Tromseya, berggrunn, lesmasser
og strandlinjer
A v Kare Landmark og Jakob J. M"I/er
Berggrunn

Berggrunnen pa Trornseva kan inndeles i to hovedgrupper: NordTrornsevas berggrunn bestar av en
gneisbergart sam det kan veere
naturlig akalle Skatteraqneis, Den
har en rnerk grunnmasse, tett gjennomsatt av lyse ganger og arer,
Den rnerke bergarten er gabbrolignende og kalles amfibolitt, de lyse
gangene bestar av hvit feltspat, en
sterkninqsberqart som kalles anorthositt.
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Berggrunnen pa Midt- og SerTromseva bestar hovedsakelig av
avsetningsbergarter som er sterkt
omdannete. Av disse kan det skilles
mellom tre grupper: 1) Lys gra, dels
hvit marmor (ekrvstalllnsk kalkstein»).
2) Glimmerskifer, ofte gneiskatig. 3)
MlZlrk kalksilikatskifer, stedvis gneisaktig, som hovedsakelig bestar av
mineralene hornblende, pyroksen og
granat. Herunder har vi ogsa den
forholdsvis sjeldne bergarten eklo-

gitt, som terst og fremst forekom mer pa Sydspissen . Eklogitt bestar
av redbrun granat og gr0nnlig pyroksen, og forekommer ogsa i partier
i Bentuva og Tromsdalstinden. Kalksilikatbergartene forekommer dels i
lagvis veksling med marmoren , dels
som sterre partier innesluttet i
denne .

Pa grunn av den sterke vekslingen
av bergartstypene og tildels stor
overdekking av lesmasser. har en
detaljert kartlegging av disse bergartsgruppene ikke veert mulig, og
bergartsgrensene er derfor ogsa
bare skjennsrnessiq lagt. Eksempelvis kan nevnes at der hvor kartet angir marmor, kan stedvis mengden av

Folder i marmor (markert ved inntegnede linjer)

kalksilikatbergart og glimmerskifer
veere like stor som mengden av marmor.
Skatteraqneisen er en enhet som
klart ligger under de omdannete avsetn ingsbergartene. Grensen mellom
disse to bergartsgruppene kan best
studeres ved Bergli nordvest pa eva.
Gneisen er ikke blitt dan net i den
posisjon den na har. men er blitt
skjavet inn mellom avsetningsbergartene under «Den kaledonske fjell kjedefoldningen». En f01ge av denne
skyvebevegelsen er bl.a. at gneisen
neer grensen er blitt forskifret til en
langformet struktur som er parallell
med grenseplanet.

Avsetningsbergartene ble dannet i
kambro-silurtiden, for 600 -400 mill.
ar siden, ved at leire, sand og kalkslam ble avsatt og kittet sam men pa
en havbunn . Under den etterfel gende fjellkjedefoldningen ble avsetningene under stort trykk og h0y
temperatur presset sam men i folder
av aile dimensjoner. Eksempler pa
slike folder kan vi se seerliq godt i
marmorlagene pa Sydspissen.
Samtidig skjedde en hel nydanning
(omkrystallisering) av bergartenes
opprinnelige mineralsammensetning.
Skatteraqneisen er eldre enn avsetningsbergartene - antagelig av
pre-kambrisk alder ( «grunnfjell» )
dvs. eldre enn 600 mill. ar.
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Senere bevegelser i jordskorpen
synes a ha f0rt til dannelsen av en
forkastning tvers over eva i retning
SV -NO fra Gieeverbukta, langs Erling
Kjeldsens veg og videre over 0rndalen i Skatteraqneisen. Denne antagelsen bygger pa forekomst av oppknust og senere sammenkittet materiale (rivningsbrekasjel i Erling
Kjeldsensvei, sammen med et bratt
skifte i berggrunnens sammensetning her. Ogsa terrengforholdene
langs denne linjen tyder pa en forkastning.
Lesmasser og strandlinjer
l.esmassene pa Trornseva kan inndeles i fire hovedgrupper: endemo rene, bunnmorene, forvitringsjord og
havbunnsavsetninger. Morenemassene ble avsatt av siste innlandsis,
me ns forvitringsjorda og havbunnsavsetn ingene er blitt dannet etter
siste istid.
For ca. 12000 ar siden stod isfron ten ved Tensnes. og hele Trornseva
var da isdekket. I tidsperioden 12000
- 11000 ar siden brakk isf ronten opp ,
kalvet og inntok stadig nye posisjo ner serover Trornsevsundet. Sand nessundet og Balsfjorden. I kortere

perioder under isens smelting stod
isfronten pa samme sted og skjav
fram og avsatte endemorener, som
f.eks. pa Sandneset . Fra denne perioden fins det ogsa smeltevannsrenner nordest for Varden, i 0rndalen
og mellom Charlottenlund og Doktordalen. Bare beskjedne mengder
lesmasser er av smeltevannselvene
blitt transportert og avsatt ved rennenes utlep ,
Hvor langt innove r Balsfjorden isfronten smeltet tilbake, vet vi ikke
sikkert. Dette fordi det for 11000 10000 ar siden ble et langt darligere
klima som resulterte i framrykking av
innlandsisen og sammenskyvning av
markerte endemorener i et bredt
belte fra Langnes/Girevernes og til
Hansjordnes /Skansen.
Ubererte
moreneavsetninger fra dette isbrefrarnstetet kan best studeres i og
ved plantefeltet mellom Stalheim og
Asgard . Pa Ser-Trornseva ble det
samtidig stedvis avsatt tykke bunnmorenelag. Lagtykkelse pa 4-5 m er
regist rert f.eks . i Vesterli-ornradet ,
M indre endemorener som nes ut i
sieen nord fo r Sorgenfri viser at isfronten ser pa eva har hatt korte
stans under nedsmeltingen for ca.
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1ססoo ar siden. Store flytteblokker
avsatt av innlandsisen er ogsa registrert i fjrere ved Folkeparken.
Strandlinjer fra tid er da havet stod
hevere enn idag er tydelig markert
spesielt pa Nord-T rornseva. Fra
Rambergan,
langs
Dramsveien
videre nordover og rundt eva til Hapet kan vi nest en sammenhengende
hl lge en terrasse i ca. 40 m hevde ,
Denne strandlinja ble dannet samtidig som innlandsisen avsatte endemorenene pa Midt -Trornseva . I
dette ligger ogsa forklaringen pa at
ingen tilsvarende st randlinje f ins pa
S0r -Trornseva . Etter at innlandsisen
hadde smeltet bort , srod havet her
ca. 35 m hevere enn i dag . Ved
hovedstien gjennom Folkeparken kan
vi se fjrerestein i denne hevd en.

•

Lavere havstand S0r pa eva enn nord
pa eva kommer av forskjell i strand Iinjenes alder og skjev landhevning.
I lepet av disse 1ססoo ar har
Trornseva blitt hevet 35-40 m i fo rhold til dagens havniva, OverflatemateriaIe som er betegnet havbunnsavsetninger, er i lepet av dette tidsrom i sterre og mindre grad blitt omlagret i strandsonen . Markerte
strandlinjer ble ('gsa dannet for
7000-5000 ar siden i 15-~0 m hevde,
Dette kan vi se bl.a. mellom Nedre
Hapet og Langnesbakken.
Omradene over 35-40 m har etter
istiden veert utsatt for forvitring som
har dannet jordlag . Midt- og S0r Trornsevas avset ningsbergarter har
gitt en bedre forvitringsjord for
vegetasjon enn Nord -Tro rnsavas
Skatteraqneis.
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EVJE- MINERAL OG AKTI V ITETSU KE
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MINERALMESSE med utstillere fra inn - og utland
(salg / bytte/ utstilling )
Daglig 2 ekskursjoncr til mineralforekomster
Evje/l veland og Arendal/ Froland ornradet .
Kve ldsunderholdn ing , foredrag, determinering .
Gjennom hele uka foregar d iverse kurser o g aktivit e t er OGSA f or de so m ikke er stein-interesserte .
Planlagt SPESIALMESSE med alt for ho bbysliping.
Demonstrasjo n.

Det er enda plasser led ige for utstillere.
For naermere inf orm asjon henvend Dem ti l

EVJ E M INERALSENT ER
4660 Evje, tlf. 043 31 141/30820
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