
S0RLANDETS GEOLOGI AVOLAVREVHEIM

Serlandet er en betegnelse oppfunnet av serlandsdikteren Vilhelm Krag for 100 ar
siden og som dekker kyststripen fra Riser/Kragere i est til ca Listal Kvinesdal i vest. I

til/egg md vi regne med indre Agder, Vegdrshei, Setesdalen og Sirdalen og heie
omrddene mel/om dalene som en del av Serlandet.

I denne sammenheng vil jeg gjerne utvide Serlandet endel, ved a strekke ostgrensen
helt til Porsgrunn og vestgrensen helt til Egersundsfeltet, slik at Serlandet kan

avgrenses med geologiske grenser og ikke administrative.

Tegnforklaring:

Det som i denne teksten er betegnet som Se rlandet er markert rosa.

Det kaledonske skyvedekket

Egersund sgruppen s berg arter

Telemarksuitens ber garter

Post kinematiske intrusiv er ( Granitt er ynger enn den telemarksuiten)

:_;::,'~' Gneisser. m igmatitler. amfibolitler etc . som er eldre enn telemarksu iten
". -. -

Berggrunn en pa Serlandet har vrert og er interes
sant bade for industri og for amatorgeologer/ mineral
samlere. Det har veert omfattende malmdrift, seerlig
ette r jem , men ogsa ressurse r pa molybden, nikk el
og bly er bli tt drevet. Mer kuries, eller som bipro
dukt ved annen drift er se lv, beryllium, mangan og
sjeldne jordartsmetaller blitt utvunnet. I de siste arene
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har det blitt / blir det prospektert etter tantal, nik kel
og gull. For industrimineralene sin del er det i ho
vedsa k kvarts og feltspat som er, og har veert av
interesse , men ogsa kalk , apatitt, granitt og grafitt er
blitt utvunnet. I tillegg er noen av bergartene veleg
net for puk k.



For mineralinteresserte er ogsa Se rlandet
sveert interessant, og en rekk e min eraler er
forstegangsbeskrevet fra dette ornradet, og
det bl ir stadig gjort funn av norsk toppklasse.
Det er seerlig omradene me llom Arendal og
Froland, Evje-Iveland distriktet samt kyststri
pen fra Riser og mot Kragere/Bamble som er
spesielt mineralrike. Mange har inntrykket om
at "alt var sa mye bedre for" med hensyn til
mulighete r for mineralfunn pa Sorlandet, Det
er klart at det i tidlige re tiar er funnet ferste
klasses minera ler, men det blir det ogsa i dag.
"Stein" vii starte en artikkelserie for a pre
sentere en del av de funn som gjores pa Se r
land et i dag.
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Geologisk Historie
For cirka 2 milliarder ar siden ble det dan

net en fjellkjede ove r store deler av det som
na er Sverige og Finland. Det er grunn til a
tro at Serlandet i denn e perioden hi som et
havomrade utenfor denne fjellkj eden.. I pe
rioden ette r dannelsen av denn e fje llkje den
ble Serlandet strukket. slik at det oppsto en
kystline som gikk sarin noenlunde mellom
Arendal og Stavanger. I perioden fra 2 milli
arder ar siden og frem til ca 1,6 mi lliarder ar
siden ble de grunne havomradene fylt med
slam, kalk og sand fra elvene og havet.
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Fra 1,5 milliarder ar siden og i en peri ode framover
var preget av en uts trakt vulkanisme, med dannel
sen av gabbroer og gra nitter, samt basalter, rhyolitter
og andre overflate bergarter i noen omrader,

Fo r ca 1,2 milli arder ar side n begyn te en ny
fjellkjedefolding som varte i 300 millioner ar. Det er i
denn e perioden at bergartene i dagens grunnfjell er
dann et. Havbunnen ble komprimert og presset ned i
jordskorpen til ca 25 kilometers dyp. Granittene ble
omdannet til gne isser og gabbroberga rtene til sa
kalte hype ritter. Det var heye trykk og temp eraturer
i bergg runnen som fe lge av det sto re dypet, og varm
magma som flat inn i sprekke ne. Gra nittene som fin
nes i mange omrader pa Sorlandet ( Grimstad, Lyng
dal, Herefoss osv) er dann et i avs lutningen av denne
perioden for ca 1100 til 900 millioner ar siden.

Senere er de ove rliggende bergartene teert vekk .
Det har vrer t nye fjellkjedefoldinge r og
oppsprekkinge r. Ingen av disse har hatt noen seerlig
innvirkning pa utseendet til fjellet , men de har fort
dem narmere opp i dagen. Det siste arbeidet med a
grave dem helt fram har isen under istidene gjort.

Det som engang var havbunn for 1,2-2 milliarder ar
siden, ble begravd i en fjellkjededannelse for 900
1200 millioner ar siden, og er na omdannet til gnei ss
som fjell i dagen.

Bergartene pa Sor landet kan i hovedsak deles i tre
forskjell ige sektorer. Disse sektore ne er delt fra hver
andre av to store forkas tningssoner som har vrert
aktive i flere hundre millioner ar. Den ene forkastnin
gen gar fra Kri stiansand over Vegars he i til Pors
grunn. Se r for denne finner vi Bamble form asjonen .
Den andre fork astn ingen gar i en nord -ser retnining
mellom Mand ai og Ustaose t. 0 st for denn e forkas t
ningen finner vi Telemark sektoren og vest for denne
forkastn ingen finner vi Rogaland- Vest Agder sekt
oren.

Telemark sektoren
Telemark sekto ren bestar i korthet av bergarter av

to opprinnelsestyper. Den ene typen er suprakrust
ale bergarter. Det vii si bergarter som opprinnelig er
dannet pa overflaten av jordskorpen og senere er
blitt omdannet, men ikke mer enn at det gar an a si
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Bdndgneis, Kristiansand

Clevalandittpegmatitt, Iveland

Migmatitt, Segne
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Glimmerrik amfibolitt, Kristiansand

Granittisk gneis og oyegneis, Segne

Gabbro/hyperitt. Sendeled



Pegmatitt med beryll, Kristiansand

Skarn, Arendal

Skriftgranitt, Iveland

hvordan bergarten opprinnelig er dann et. Dette er
typisk sedimenter som sandstein og konglomorat
samt lava . Den andre typen bergarter er sa omdan
net at det er vanskelig a si hvordan den er dannet.
Bergartene her er hovedsakelig gneiss av forskjel
lige typer og amfibolitt. De lrerde er uenige hvorvidt
de mest omdannede bergartene meget omdannede
suprakrus talbergarter, eller om de er omdannede el
dre bergarter.

I likhet med de ev rige bergartssonene pa Sorlan
det er Telemarksektoren gjennombrutt av sterre eller
mindre granitter av senere dato (900-1100 mill ioner
ar gamle)

Telemark sektoren har en rekke fine min eral 
for ekomst er. I forbindelse med suprakrus ta l
bergartene finnes mange kis- og metallforekomster,
hovedsakelig i Telemark. I mange av disse er det
funnet flotte samlermineraler. I de mer omdannete
sonen er det ogsa flere mineralforekomster, bade som
pegmatitter, slik som i Evjel Iveland omradet og i
skarn bergarter, som i Kristiansandsornradet. Det er
ingen store malmhorisonter iTelemark sektoren nair
kysten, med unntak av Flat gruve r som i mange ar
drev pa nikkel.

Bambleformasjonen
Bambleform asjonen dekker omradet langs kysten

mellom Kristiansand og Porsgrunn og ca 20-40 km
inn i landet. Denne formasjonene er av samme alder
som Telemark gruppens bergarter og er for en stor
del av gneisser og suprakrustale (overflate dannete)
bergarter av sedimenteer eller vulkansk opprinnelse.
Opprinnelsen til Telemark og Bamble formasjonene
er dermed relativt lik. Bamble formasjonen skiller seg
fra Telemark formasjonen ved at foldingen er i annen
retning ( grovt sett nordvest/serest for Telemark for
masjonen og servest/nordest for Bamble forma sjo
nen) og at bergartene i Bamble formasjonen er mer
omdannet (amfibolittlgranulitt facies). Bamble for
masjonen har ogsa et sterre innslag av senere opp
sprekking og hydrotermal aktivitet enn Telemark
formasjonen . Og sa her er det enkelte se ne re
intrusiver, hvorav grimstad granitt en vel er eden mest
kjente.

Den heyere graden av omdanning, sammen med
en alum inium og magn esium rik berggrunn gjer at
Bamble formasjonen har et helt annet min eral
sammensetning enn Telemark formasjonen, og Bam
ble formasjonen er kanskje den mineralogisk sett mest
interessante formasjonen i Norge med unntak av Oslo
feltet. Det er knyttet mineralforekomster bade til skarn
bergarter, pegmatitter hydrotermale gange r og til
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Interessen for stein er stor blant mange av de som
motte frem.

Noen barn vasket etter smykkesteiner, mens an
dre fisket

Lerdag kI20.00:
To langbord med deltakere pa NAGS "s koldtbord.

Det var en deilig sommerkveld, sa vi valgte a sitte
ute.

Veldig koselig - og sosialt!

Etter et deilig rnaltid var det tid for auksjon. lorn
Hurum ledet denne seansen - som ble meget mor
som.

Aile utstillerne hadde gitt gayer til auksjonen, og
pengene gikk til NAGS . Litt ble det, selv om mange
objekter ble solgt for godt under «markedspris».

Sondag kl 12.00
Turer til kjente forekomster i nreromradet. I ar ble

Serlandets .

grunnfjellet i seg selv. Det har ogsa vrert en omfat
tende bergvergsdrift i denne formasjonen . Jern 
gruvene rundt Arendal var i en periode svrert viktige
for Norge , men ogsa kvarts og feltspat har det veert
drevet og drives etter i stor skala . Apatitten fra 0de
gardens verk er velkjent, men apatitt er vanlig i om
radet og kommersiell drift har ogsa foregatt andre
steder. Ellers er det drevet etter bly, selv, grafitt og
annet.

Vest-Agder gneiss formasjon.
VestAgder gneiss formasjon gar i hovedtrekk

fra MandallUstaoset forkastningen og vest over
til anorthositt massivene rundt Egersund. Denne
formasjonen er relativt homogen og bestar i ho
vedsak av gneisser og migmatitter i forskjellige
varianter, samt granittiske og charnockittiske
intrusiver.

Det er begrenset med mineralforekomster i
dette omradet, selv om molybdenglans forekom
stene rundt Knaben i sin tid ga grunnlag for om
fattende drift, har det vrert lite bergverksdrift
her. Av mineralforekomster er det ogsa spar
somt , selv om pegmatittene pa Hidra har vrert
svert spennende, og en fremdeles kan finne flott
barytt pa Lista.
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det arrangert en tur med guide og 4 turer til forekom
ster som du kunne dra til selv. Til disse fikk man et
hefte med beskrivelse av hvordan man finner frem til
lokaliteten og hva man kan finne .

Mange motte opp for a vrere med pa arets tur med
guide : Fossiltur til Fiskum og Konnerud med eksper
ten selv - lorn Hurum - som kjentmann.

Dette ble en interessant tur med fine funn av fos
siler og diverse mineraler.

Da aile som hadde valgt a tilbringe dagen pa jakt
etter fossiler og mineraler hadde forlatt Eidsfoss, ble
det litt roligere .

Men mange nysgjerrige turister kom innom messe
omradet i lepet av denne dagen ogsa. Denne dagen
var det kun steinmesse i uteomradene, En del utstil
lere/selgere hadde derfor valgt a dra hjem .

Det henvises ogsa til Drammen gf s hjemmesider
for de som har slikt./red.

Kilder:
Einar Mykland og Reidar Tellefsen: Kort

innforing i Kristiansands Geologi
H. Neumann: NGU skrifter 68 Norges mine

raler
C. Maijer og P. Padget: NGU special

publication I : Geology ofSouthemmost
Norway

I. Starmer: Geological map of the Bamble
sector

I. Starmer: Sorlandets Geologiforenings 15 ars
jubileumshefte : En oversikt over S0r
landets prekambriske geologi og evolusjon

T. Falkum : Serlandets Geologiforenings 15 ars
jubileumshefte: En modell for den geolo
giske utvikling i syd skandinavia

P. Badget og Harald Brekke: NGU Beskri
velse til geologiske kart over Norge, kart
blad Arendal

E. Sigmond: NGU Beskrivelse til geologisk
kart over Norge, kartblad MandaI

Kartene er basert pa arbeider av E. Sigmond
(1983) og T. Falkum (1980)




