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Berggrunnen ved kysten av Sør-Varang•er, Petsamo og Murmansk 

er gjennomskåret av mørke spalteganger. Fig. l viser diss-e gangene 
innen kartbladet Neiden i Sør-Varanger. Gangene følger der i utpreget 
grad - om enn med unnta'k i detaljene - to hovedretninger, noen
lunde diagonalt i kartbladet. En tredje r·etning, N 80 V, gjør seg også 
gjeldende, men i meget mindre grad. Gangene skjærer i alminnelighet 
vertikalt eller me.get steilt gjennom berggrunnen, i de fleste tilfelle 

steilere enn på fotografiet fig. 2. Yngre enn gangene er tektoniske 

linjer, langs hvilke det i flere tilfelle er påvist horisontalforskyvinger. 
Jeg skal her gi en ganske kortfattet oversikt over den berggrunn 

som gangene skjærer igjennom, og over Petsamontunturitformasjonen. 

Videre skal jeg beskrive noen av de bergarter som gangene består av. 
Det er imidlertid ikke meningen med denne lille avhandlingen å gi en 
uttømmende petrologisk beskrivelse av gangbergartene. · Hensikten 

e.r å vise det interessante kartbillede som gangene gir og gjøre opp
merksom på det tektoniske problem som disse spalteretningene og de 
yngre tektoniske linjer representerer. 

Berggrunnen som gangene skjærer gjennom. 
Gang.ene .innen kartbladet Neiden skjærer gjennom et kompleks 

av gneisbergarter av prekambrisk alder. De.n sannsynlige aldersfølge 

ved dannelsen av dette kompleks er, idet vi begynner med de 

eldste ledd: 

l. Granitgneis, glimmergneis, amfibolitgneis, amfibolit. Innbyrdes 

aldersforhold helt ukjent. Strøkretning gjennomsnittlig N 40 V. 

2. Granitisering (hvit gran it). 
3. Sør-Varanger malm førende formasjon (sedimentær). Strøkret

ning N 40 V. Øyegranitgneis. Strøk noenlunde parallell grensen 
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VA�ANCERfJOROEN 

-Fig. l. Kartbladet Neiden (Æ 5) og litt av kartbladet Vadsø (Æ 4) (en ca. 
10 km lang og 2 km bred kyststripe øverst til venstre). Midtpunktet av Neiden
bladet har koordinatene 69° 50' n. b., 19° ø. Oslo. Tykke linjer: spaltegangene. 
Tynne, brutte linjer med priJ<lker mellom: yngre tektoniske linjer. Ganske lyst 
raster i sydvest: øyegranitgneis. Mørkere raster i sydøst: Sør-Varanger malm
førende formasjon. For øvrig forskjellige gneisbergarter. Tallene er nummer 

på den steinprøve som er tatt på vedkommende sted. 



SPALTEGANGER I SØR-VARANGER 129 

Fig. 2. Gang som skjærer gjennom gneis. Mektighet ca. 15 m. Retningen 

N 80 V, fall mot nord. Lokalitet omtrent mid� på kartet fig. l. 

mot granitgneisen. Aldersforholdret mellom den malmførende 
formasjon og øyegranitgneisen er helt ukjent. 

4. En del amfibolitganger (?). 
5. Granitisering (rød granit). 

Til samme gneiskompleks hører en suprakrustal avdeling av horn
blendeskifer og glimmerskifier, til dels granatførende. Den forekommer 
vesentlig ved den nordlige del av Vaggetemsjøen j Øvre Pasvik. Innen 
kartbladet Neiden finnes den ikke. Dens alder innen gneiskomplle:kset 
er ukjent. 

Når det senere i denne avhandling brukes ordet gneis, menes 
det hele tatt bergarter som hører til gneiskomplekset. 

Petsamontunturitformasjo1.1en. 
Yngre enn gneisen e.r Petsamontunturitformasjonen. Den består 

mest av effusiver (grønnsteiner), en liten prosent sedimenter og en 
liten prosent ultrabasiS'ke intrusiver ( serpentiniserte peridotiter) som 
fører nikkelmagnetkis. (H. Hausen, 1926, E. Wegman, 1928.) Meste-

Norsk geol. tidsskr. 25. 9 
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parten av formasjonen finnes i Petsamo, en liten del kommer inn i 

Sør-Varanger. Den finnes ikke innenfor Neidenbladet. Den har 

imidlertid en viss interesse ved behandlingen av de basiske spalte

gangene, fordi den mulighet ligger nær at iallfall en del av gangene 

kan høre til samme erupsjonspteriode som den. Man vet at en gang 

skjærer gjennom Næverskrukkonglomeratet, som anses for å være 

et slags basalkonglomerat i Petsamontunturitformasjonen (H. Hausen, 

1926; J. J. Sederholm, nov.-des. 1930) . Om alderen har det vært 

noen tvil. Hausen anser dens sedimenter for samtidige med Fisker

halvøyas bergarter, altså eokambrisk. Sederholm ( aug. 1930, s. 4 1) 

mener at den er av ung prekambrisk alder, eldre enn Fiskierflalvøyas 

bergarter. 

Spaltegangenes petrografi. 
Alle de gangene som er tatt med på kartet og som beskrives her 

er yngre en gneisen. (I ett tilf,elle er jeg i tvil om gangen er eldre 

enn den røde granitisering, det gjelder en gang vest for Kj1elmesøy, 

representert ved stein prøve Æ 5, 81.) Blant gangene finnes en rekke 

typer, hvis utseende er forskjle1lige i kornstørrelse, fargenyanser og 

struktur. 
I alminnelighet er gangene middelskornet til finkornet. Korn

størrelser på 1-2-3 mm i lengde er de vanligste. Stort sett har en 
mektig gang grovre,re korn enn en tynn gang, men denne regel er ikke 
almengyldig. Gangene har alltid finkornet til tett randfacies. Hvor 
ikke gangene har vært utsatt for tektoniske bevegelser, er størknings
strukturen klar. 

Fargen på friskt brudd er fra svart til grå i forskjellige nyanser. 
Ofte kan de ha et stikk i grønt, undersøkelse .i tynnslip viser at det 
mørke hovedmineral da er hornblende. Da stort sett halvparten av 
mineralene er mørke og den annen halvpart vesentlig består av 
plagioklas, blir det ellers plagioklasens farge som bestemmer hvor 
lys eller møl'k bergarten er. Mørk feltspat gir ensfarget mørk bergart, 
lys feltspat gir grå eller »spraglet« bergart. Spraglet blir bergarten 
når de enkelte feltspatkorn er store nok til å gjøre seg gjeldende 
makroskopisk, eHer når de makroskopisk synlige lyse korn er aggre
gater av feltspatindivider. Fargen på forvitret overflate svarer gjerne 

til fargen på friskt brudd. Enkelte ganger har dog et brunrødt rust
belegg på forvitret overflate. 
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Strukturen er i de fleste tilfeHe diabasenes vanlige ofitiske. Det 
kan til dels også ses makroskopisk, og bergarten har da forholdsvis 
glatt brudd. I noen tilfelle er bruddet mer knudret, det virker som 
kornene er ekvidimensjonale. Undersøkelse i tynnslip viser at det 
holder stikk. Det gjelder noen typer med mørk feltspat. I andre til
felle kan bergarten ha noe gneisaktig eller skifrig struktur. Iallfall 
hvor dette er utpreget, skyldes det lokalt press på grunn av yngrte 
tektoniske rørelser. 

Ved gjennomgåelse av de ca. 100 steinprøver, hvorav de aller 
fleste fra forskjel l ige  ganger, viser det seg at de fleste kan henføres 
etter sitt utseende til to grupper, representert ved steinprøvene Æ 5, 
140 og Æ 5, 120. Innenfor disse grupper er det mange varianter i 
utseende, og det finnes bergarter som synes å være overgangsledd 
mellom de to gruppene. Helt avvikende er noen få svarte ganger med 
påfaHende rik vegetasjon. Disse gangene er representert ved Æ 5, 326. 
Også avvikende er en utpreget spraglet, temmelig grov bergart, 
Æ 5, 204. 

Undersøkelse i tynnslip viser at disse fire steinprøver har hvert 
sitt karakteristiske mineralinnhold. Inndelingen av alle gangene i til
svarende fire hovedgrupper må imidlertid betraktes som temmelig 
grov. De karakteristiske hovedmineraler er: 

Gruppe I: Æ 5, 140. Plagioklas, pyroksen. 
» Il: Æ 5, 120. Plagioklas, grønn hornblende, en del kvarts. 
» Ill: Æ 5, 326. Plagioklas, pyroksen, olivin. Forholdsvis 

apatitrik 
» IV: Æ 5, 204. Sur plagioklas, grønn hornblende, kvarts. 

Jeg skal beskrive disse fire hovedtyper og noen få varianter. 
Mineralinnholdet er bestemt ved tynnslip. Alkalifeltspat er overhode 

ikke iakttatt, feltspaten er alltid plagioklas. Dens sammensetning er 

bestemt ved utslukningsvinkler, hvor det har vært mulig å finne bruk

bare snitt i vedkommende tynnslip. I noen tilfelle har jeg måttet nøye 

meg med et mer omtrentlig resultat ved å sammenholde lysbrytningens 

størrelse og den optiske karakter. Det er da spesielt anført. Plagio

klasen er sonarbygget. I de tre førstnevnte typer har kjernen en 

sammensetning mellom 40 og 60 An (indre kjerne mest omkring 

55 An), randen omkring 30 An, mens Æ 5, 204 har sammens!etningen: 

kjerne 15-20 An, rand 8 An. Pyroksenen er diopsidisk idet + 2 V 

nær 60°, iallfall større enn 50°. Med jernerts menes alltid magnetit 
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eller ilmenit. I de fleste steinprøvene kan man imidlertid med lupe 
se enkelt'e små korn av svovelkis som ligger så spredt at de bare 
tilfeldigvis kommer med i tynnslipet. 

Numrene på kartet fig. l viser hvor steinprøvene er tatt. Også 
gangens lengdeutstrekning og retning framgår da av kartet, og blir 
derfor ikke angitt i teksten. 

Gruppe l. Æ 5, 140. Gangens mektighet er 70 m. Farge mørk 
grå. Lyse grå og mørke korn i omtrent like stor mengde, de mørke 
kanskje noe i overvekt. Med lupe kan de lyse grå korn erkjennes som 
individer av plagioklas ( spalteflater med tvillingstriper) . Enkelte 
av plagioklaskornene kan ha en lengde på opptil 3 mm, kornstørrelsen 
er dog mest ca. l mm. Ofitisk struktur. 

U. M. Hovedmineraler plagioklas og pyroksen, med henimot 
50 % hver. I små mengder opptrer hornblende, jernerts, biotit, kvarts 
og ubetydelig kis og apatit. Plagioklasen er svakt brunlig pigmentert, 
men oftest frisk for øvrig. Listeformete individer, sonarbygget, karls
bad-, albit- og en del periklintvillinger. Sammensetning: kjerne labra
dor, ca. 55 An, rand andesin, ca. 35 An. Pyroksenen er svakt rødlig, 
men uten synlig pleokroisme. Krystallbegrensning ses bare av og til, 
kornene består oftest av samlinger av enkeltindivider. Tvillinger med 
skarp rettlinjet grense er alminnelige. Velutviklete spalteriss. Oftest 
frisk, bare en mindre del er gått over til hornblende. + 2 V ca. 60°. 
altså diopsidisk sammensetning. Hornblenden er sekundær, etter 
pyroksen. Pleokr. y blågrønn, f3 gressgrønn, a grønnlig gul. Jern
ertsen er sannsynligvis ilmenit, idet man som torvitringsprodukt ser 
små korn med høy lys- og dobbeltbrytning (leukoxen) . Av kvarts 
ser det ut som iallfall enk,elte korn kunne være primære. Biotiten 
finnes i meget små mengder og alltid knyttet til jernerts. Pleokr. 
y dypt brun, a gul. 

Bergarten er altså en ekte diabas. 
Æ 5, 133. Mektighet 40 m. Makroskopisk og under lupe lik fore

gående, dog forholdsvis litt mer mørke mineraler. 
U. M. Samme slags primære mineraler som foregående, men 

pyroksenen er i langt høyere grad omdannet. En del pyroksen er dog 

i behold. Utseende og sammensetning som foregående. Plagioklasen 
er frisk. Utseende og sammensetning som foregående. Hornblenden 

er til dels større individer som noenlunde fyller den opprinnelige 
pyroksen, dels er det små korn som danner en fibrøs masse. Pleokr. 
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y blågrønn, (3 gressgrønn, a lys grønnlig gul. ]ernertsen har korona 
som også består av små hornblendelister av samme farge. Biotit, 

y dypt brun, a gul, finnes dels i nærheten av jernerts, dels er den også 
omdannelsesprodukt av pyroksen. Videre har dette preparat litt 
kalkspat. Av apatit er der noe mer enn i foregående. 

Bergarten må regnes som ekte diabas, men den er altså et skritt 
mer omdannet enn foregående. Jeg regner den helt med til type Æ 5, 
140, og ikke som noen variant. 

Æ 5, 19 (og 119) er derimot en variant. Den er på friskt brudd 
lysere enn foregående, og overflaten har en karakteristisk rødbrun 
forvitringshud på l mm tykkelse. Kornstørrelse ca. 1 mm. Ofitisk 
struktur. Mektighet 25-30 m. Dens egenartete utseende gjør at den 
kan følges tvers over fjordene, fra vest for Kirkenes til Kjelmesøy. 

På Kjelmesøy skjærer den gjennom - er altså yngre enn - en gang 
(Æ 5, 122) av typen Æ 5, 120. 

Til tross for sin avvikende farge viser den seg U. M. å ha et 
mineralinnhold svært lik Æ 5, 140. Mineralene er meget friske. ?!agio
klasen har sammensetning: kjerne labrador, opp til 60 An, rand ande
sin 30 An. Pyroksenen er oftest uten krystallbegrensning, dog ses 
enkelte korn med noenlunde velutviklete flater. 2 V muligens noe 
mindre enn de foregående, dog minst 50°. ]er[Iertsen er sannsynligvis 
magnetit, å dømme etter en del kvadratiske tverrsnitt. Foruten ube
tydelige mengder brun biotit og grønn hornblende opptrer muligens 
også litt grønn klorit, alle tre sekundært etter pyroksen. Kvarts er 
ikke observert. 

Altså en typisk diabas. Fargen er karakteristisk for nettopp denne 
ene gangen. 

Æ 5, 235 er en mer avvikende variant, både i farge, struktur og 

utseende i tynnslip. Gangens mektighet 40 m. Middelskornet, størrel

sen av de primære korn 2 å 3 mm. Knudret brudd. Fargen mørk grå, 

ensfarget. 
U. M. faller store individer av brun hornblende straks i øynene, 

dernest ser man at både plagioklas og pyroksen er sterkt korrodert 
fra randen av - oppspist av en fargeløs eller grønn fibrøs masse av 
reaksjonsprodukter. Restene av plagioklasen er temmelig frisk, dog 
kan sprekker være fylt med de samme reclksjonsprodukter. Den har 
imidlertid en tydelig brunlig pigmentering, det står nok i sammenheng 
med den mørke farge den har makroskopisk. Sonarbygget. Karlsbad-, 
albit- og periklintvillinger. Sammensetning: kjerne 60 An. Restene 
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av pyroksen er også i seg selv nokså friske. Svakt rødlig farge. Opt. 
pos., stor aksevinkel, altså diopsidisk sammensetning. Den er omgitt 
av flammet korona av fibrøst mineral med skjev utslukning og middels 
dobbeltbrytning, det er fargeløst eller gr,ønnlig, sannsynligvis horn
blende. Dessuten ses en del klorit. Disse reaksjonsprodukter har dels 
spist seg utover i den tilstøtende plagioklas, dels har de spist seg 
bakover i pyroksenen. Den brune hornblende viser seg ved nærmere 
undersøkelse også å være sekundær etter pyroksen, men der er pyrok
senen helt eller delvis gått over til et enkelt individ av lwrnblende. 
Denne brune hornblende innehoider adskillig utskilt svart rusk, og 
viser en begynnende overgang til grønn hornblende med samme 
orientering, overgangen skjer gjennom et fargeløst mellomtrinn. Den 
brune hornblende er altså tydelig nok eldre enn den grønne. Små flak 
av biotit er tydeJ.ig sekundær. Den er påfallende lys med y lys brungul, 
a fargeløs. jernerts er sannsynligvis magnetit. Videre finnes litt 
apati l. 

Feltspatindividenes orientering antyder at strukturen vilde vært 
ofitisk ved primært mineralinnhold. Slik som den nå er, kan den 
ikke kalles ofitisk. 

Den brune hornblende må vel være dannet temmelig tidlig, om 
den enn er sekundær. Det er sannsynligvis mest naturlig å kaUe berg
arten spessart i t. Den avviker så sterkt fra Æ 5, 140 at det blir en 
skjønnsak om den skal regnes som variant eller som representant for en 
ny hovedgruppe. Den representerer en del ganger, men ikke mange. 

Gruppe Il. Æ 5, 120. Mektighet 60 m. Middelskornet, 
»spraglet« bergart, med mørke og hvite korn. De mørke korn har 
et stikk i grønt, det antydes derved allerede ma'kroskopisk at det 
mørke hovedmineral er hornblende. Med lupe kan man av og til se 
plagioklas·ens spalteflater i die lyse korn, men i de fleste tilfelle er 
bruddet glassaktig i de lyse korn. Enkelte spredte korn av kis ses. 

U. M. Hovedmineraler plagioklas og hornblende i noenlunde like 
stor mengde. I mindre mengder kvarts, rester av jernerts med Ieulwxen 
og biotit, apatit. Plagioklasen er listefo11met, sonarbygget, med albit
og periklinlameHer. Kj-ernen er serisitisert, randen korrodert. Korn
størrelse l a 2 mm. Mellom plagioklaskomene ofte en finkornet masse 
av nydannet plagioklas og kvarts. Plagioklas·ens sammensetning: 
indre kijerne laibrador, 55 An, ytre kjerne andesin, 45 An, ytterste rand 
oligoklas 25 An. Hornblenden pledkr. y blågrønn, {3 gressgrønn, a gul. 
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c : y= 25°. Mest som finkornet fibrøs masse som tilsammen danner 
noenlunde ekvidimensjonale korn, åpenbart sekundær etter pyroksen. 
Ofte består randen av disse korn av hornblende med ens utslukning, 
mens det indre er fylt med fibrøs hornbiende orientert i alle retninger. 
Dessuten synes den å ha trengt større plass enn den opprinnelige 
pyroksen, idet den har ett seg inn i plagioklasen. Hornblendens stør
relse er fra bitte små korn opp til omtrent l mm. Hornblenden inne
holder ganske små tallrike korn av kvarts. Kvartsen er sekundær, 
eller iallfall et sent utskilt mineral. Kornstørrelsen kan være opp til 
0,2 mm. jernertsen finnes bare som skjelettaktige rester, sammen med 
leukoxen og brun biotit. Apatit i temmelig tallrike tynne nåler. 

Plagioklaslistenes orientering antyder en primært ofitisk struktur, 
som nå gjør seg lite gjeldende på grunn av homblendens angrep på 
plagioklaskornene. Enslige individer blir temmelig sterkt undertrykt, 
derved framheves kontrasten mellom primære aggregater av feltspa,t 
og felter av hornblende, slik at kornstørrelsen makroskopisk synes 
større enn den virkelig er. 

Bergarten er utvilsomt en opprinnelig diabas, og kan godt være 
det annet ytterledd i en rekke som har Æ 5, 140 som utgangspunkt. 
Etter mineralinnholdet er det nå en kvartsførende spessart i t. 

Æ 5, 121 er en finkornet variant som makroskopisk virker noe 
mørkere, men U. M. har samme utseende og mineralinnhold som 
foregåendes. Plagioklasens kornstørrelse mest % mm, de største korn 
l ,5 mm. Gangens mektighet 20 m. 

Gruppe Il l. Æ 5, 326. Mektighet 10-15 m, gangen deler seg 
enkelte steder, retningen noe uregelmessig. Gjennomsnittlig korn
størrelse l mm. Æ 5, 328 samme bergart. Mektighet 25 m, gjennom
snittlig kornstørrelse l ,5 mm. Den videre beskrivelse gjelder begge. 
Bergarten er ensfarget svart, både på friskt brudd og på forvitret 
ovenflate, som er noe knudret og har rustnekker. Karakteristisk for 
begge gangene er den påfallende rike vegetasjon, gangene skiller seg 
derfor skarpt fra omgivelsene og fra andre ganger. 

U. M. Hovdmineraler plagioklas, pyroksen og olivin, mengde
forholdet er anslagsvis 40, 30 og 30 prosent. Videre ses jemerts, 
brun hornblende, brun biotit og noen finkornete fibrøse mineraler. 
Plagioklasen er svakt rødlig brun (svart makroskopisk). Den har 

ikke den listeform som er så vanlig i diabasene, men ses som store, 
uregelmessige korn (opp til 3 mm) som inneslutter pyroksen og olivin. 
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Strukturen er derfor ikke den vanlige ofitiske. Den synes også å være 
yngre enn den brune hornblende. Plagioklasen har albit- og periklin
lameller, men de er gjerne litt uregelmessige, med x Nic. får plag. et 
flammet og flekket utseende. Lysbryting aHtid høyere enn C. B., så 
det er ikke albit eller alkalifeltspat til stede. Ingen gode snitt til 
bestemmelse av sammensetningen, men lhøy lysbryting og opt. pos. 
karakt. gir iallfall at rojernens anortitgehalt må ligge mellom 40 og 65. 

Pyroksenen i alm. idiomorft begrenset, frisk, klar, nesten fargeløs, 
sonarbygget. + 2 V litt under 60°, altså diopsidisk sammensetning. 
Aksedisp. r > v. Gode spalteriss, tvillinger etter 010. Olivin i korn 
med uregelmessig begrensning. Grålig pigmentert, dessu.ten svarte, 
uregelmessige spalteriss. Ganske svak pleokroisme a grå, y litt lysere 
rødlig grå. Optisk såvidt negativ, nesten nøytral. Sammensetningen 
blir da 15 % eller noe mer av fayalitmolekylet. ]ernerts, sannsynligvis 
magnetit, å dømme etter rettvinklet begrensning. Hornblende, pleokr. 
y og fJ brun, a. 

gul. c : y= 17°. Den er sekundær etter pyroksen, 
dog ses noen få individer med idiomorf begrensning og hornlolendens 
prismevinke] og sp�Iteriss (124°), de virker primært dannete. Litt 
biotit, sekundær etter pyroksen. y brun, a lys gul. Apatit forekommer 
temmelig rikelig, i lange nåler, særlig gjør den seg gjeldende i den 
grovkornete type, de kan være opp til l ,5 mm lange og O, 15 mm tykke. 

Den grovkornete type Æ 5, 128 er noe mer omdannet enn Æ 5, 

126, spesielt opptrer den brune hornblende i større mengde, og py
roksen og olivin har i mange tilfelle en korona der hvor de støter til 
plagioklas. Koronaen omkring olivin er innerst fargeløs, består av 
et fibrøst mineral med middels interferensfarger - sannsynligvis et 
serpentin- eller talkmineral -, dernest en sone med blågrønt, nåle
formet mineral med skjev utslukning og middel interferensfarger -
hornblende, ytterst et fibrøst grønt mineralaggregat med lave inter
ferensfarger - klorit. Pyrok!'ienen kan også ha korona, men den indre 
sone mangler da. 

Æ 5, 303 er ikke fullt så mørk i fargen, men bergarten likner 
for øvrig de to foregående. Gangens mektighet 10-15 m, den er 
uregelmessig, deier seg enkelte steder, er råtten i overflaten. 

U. M. ses rester av pyroksen, brun hornblende og plagioklas. 
Disse rester ser fullstendig ut som de tilsvarende mineraler i Æ 5, 126 

og 128. Som sekundært mineral opptrer hornlblende, dels grønn, dels 

fargeløs. Videre opptrer et fargeløst fibrøst mineral, talk eller serisit. 
I mange tilfelle ses i den forvirrete fibrøse masse koronaer omkring 

• 
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tidligere mineraler som nå er gått helt over til fibrøs fargeløs masse. 

Videre ses apatit. 

Olivininnholdet i Æ 5, 126 og 128 er større enn i en olivindiabas. 

I sammensetning svarer de nærmest til lavabergarten ocean i t  

(A. Lacroix, 1923). Sannsynligvis er  Æ 5, 303 en variant hvor olivi

nen er fullstendig omdannet. 

Foruten disse tre ganger finnes det også noen korte stubber av 

ganger og noen »propper« av klebersteinsliknende bergart. U. M. 

Olivin som er mer eller mindre dekomponert i serpentin og jernerts, 

eller, hvis det ikke finnes olivin, en forvirret masse av sekundære 

mineraler. I en av bergartene ses små rester av pyroksen. Glimmer, 

meget lys, med a fargeløs, og hornbl:ende, også meget svakt farget, 

med iallfall a fargeløs, er karakteristiske mineraler. 

Et felles trekk er altså stor olivinrikdom eller sekundære pro

dukter sannsynligvis etter olivin. Det kan muligens bety også felles

skap i genetisk henseende. 

Gruppe IV. Æ 5, 204. Gangens mektighet 30 m. »Spraglet«, 

tilsynelatende temmelig grovkornet bergart. Det ses straks at de 

mørke korn er svart hornblende. Til tross for at strukturen er masse

formet gir bergarten et inntrykk av å være mer eller mindre om

krystallisert. 

U. M. Hovedmineraler plagioklas og hornblende; underordnet, 
men dog rikelig er kvarts og biotit, videre ses zoisit-epidot; akses
sorisk er titanit, jernerts, apatit. Mineralene er stort sett skilt i lyse 
aggregater og mørke aggregater, det er disse grupper som makro
skopisk ser ut som enkelte korn. Plagioklasen ses som store sonar
byggete individer (opp til 3 mm) med albit- og til dels periklinlameller. 
Sammensetning: kjerne oligoklas 15 An (i enkelte tilfelle opp til 
20 An), rand albit 8 An. Kjernen kan inneholde uregelmessige flekker 
av sammensetning som randen. Plagioklasen - og da vesentlig 

kjernen - er i alminnelighet noe dekomponert, idet den inneholder 
små grynete korn av zoisit-epidot. Hornblenden pleokr. y vakker, 
sterkt blågrønn, {3 gressgrønn, a lys gul. y : c= 15°. Korn størrelse 
høyst variabel, fra 0,05 mm til 2 mm. Til dels forvitret til et gulaktig, 

kloritliknende. mineral. Kvarts mest mellom plagioklasen. U regel
messige korn, størrelse 0,1-1 mm. Svakt undulerende utslukning. 
Også som små korn fordelt i hornblenden. Biotit y olivenbrun, a lys 
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gul. Til dels forvitret til gult kloritliknende mineral. Titanit i forholds
vis store korn (opp til 0,2 mm), sammen med rester av jernerts. 

Påfallende er det å trette på en så sur plagioklas i disse gang
bergartene. Allikevel virker plagioklasen primær. Det forholdsvis 
store kvartsinnhold er også bemerkelsesverdig. Hva hornblenden 
angår så er det intet ved formene som tyder på primær pyroksen, men 
innholdet av de små tallrike kvartskorn kan vel tyde på at den allikevel 
er sekundær etter pyroksen. Som vi nå ser bergarten, har den etter 
sitt mineralinnhoid kvartsdior i t isk  sammensetning. 

En annen steinprøve (Æ 5, 192) fra samme gang er tatt et sted 

hvor den lokalt har vært utsatt for sterkt press. Gangen er for øvrig 
der ca. 50 m mektig. Bergarten har det samme grovkornete, spraglete 
utseende, men den er blitt gneisaktig idet de mørke mineraler smyger 
seg subparallelt rundt lyse korn. U. M. viser det seg at mineral
innholdet og de enkelte mineralers sammensetning er bevart, men 
plagioklasindividene er brukket eller bøyd og blitt fillete i kanten. 
Kvarts og smådeler av plagioklas spiller nå rollen som mørtel. 

Presset har altså forandret strukturen, men virkningen har vært 
rent mekanisk. 

Ganger tilhørende gruppe IV er det bare noen få av. 

Kartbilledet av gangene og gangenes innbyrdes alder. 

Gangenes mektighet er noenlunde konstant for den enkelte gang. 
På kartet, fig. l, er det tatt med bare ganger av mektighet fra 10 m og 
oppover. De tykk,este gangene er 80 m mektige. 30---40 m er svært 
alminnelig. 

Gangene er avsatt på kartet bare der hvor de sikkert er til stede. 
De er altså ikke trukket opp tvers gjennom forholdsvis store områder 
av løsmateria1e. Mangelen på gang,er i det sydvestre hjørne av kart
bladet, og den tomme stripe derfra og nordover i nærheten av vestre 
kartrand, skyldes de store grus- og sandsletter i disse strøk. Heller 
ikke er gangene trukket over store vann ei'ler over fjordene. Det er 
sannsynlig at enkelte av dem passer,er fjordene, men det kan være 
vanskelig å påvise at det er samme gang på begge sider av fjorden. 
I noen få tilfelle hvor forbindelsen synes å være sikker, er den pri·kket 

opp. Da fjordene temmelig sikkert er anlagt langs tektoniske linjer 
kan vi ikke gå ut fra som selvsagt at gangene ska'! fortsette på den 
a10dre siden. 
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Gangene forvitrer oftest lettere enn gneisen. Overflaten av gan
gene kan derfor i mange tilfelle være bunnen av et lite dalsøkk, få 
meter dypt, med bratte sider. I et s'likt dalsøkk kan det derfor samle 
seg forholdsvis meget løsmateriale, og også være myr eller tjern. 
Det er en ulempe når vi forsøker å studere s�jæringspunkter for 
gangene for å f.å holdepunkter til å avg,jøre deres innbyrdes alder. 

Av de mange skjæringsplllnkter som kartet viser, er det bare et fåtall 
som er godt blottet. Det blir dog ikke så få steder hvor skjærings
forholdene lar seg s.tudere, for stort sett er berggrunnen - .også gan
gene - svært fri for løsmateriale. Vi konstaterte i de fleste tilf.elle 
at ·gangene syntes å være jevnaldrende, kryssende sprekker syntes å 
væ�r.e fylt samtidJg. Bare i et par tilfelle så vi at en gang tydelig skar 
gjennom en annen. 

Det gjelder fø.rst og fremst Æ 5, 19 ( 119) . På Kje'lmesøy skjærer 
den gjennom en 1 0 m tykk ,gang som er av samme type som Æ 5, 120. 
Forholdene ved krysningspunktet mellom 10 m gangen og Æ 5, 120 
tyder for øvrig på at disse to er av samme alder. Yi kan altså gå ut 
fra at Æ 5, 19 ( 119) er yngre enn Æ 5, 120, sa111nsynligvis at den 
er yng,re enn gruppe Il i det hele tatt. 

Nå er Æ 5, 19 en variant innen gruppe l. Så like som ordinære 
diabaser fra vidt forskjellige tidsperioder er, kan den godt være av 
geologisk alder helt forsk}ellig fra die øvrige diabaser av gruppe l. 
Dens syd-nordlige, noe slingrende retning, og dette at den kan følg·es 
tvers over fjordene, antyder at den muligens står i en særklasse. 

Gangen Æ 5, 303, av gruppe HI, viser ved et skjæringspunkt at 
den �er yngre enn en annen gang, som vi dessverre ikke har steinprøve 
av og derfor ikke vet hvilken av de tre andre grupper den tilhører. 
Æ 5, 303 har i nærheten vært utsatt for en forskyvning langs en yng,re 
tektonisk linje. 

Skal vi dømme etter n1ineralinnholdet, så gir det et umiddelbart 
inntrykk av at gruppe I er yhgre enn gruppene Il og IV. Gruppe IV 
er da helst aller eldst. Noe sikkert indisium er det neppe, særlig da 
vi kjenner utviklingstrinn mellom Æ 5, 140 og Æ 5, 120. Det kan 
jo hende at hornblendeinnholdet i gruppe Il skyldes Iokal�e årsaker. 

Gruppe Ill har så avvikende mineralinnhold at den neppe kan 
være Jevnaldrende med noen av de andre grupper. Mest naturlig synes 
det å oppfatte den som forholdsvis ung. 

Som konklusjon kan det sies at vi vet at en variant av g.ruppe Ill 
e·r yngre enn en gang som ikke er av samme type, og vi vet at en 
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variant av gruppe I er yngre enn en gang av gruppe Il. Mineral
innholdet gir et indisium - om enn svakt - på at gruppene I og Ill 
er yng.re enn gruppene Il og IV. 

Spaltenes og de yngre tektoniske linjers retning 

og deres mulige årsak. 

�' 

Den ene hovedretning av gangene er i syd N 25-30 V, i nord
vest N 20-25 V. Den svinger altså noe i mer nordlig retning. Den 
annen hovedretning svinger også noe nordover, fra N 25-30 Ø til 
N 20 Ø. Den tredje retning, som i antall ganger spiller mindre rolle, 
er N 80 V. 

Ved de to hovedretninger deles kartet opp i tilnærmet wmbiske 
figurer med lengste utstrekning og spisse vinkler i retning S-N. Dette 
billede likner det som kommer fram hvis en horisontal sirkel i jord
skorpen blir utsatt for øket trykk i retning V-Ø, eller, hva som 
kommer ut på det samme, blir avlastet for trykk i retning S-N. 
Sirkelen blir da deformert til en eillipse (»the strain ellipse«), med 
lengste akse i retning S-N. To diametre vil være horisontalsporene 
av to skjærplan ( »shear plan es«). Vinkelen som inneholder ellipsens 
lange akse bllir mindre enn 90°. Sporene av flere skojærplan vil sammen 
danne romber med Iengrste akse og spisse vinkler i retning S-N 
(fig. 3) (Willis and Willis, 1934). 

Å bruke dette direkte på kartbladet Neiden er sikkert en meget 
sterk forenkling av problemet. Ved resonnementet er det ikke tatt 
hensyn til det høve trykket har til avlastning 

i vertikal r,etning. Det vertikale press vil ha 
stor betydning for skjærplanens fall, og spil

ler sikkert og,så en viktig rolle ved anlegg�t 
av deres retning. 

· 

Jeg har ikke forutsetninger for å drøfte 
alle de tilfelle som det kan bli tale om. Jeg 
vil derfor nøye meg med å peke på likheten 
mellom det kartbiHede vi har av spalte
gangene og det billede som sporene av skjær
planene gir i horisontalplanet når vi reson
nerer som ovenfor. 

Fig. 3. Deformasjonsellipse med sporene av skjærplan. Fig. 3. 
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Fig. 4. Ganger og forskyvingslinjer. Billedet er kopiert etter Norges Geogr. 

Opm. flyfotogr., tatt vertikalt fra 4000 m høyde. Området ligger ca. 5 km ØNØ 

for Kirkenes. Størrelsen er ca. 2,4 km X 3 �m. De tre tynneste gangene er (fra 

venstre) 5, 8 og 9 m, de fire middelstykke ca. 30 m, den tykkeste er ca. 80 m 

mektig. Gangene er ikke tegnet der hvor de er dekket av Iøsmaterial;e. 
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Resonnementet støttes for øvrig ved studiet av de forskyvingrs
planer og deformasjoner som er yngre enn gangene. Disse tektoniske 
linjer følger også stort sett to hovedretninger noenlunde parallelt 
gangene. De mest dominerende linjer synes for øvrig å ha noe mer 
nordlig retning enn gangene, de danner da altså spissere vinkler enn 
gangene i S-N retningen. Overailt hvor jeg med sikkerhet har kunnet 
iaktta horisontalforskyvinger langs disse linjer, er det den nordlige 
blokk som er forskjøvet i nordlig retning. Ved halvøya, ca. 3 km NØ 
for Kirkenes, er blokken på verstsiden av forskyvingslinjen flyttet 
800 m nordover. Tendensen mot nord går best fram av fig. 4 som 
viser et område ca. 5 klm ØNØ for Kilfkenes. 

Der hvor slike yngre tektoniske linjer passerer ganger, kan selve 
forskyvningens størrerlrse påvises i mange tilfelle. I gneisen vil det 
som oftest ikke kunne gjøres. Men de tektoniske forstyrrelser gjør 
seg aHikevel gjeldende ved glideflater, forski,fring, soner av presset, 
breklsiert dier råttent berg. På kartet har jeg tegnet inn bare noen 
få av de mangfoldige linjer som man vilde finne ved systematisk 
undersøkelse. Selve morfologien antyder i stor utstrekning tektoniske 
linjer, f. eks. fjordenes retning. 

Vi v�et at seive kystlinjen mot Varangerfjorden er en tektonisk 
linje av store dimensjoner. Den hører med tirl de virkelige grove trekk 
i jordens ansikt. O. Holtedahl har gjort oppmerksom på denne linje, 
og vist at det langs den har skjedd en veldig dislok,asjon i eokambrisk 

tid. Området syd for linjen ble relativt hevet og nord for linjen ble 

det avsatt en tillitførende sandsteinsrekke i Tana, Nord-Varanger og 

Fiskerhalvøya. (0. Holtedahl, 1918, 1930, 1935.) 
Et dislokasjonsplan er i alminnelighet ikke helt vertikalt. En 

forkastning finner sted når den øvre blokk glir relativt ned. BEr 
den øvre blokk presset relativt opp, er det en oppskyving (eller 
overskyving hvis f,allvinkelen er liten) . Forkastningen står i samband 
med åpningen av en spalte, altså min sket trykk tvers på forkastnings
linjen. Oppskyving skyrldes derimot øket  trykk tvers på dislokasjons
linjen. Anvendt på Varangerfjordlinjen vil det si at hvis dislokasjons

planet har fall rmot nord, er det skjedd en forkastning, mens fall mot 
syd betyr oppskyving. 

En stor tektonisk linje vil gjerne opptre som sv.akhetslinje aHer 
og atter i jordens historie. Langs Varangerfjordlinjen kan det såiedes 
ha opptrådt disloka,sjoner både før og etter den vi kjenner fra �eokam
brisk tid. Hvis dislokasjonsplanet har fall mot nord og det hver gang 
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har skjedd forkastninger, vil det bety at deformasjonsellipsen hadde 
sin lengste akse i retning S-N. Det vilde altså støtte det resonnement 
jeg tidligere har utvi�let. Rombenes spisseæ vinkler nær Varanger
fjorden kunne da skyldes sterkest avlasting for trykket d:er. 

Imidlertid kjenner vi ikke dislokasjonsplanets fall. For så vidt 
er vi altså Iike langt. Min mening var da også bare å peke på som 
en mulighet at di,agona'lspaJt,ene i Sør-Varanger er skjærplan hvis 
dannelse kan henge sammen med forkastningsbevegelser langs Var
angerfj ord linjen. 

Den. tred�1e, underordnete 'spalteretning ,er noenlunde parallell 
Varangerfjordilinjen. I to tillfeHe vet vi at Ø-V-gående g.ang,er har 
fall mot nord. I det ene tilfeUe gjelder det en g�ang ca. 3 km nord 
for Kirkenes, den har temmelig flatt fall - 30°. Det annet tilfeMe er 
vist på fotografiet, fig. 2. De to vi kjenner støtter altså resonnementet. 
For de øvrige ganger med denne retning er fallretningen dessverre 
ikke notert. De står d:a sanns)'lnligvis temmelig steilt. 

Også nordkysten av Var,angerhalvøya følg,er en tektoni,sk linje 
(0. Holtedahl, 1935). Interessant er forekomsten av tallrike basisl<1e 
ganger også der (0. Holtedahl, 1918). De gjennomsetter de eokam
briske lagrekker, som er foldet i kaledonsk tid. Gangene er altså av 

sen kaledonsk eller yngre alder. I den indre del av TanafJorden 
mangier disse gangene, likeledes i den sydlige del av Varangerhalvøya 
unntatt øst for Vadsø. 

I litteraturen nevnes gangene i Sør-Varanger, Petsamo og Mur
mansk aHtid i forbindelse med kysten. Selv har jeg også det inntrykk 
at gangenes anta.]'] avtar sydover langs Pasvikdalen. Det skulde aHså 
tyde på en sammenheng mellom dislokasjonslinjen og oppspaltingen. 
Det må imidlertid huskes at gangene er mest iøynefallende i de nakne 
berg ved kysten. Sydover øker løsmaterialet, og det gjør i første rekk'e 
at man ser mindre til gangene, dels fordi gangene forvitret 'lettest, 
dels ganske en�elt fordi de utgjør mindre areal enn gneisen. 

Konklusjonen på det hele blir at jeg antyder muligheten av en 
sammenheng meUom Varangerfjordlinjen og spaHeretningene og de 
tektoniske 'linjer i Sør-Varanger, men at det ikke foreligger noe bevis 
for det. 

Om gangenes absolutte alder er det ikke mulig å si noe sikkert. 

De eldste kan tidligst være brutt fram i sen prekambrisk tid . Seder
holm nevner stein av frisk diabas i Fis}<1erhalvøyas tilHter. Stein fra 
norske tilliter gir ikke posiHve holdepunkter ( S. Føyn, 1937). Det 
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er ikke sannsynlig at gangene er brutt fram samtidig med den eokam
briske dislokasjon langs Varangerfjorden. Det ligger nærmere å tenke 
på en samtidighet med frambruddet av lavaene i Petsamontunturit
formasjonen. Erupsjoner i sen kaledonsk tid, samtidig med Nord
Varangers diabasganger, er en annen sannsynlig mulighet. Meget 
mulig er det at vi har ganger fra begge tidsrom. Spesielt synes jeg 
det er grunn til å tro at gangen Æ 5, 19 ( 119) er av forholdsvis 
ung alder. 

* 

Den geologiske kartlegging av Neidenbladet ble gjort for Norges 
Geologiske Undersøkelse etter oppdrag av direktør Carl Bugge. Manu
skriptkartet, de innsamlet·e steinprøver og tynnslipene tilhører N. G. U. 
og oppbevares der. Den vesentlige del av feltarbeidet ble utført i 1937, 
resten - sydranden .av kartbladet - ble gjort ferdig i 1938. 

I 1937 var vi to mann om kartleggingen av berggrunnen, idet 
jeg som medarbeider hadde Robert Major, stud. real., senere cand. 
real. Jeg vil her få takke ham for hans energiske og interesserte arbeid 
og for hyggelig samvær und:er våre ferder til lands og til vanns. 

Prof. dr. Tom. F. W. Barth har elskverdig hjulpet meg med 
petrografiske spørsmål og skaffet meg den litteratur jeg har hatt bruk 
for til denne avhandling, og for det er jeg ham hjertelig takknemlig. 

SUMMARY 

The co a stal districts of Sør-Varanger, Petsamo, and Murmansk 
are intersected by dark dykes. Fig. 1 shows the dykes on the map 
,sheet Neiden in Sør-Varanger. Two main directions are much in 
evidence, i. e. approximately N 25 W and N 25 E. Dykes in a third 
diæction, N 80 W, are also encountered, but to a far lesser extent. 
Only dykes the widths of which are more than 1 O m are shown on 
1the map. Maximum width 80 m. The dip is vertical or very steep, 
in most cases steeper than that shown in the photograph of Fig. 2. 

Younger than the dykes are tectonic lines, along whioh horizontal 
dislocations have occurred. A block structure is thus developed, and 
always the northernmost block is seen to have moved towards the 
north. See Fig. 4. 

The terrain is built up of various pre-Cambrian gneisses, mostly 
striking N 40 W. Petrographically the dykes are divided into four 
groups. 
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I. D j,a ba ses, the principal miner als being plagioclase ( compo

sition: core 55 An, rim about 35 An) and diopsidic pyroxene. 
Il. Spessart i tes  ( = altered diabases), mineral constituents 

be ing now plagioclase (co re 55 An, rim 25 An) and green hornblende, 
secon1dary from pyroxene, and also some quartz. 

IlL Ocean i t  i c dy  k es: plagioclase (c ore 'labrador-itic), diopsid:ic 
pyroxene, olivine (with about 1 5  per cent of fayalite). 

IV. Quartz dior i tes, with plagioclase (core 1 5-20 An, rim 
8 An), green hornblende, quartz. 

The mineral contents might indicate that groups I and Ill are 
younger than groups Il and IV. Observations from the intersections 
of the dykes only in few cases give positive informations as to the 
relative ages of the dykes. However, one dyke, a va,riant of group Ill, 
is younger than another dyke, the type of which, unfortunately, is 
unknown. Furthermore, a var,iant of group I is younger than a dyke 
of group IL 

The object of this paper is to show the interesting map pattern 
formed by the dykes, and to point out the tectonic problems relating 
to the dkections of the dykes and the younger tectonic lines. Fig. 3 
shows a strain ellipse and the traces of shear planes produced by the 
diminishing of the stress in the di,rection S-N. The picture shows 
the same pattern as that of the map. It is therefoæ suggested as a 
possibility that the two main directions represent shear planes and that 
they have some connection with the dislocation planes along the 
Varangerfjord. However, no proof can be offered. 

Of the absolute age of the dykes no exact answer can be offered. 
It might be tempting to think of contemporaneousness with the effu

sives in the Petsamontunturit-formation, i. e. of late pre-Cambrian 

age. Another possibility is contemporaneousness with the diabase 

dykes of the north coast of the Varanger Peninsula, where the dykes 

are of late Caledonian age, or younger. Possibly we have both ages 

represented. 

Kongsberg, 9. mars 1945. 

Norsk geo!. tidsskr. 25. !O 
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