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I de nedberrlke pe rioder rant store ,
skittengra el ver strie nedetter dal
side ne , Flornm e t over sine bredder
og sop te med seg sand , grus, plan
ter og plantedeler pC sin vei ned
m ot de store innsjeene i dalbunne n.
I Innsjeene ble materiale t som el
vene fer te m ed seg avsa tt , og plan
tene ble etterhvert begravd i sa nd
og slam . Gjennom lange tidsrom
ble store mengder materiale avsatt,
og i tidens I~p ble avse tninge ne
herdet ti I fast fjell . Pa denne
mcten ble plantene bevart for etter
tiden.

Finn J . Skjcerlie

Scertrykk a v Bergens Tide nde .
Hentet fro "G odbi ter fro sam lingene,
utg itt av Unive rsi tete t i Bergen.

P lantefossi I fro devontiden , Hyen .

V ULKAN SK ASKE

Ved vulkcnske utbrudd kommer de t smeltet ste in opp til jordoverflaten .
Denne smelte kan renne ut over som lovcstremmer og sterkne ti I lavaberg
arte r . Gasser som er i smelter. unnviker ofte unde r voldsomm e eksplo
sjoner, og det f~rer igjen til a t e n del av smelten blir slyng et til veers
som sma draper. Disse draper sterkne r oppe i luften og faller ned igje n
som vulkansk aske . Vulkansk aske er altsa ikke noe forbrenn ingsprodu kt.

Vindretningen under e t utbru dd er av avgi~rende betydning for hvor asken
vii fo lie . Vulkanen Hek la i Island har ha tt Here utbrudd hvor asken er
bl itt f~rt nordover, 51 ik a t sydkysten av ~ya er gCtt frio En de l av den
vuIka nske aske ka n bl i f~rt langt av sted f~r den fa lle r ned . Vi har flere
eksempler pC a t aske fro ut brudd i Island er fa it ned i Norge , i god over
ensstemmelse med de m et e orolog iske forhold .
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Det eldste oskeregn vi har opplysninger
om i Norge er fra 1625. Det ble da
meldt om fall av aske bade i Bergen,
utenfor Trondheim og i Nord-Norge.
Det har tydeligvis vcert et askeregn
med en meget stor utb redelse, nee
som tyder pC et noe lengre utbrudd
med en endring i vindretningen unde r
utbruddet. Denne aske ble danne t
unde r e t utbrudd av vulkanen Kat la i
Syd-Island .

Neste gang de t ble meldt om askeregn i Norg e var 1693 , forbind el se
med e t utbrudd a v vul kanen Hekla.

Ved Lekis utbrudd i 1783 ble det ved side n av lava ogso dan ne t be tydelige
mengde r med aske . Det ble me ldt om askeregn, bl. a . i Trondhe im . I
forbindelse med dette aske regne t er det opplyst a t gressplenene ble sorte
av osken .

Vort ka rt viser fcl lomrcdet for aske , dan net under Askjas utbrudd i 1875.
Det var et utpreget askeu tbrudd , uten dannelse av nevneverdig lava. En
ser av karte t at asken fait i en forholdsvis smal sektor, nee som tyde r pC
et kort utb rudd .

Den f.p rste vulkanske aktiv ite t ved dette utbrudd ble iakttatt om kvelden
de n 28.mars, men se lve hovedutbruddet kom f.prst ved midnatt.
Den 29 .mars kl . 8 om kvelden begynte det 0 fall e aske ved Ona fyr uten
for Molde , og nee sene re ble eet ogsci meldt om oskeregn fra andre steder
langs kyste n. Den 30 .mars om formiddagen fait det oske i Sverige , bl .a.
i Stockholm . Fra Finland ble det ikke meldt om fall av aske.

Ved siden av de her nevnte fall av oske i Norge, er de t sannsynl ig a t ogsci
enkelte eldre, sterre vulkanske utbrudd i Island har fc re rsoket oske regn i vort
land . Dette er bekreftet ved funn av lag med vulkansk aske i myrer.

Ved undersekelse av prever fra tre myrer ved Trondheim og Kristiansund
ble det funnet fem tydelige lag med vulkansk aske. Det .pverste og
yngste av disse oskelag svarer til Askjas utbrudd i 1875 . Dette er det
eneste av de historisk kjente askefall i Norge som de t ble funnet spar
e tte r i myrprevene , ~ .pvrige askehorisonter er e ldre enn de kjente aske
fall. Ved hjelp av C -datering har man funnet at de ble dannet om
kring or 1500, 900, 900 f.Kr . og 1600 f .Kr . De to eldste lag svarer
temme lig sikke rt ti l to store utbrudd av Hekla. Et betydelig eldre aske
lag er tid ligere funnet av professor Fcegri pC Jceren.

Ivar Hernes, Universitetet Bergen




