en mindre dramatisk innsynking, men alle viser
klare tegn på større havdyp. Denne lagrekken i
Oslo-området, best blottet på det klassiske ekskur-
sjonsstedet Malmøya i Bunnefjorden, er preget av
knollekalker som viser spektakulære lagflater med
oppkveilete stilker av sjøliljer som sank ned i den
bløte havbunnen. At dette området likevel var preget
av bunnstrømmer, demonstreres ved at enkelte lag-
flater også viser strømorienterte skall av ortocerer og
greinformete koraller. Utglidingsflater med intrafor-
masjonale konglomerater (opprevne biter av tidli-

gere avsatt kalkstein) vitner også om periodiske jord-
skjelv i området. Også i denne delen av lagrekken
ser vi bentonittlag som kan brukes til korrelasjon
både innenfor Oslofeltet og Baltika for øvrig.

Den siste fasen av denne tidlige silurutviklingen er
markert av enda et brått skifte i avsetningsregimet.
Fortsatt lå sentrale og sørlige distrikter langs den
nordlige randen av en slam- og karbonatplattform,
med vann for dypt for vanlig bølgepåvirkning, men
grunt nok til å bli berørt av periodiske stormer.
De nordlige distriktenes kortlevde graptolittbasseng
opplevde nå et kraftig innslag av sand fra den vok-
sende fjellkjeden i nordvest, og en lagrekke i området
rundt Bruflat på Toten er anslått til å være alt fra ca.
200 meter til 500 meter tykk. Den karakteriseres av
sandbenker dannet av voldsomme slamstrømmer
ført inn i bassenget fra den stigende fjellkjeden i
nordvest. Hele formasjonen vitner om en hurtig
innfylling av bassenget, demonstrert bl.a. ved at de
yngste sedimentene viser en strandnær utvikling
med klar bølgepåvirkning. Lagene i sandsteinen på
Toten er omtrent ti ganger tykkere enn tilsvarende lag
i de eldre siluravsetningene, fordi store mengder sand
og slam ble tilført fra fjellkjeden i vest.

SEDIMENTER OG REKONSTRUERT

AVSETNINGSMILJØ FRA SLUTTEN

AV SILURPERIODEN

A. Overgangen fra grønne kystnære

til røde kontinentale lag på

Ringerike, med bølgerifler i de røde

lagene, antagelig dannet i innsjøer

og laguner med ferskvann eller

brakkvann. Kroksund, Ringerike.

(Foto: H.A. Nakrem)

B. En elvekanal har skåret seg ned i

de omliggende mer finkornete kyst-

slettesedimentene.

Ringerikssandsteinen, Sundvollen,

Ringerike. (Foto: D. Worsley)

C. Modell av sjøskorpionen

Mixopterus kiaeri i sitt levemiljø i
disse innsjøene (NHM, UiO,

foto: H.A. Nakrem).

D. Modell av urfisken Aceraspis, som
levde sammen med sjøskorpionene.

(NHM, UiO, foto: H.A. Nakrem)



Seinsilur ble innledet av nye endringer i fordelingen
av land og hav og dermed ved sedimenttypene som
dannet seg i Oslofeltet. Vi finner ikke sikre tegn til
sedimenter av denne alderen fra områdene nord for
Ringerike, men tror at dette området nå var en lavt-
liggende kystslette eller et kystnært gruntvanns-
laguneområde. På Ringerike og i Porsgrunnsområ-
det finner vi bevart flotte korallrev som også utviklet
seg i et grunt og varmt hav. Disse avsetningene har
gitt opphav til Braksøyformasjonen. Samtidig skjed-
de det en betydelig fordypning ut mot sentrale deler
av Oslofeltet i Bærum og Oslo. I disse distriktene
må det på nytt ha skjedd en rask innsynking og
dannelse av et dypt havtrau med lite eller helt
manglende oksygen ved havbunnen, slik at de van-
ligste fossilene igjen er de frittsvevende graptolittene
som sank ned i den råtne gjørmebunnen etter at de
døde. Fossilene finner vi i dag i den skiferdominerte
Skinnerbuktformasjonen.

Etter hvert hevet landområdene seg igjen. I sentrale
distrikter som Bærum og Oslo finner vi en gradvis
overgang til grunnmarine kalksteiner, mens
Ringerike har en lagrekke av lagunale skifre og kalk-
steiner, dannet under periodevise mer normale marine
forhold. Revstrukturer opptrer sporadisk og tyder på
forholdsvis korte intervaller da havet på nytt bredte
seg innover Oslofeltet. Erosjonsprodukter som sand
og grus ble etter hvert de dominerende sediment-
typene fra de voksende kaledonidene. Røde sand-
deltaer bredte seg utover kystslettene mellom den

voksende fjellkjeden i nordvest og det store
Tethyshavet, som strakk seg over sentrale deler av
dagens Europa. De mektige røde sandsteinsavleir-
ingene vi ser i veiskjæringene rundt Sundvollen på
Ringerike, ble dannet i elvesystemer som kom fra
fjellene og fløt ut over langstrakte kystsletter, av og
til med tidevannskanaler og laguner som viser at
området var i nærheten av kysten hele tiden. De
spesielle funnene av fossile urfisk, krepsdyr og pri-
mitive sjøskorpioner vitner også om kystnære for-
hold. De røde lagene, som ble til allerede for ca.
420 millioner år siden, er representanter for de mek-
tige røde sandsteinslagrekkene som preger slutten av
silur- og devontiden over store områder av Nord-
Europa og Nord-Amerika, den såkalte "Old Red
Sandstone". Som vi skal se i neste kapittel, finner vi
slike devonske lag eksponert bare i enkelte lokale
bassenger på fastlandet og nord på Spitsbergen.

I de sentrale delene av kaledonidene ser vi langt
mindre spor av siluriske bergarter. Dette tyder på at
nå var Iapetushavet definitivt i ferd med å lukkes og
selve overskyvningen av de store dekkene i gang,
noe som forklarer de omfattende lokale variasjonene
i utviklingen av Oslofeltets silurbergarter. Som
beskrevet i neste kapittel finnes spredte rester av
konglomerater, kvartsitt og glimmerskifer på
Vestlandet og i Trøndelag med dårlig bevarte sein-
ordoviciske og tidligsiluriske fossiler. De avspeiler
antagelig havstigningen etter at iskappen på
Gondwana smeltet bort.

176

Detaljer i et fossilt rev, rekonstru-

ert og modellert ut fra revet på

Limovnstangen, Ringerike. Revet

var primært bygd opp av koraller

(B, D) og kalksvamper (stromato-

poroider) (A), men både brachio-

poder (F), mosdyr (E, G), snegler

(C), alger og sjøliljer (H) var vikti-

ge komponenter i dette miljøet.

(NHM, UiO, foto: H. A. Nakrem)

RITLANDKRATERET Av Henning Dypvik, Elin Kalleson og Fridtjof Riis

Ritlandstrukturen ligger i Hjelmeland kommune, bare en par timers kjøretur øst for Stavanger. Strukturen utgjør en rund forsenkning i det sub-
kambriske peneplanet i området, 2,7 km i diameter og 3-400 m dyp. Den store gropen har fanget geologenes oppmerksomhet i mange år,
både på grunn av sin spesielle form, men også fordi det er funnet fossilførende kambriske sedimenter i den. Senere detaljerte undersøkelser
(f.eks. funn av sjokkmetamorfe kvartskorn og unike nedslagstrukturer; slagkjegler) har bekreftet at Ritlandstrukturen opprinnelig var et meteo-
rittkrater, det tredje påviste krateret i Norge. Et forskningsprosjekt støttet av Norges forskningråd har siden 2008 gjennomført en rekke studier
i området og basert på disse undersøkelsene kan nå historien til Ritlandkrateret rulles ut; et kolossalt meteorittnedslag fant sted i Hjelmeland
for rundt 500–520 millioner år siden!

De sørlige deler av Skandinavia, inkludert Rogaland, var i kambrisk tid dekket av et vidstrakt grunthav som i Ritlandområdet var bare rundt
100 meter dypt. I dag representerer titalls metertykke lag med svarte skifere den gamle havbunnen og viser at det var beskjedent med oksy-
gen i de nedre vannmassene på grunn av liten sirkulasjon i havområdet på den tiden. Den reduserte ventilasjonen av bunnvannet og de til
dels råtne bunnforholdene, førte til at dyr og planter som levde i vannmassene ble godt bevart etterhvert som de sank ned i det svarte hav-
bunnsdynnet. Disse rolige bunnforholdene tok brått slutt da en asteroide med diameter på ca 115 meter og en hastighet på rundt 20 km/s
kolliderte med både vann og havbunn en gang i mellomkambrisk tid. Kollisjonen resulterte i en eksplosjon hvor gammel havbunn og grunn-
fjellsunderlag ble slynget ut og spredt flere kilometer omkring som skyer og tepper av steinblokker og støv fra det ferske krateret. Det hele
skjedde i løpet av bare et par minutter, mens den nye 400 m dype gro-
pen nok var preget av rystelser, skred, ras og massestrømmer i mange
tusen år etter på. Samtidig med nedslaget, og også i tiden like etter,
oppsto store bølger, tsunamier, som feide over det store grunthavsom-
rådet med hastigheter på opp til flere hundre kilometer i timen, trolig
også ledsaget av kraftige strømmer langs havbunnen. Men etter noen
tid roet det hele seg ned og de gamle avsetningsforholdene tok igjen
over. Svarte leirer ble nok en gang avsatt i Hjelmeland og fylte opp den
store gropen.

I dag finner vi Ritlandkrateret delvis gjenfylt av yngre sedimenter og
dekket av skyvedekker fra den kaledonske fjellkjedefoldningen, men vi
kan fremdeles se knust grunnfjell/havbunn hvor nedslaget skjedde og
de ekstremt grove grus- og rasavsetningene som fylte det nydannete
krateret. Det er nå av særlig interesse å studere grove lag som finnes i
de svarte skiferbergartene flere kilometer utenfor krateret; grove lag
som bærer tydelige tegn på å være kastet ut fra selve krateret. På
denne måten er Ritlandkrateret spesielt i internasjonal sammenheng; et
av de svært få godt oppbevarte nedslagskratere hvor man også kan
studere materialet som eksplosjonen kastet ut fra nedslagsområdet.

Det nærmeste bildet viser grunnfjell som ble knust i nedslaget (breksje),
mens konglomeratet (lengst til venstre) representerer rasmasser som veltet
ned kraterkanten umiddelbart etter nedslaget. (Foto: E. Kalleson)
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LAGENE FOLDES OG SKYVES. KALEDONIDENE I OSLOFELTET Av Bjørn T. Larsen og Roy H. Gabrielsen

Mot slutten av den kaledonske fjellkjededannelsen førte de platetektoniske kreftene til at den baltiske kontinentplaten (Baltika) ble
skjøvet inn under den amerikanske platen (Laurentia). Store skyvedekker ble transportert mot sørøst inn over det som i dag er
Skandinavia (se kapittel 6). Dette gjorde at kambrosilursedimentene i Oslofeltet i dag opptrer foldet og sammenskjøvet. De tidlige geolo-
gene som arbeidet i Oslofeltet, som f.eks. Kjerulf og Brøgger hadde registrert dette. Foldingen og overskyvingen er sterkest nord i
Oslofeltet (Hedmarken, Toten og Hadeland) og noe mindre i det sentrale området (Oslo, Asker, Ringerike, Drammen). I sør og sørvest
(Jeløya, Holmestrand, Skien) er foldingen stort sett opphørt, og lagene ligger nesten flatt og uforstyrret. Kartet viser fem områder (romer-
tall I–V) i Oslo-området med noe forskjellig stil og retning i folding og overskyving; fra den kaledonske skyvefronten i nord (I), til tektonisk
nesten uforstyrrede sedimenter i sør (V).

De tektoniske hendelsene i Oslofeltet varte fra sein ordovicium til tidlig devonsk tid. Dette tilsvarer perioden fra ca. 455 Ma til 405 Ma,
altså i ca. 50 millioner år. De tidligste tegnene på den tektoniske aktiviteten kan spores indirekte med avsetning av sand inn i sediment-
bassenget i Oslo-området. Fjellkjeden var i utvikling i vest, ble erodert, og sand ble ført sørover og inn i Oslo-området hvor det utviklet
seg et forlandsbasseng. De første pulsene med sand (Langøyeneformasjonen) ble avsatt seint i ordovicium. Gjennom silurperioden ble det
videre avsatt fire nye, betydelige sandavsetninger; Sælabonnformasjonen i vest og sørvest, Bruflatformasjonen i nord ned til Ringerike, og
to store pulser med Ringerikegruppens sandsteiner sørover helt til Skien, Holmestrand og Jeløya.

Tidspunkt for selve foldingene og overskyvingen slik vi
observerer det i Oslofeltet i dag er vanskelig å bestemme
nøyaktig, blant annet fordi folding og overskyving også
omfatter de aller yngste lagene i Oslofeltet, dvs lagene
internt i Ringerikegruppens sandsteiner. Dette viser bare
at foldningen er yngre enn disse lagene. Professor Leif
Størmer oppdaget og beskrev i 1934 overskyving av midt-
ordoviciske skifre over Ringerikegruppens øvre siluriske
sandsteiner i Stubdal, Ringerike. Dette betyr at folding og
overskyving må ha pågått gjennom hele silur og inn i
devon. Videre undersøkelser har bekreftet Størmers obser-
vasjoner om skyving over og inn i Ringerikegruppens
sandsteiner. En kan vise at sedimentasjonsbassenget med
Ringerikssandstein selv må ha vært skjøvet framover mens
avsetningene pågikk, et såkalt ”piggyback basseng”.
Dette vil si at hele sedimentasjonsbassenget ”red” på
ryggen av de underliggende eldre lagene samtidig som
sedimentene ble avsatt. Slike strukturer og avsetninger er
vanlige i forlandsbasseng også i moderne fjellkjeder.

Tre trekk ved det tektoniske bildet i Oslofeltet er særlig
viktige: 1) folde- og skyvestilen, 2) retningen for skyvingen
og derved orienteringen av foldene, og 3) det geologiske
tidspunktet for skyving og folding. Det siste er det vanske-
ligste spørsmålet.

Snittfiguren viser at skyve- og foldeenhetene i Oslofeltet
er delt inn i fire tektonostratigrafiske enheter eller nivåer.
Det underste nivået utgjøres av den nederste såleforkast-
ningen i alunskiferen som dekker nesten hele Oslofeltet.
Det øverste nivået utgjøres av den nevnte skyveforkast-
ningen som finnes internt i de oversiluriske sandsteinene.
Orienteringen og stilen på folding og overskyving har
sammenheng både med litologien (bergartstypene)
skyvingen foregikk i, og tidspunktet for når den foregikk.

Den nederste skyveenheten i alunskiferen framstår som tette og små duplekser i den myke skiferen. Denne viktige skyvesonen er en fort-
settelse av Osen-Røa-skyvingen i Kaledonidene nord for Oslofeltet, og er den eldste. De to øverste enhetene framstår som storskala frem-
og tilbakeskyvinger av store blokker, og vi ser dem best i de siluriske kalksteinene og sandsteinene, og de er de antatt yngste beve-
gelsene.

Retningen av skyvingen varierte også i forskjellige deler av Oslofeltet. I nord (Hedmarken, Toten og Hadeland) er skyvingen inn fra nord
(se kartet) og er den eldste. I Oslo og Asker har foldingen og skyvingen en retning fra nordvest mot sørøst. Mens i de grunnere lagene på
Ringerike er innskyvingen mer fra vest mot øst, og er antatt yngst. I disse skyvingene på Ringerike finner vi også betydelig grad av tilbake-

skyving mot vest. Men dette kan også være et resultat av uregelmes-
sigheter i grunnfjellet eller i variasjoner som fant sted i selve subduk-
sjonssonen.

Det må finnes sammenhenger i hendelser, både i tid og stil mellom
folding og skyving inne i selve den kaledonske fjellkjeden (kapittel 6
og 7), og det vi observerer i ytterkanten av fjellkjeden, i Oslofeltet.
Disse sammenhengene er gjenstand for fortsatt utforskning.

Små dupleksstrukturer fra tektonostratigrafisk nivå 2 internt i mellom-overordovisciske sedimenter, Husbergøya, Bunnefjorden. (Foto: B.T. Larsen)

Tilbakeskyving mot vest i Sælabonnformasjonen (undre silur), Borgen i Hole. (Foto: B.T. Larsen)Intens folding internt i undersiluriske kalksteiner fra tektonostratigrafisk nivå 3, fra Horn i Lier. (Foto: B.T. Larsen)

Fire tektonostratigrafiske nivåer i Oslofeltet. Folding og skyvning er mest intens i nord og dør ut mot sør. Tallene 1
til 4 representerer de fire tektonostratigrafiske nivåene. (Modifisert fra Bruton m.fl. 2010)

Folding og skyving i Oslofeltet kan deles inn i fem områder knyttet til ret-
ning og stil på tektonikken (Tall I – V). I. Den kaledonske skyvefronten nord
for Oslofeltet; II. N-S-skyving og intens folding i Hedmarken, Toten og
Hadeland; III. NV-SØ rettet skyving og folding Oslo, Asker, Bærum,
Drammen; IV. V-Ø-rettet lokal skyving med tilbakeskyving i grunnere lag på
Ringerike, og V. Nesten uforstyrrede lag sør for Horten – Moss og Skien.


