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i hyllestad kan vi sjå spor etter kollisjonen 
mellom to jordplater (kontinent). Ein formidabel, 
men langsam kollisjon som resulterte i ei stor 
og høg fjellkjede – Den kaledonske fjellkjeda. 
Det var urkontinenta Baltika (ur-Europa) og 
Laurentia (ur-Amerika) som kolliderte og pressa 
opp den høge fjellkjeda for litt over 400 millionar 
år sidan. Fjellkjeda er no borte, men berre tenk 
deg at det ein gang var meir enn 8 kilometer fjell 
oppå Hyllestad! 

midt i kollisjonssona. Her kan vi sjå korleis 
framande bergartar frå Laurentia vart pressa 
innover Baltika. Laurentia, som kom frå vest, 

la seg formeleg oppå Baltika og pressa kanten av 
denne langt ned i jordas indre (fig. #3 teikneserien). 
Før kollisjonen var det hav mellom dei to 
kontinenta. Sandstein og lava frå havet utenfor 
Laurentia vart pressa inn over Baltika, og valsa 
under seg sand og leire som var avsett på havbotn 
der. Denne røra av sedement og fast fjell vart 
tvinga fleire kilometer ned i jordskorpa. Geologane 
kallar kollisjonssona for Lifjordkomplekset 
(Laurentia) og Hyllestadkomplekset (Baltika). 

lihesten blir «laga». Men det som blir 
pressa ned kjem oppatt til slutt, og i ein uendelig 
langsam prosess steig kanten av Baltika opp frå 

jordas indre samtidig som fjellkjeda over vart tært 
ned og forsvann. Nedbryting av fjellkjeda førte 
til avsetting av enorme mengder grus og stein i 
Devontiden. Den enorme fjellkjeda vart til slutt så 
tung at delar av den glei langsomt ut i ein sokalla 
såleforkastning. Det oppsto store gigantbasseng i 
terrenget som langsomt vart fyllt opp av rullestein 
og grus frå elvane. Lihesten er eit resultat av dette. 

bergartane frå djupet. Avsettingane frå det 
tidlegare havet hadde etterkvart vorte omdanna 
til nye bergartar djupt nede i jordskorpa. 
Granatglimmerskifer, marmor og kvartsitt er 
eksempel på desse. Når den høge fjellkjeda 

etterkvart eroderte bort, kom desse bergartane til 
overflata att slik at vi kan sjå og gjere oss nytte av 
dei i dag. 

På geopunkta i bygda finn du små forteljingar som 
kan sporast attende til denne dramatiske historia.  

STEINDRAMATIKK
          – gjennom meir enn 400 millionar år
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jorda si overflate er aldri i ro. Platene 
som jordskorpa er sett saman av, er i konstant
bevegelse. Ca 5 cm i året rører dei seg, med 
ustoppeleg kraft. Stundom glir dei ifrå kvarandre, 
stundom støyter dei saman. Då kan kontinenta 
på jordplatene bli folda saman og danne nye 
kontinent og fjellkjeder.
                            
teikneserien på dei neste sidene fortel historia 
om to av desse kontinenta, Baltika og Laurentia 
(Ur-Europa og Ur-Amerika).

Om korleis desse kjempene greidde å bygge opp ei 
fjellkjede minst like stor som Himalaya og korleis 
den blei tært ned. Det forsvunne gigant-massivet 
har namnet Den kaledonske fjellkjeda. Dette tok 
tid! Fleire hundre millionar år…. Landskapet rundt 
oss i dag er faktisk ruinar etter desse dramatiske 
hendingane. Overalt i HAFS-regionen finn vi spor 
i ruinane. Små og store forteljingar etter ei 
fabelaktig geologisk historie.

FJELLKJEDA SOM FORSVANN
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KAMBRIUM (541-485 mill år sidan)
Laurentia og Baltika glir ifrå kvarandre. I revna 
mellom dei to strøymer lava opp frå jordas indre 
og dannar heile tida ei stadig større skorpe av 
vulkanske bergartar på havbotnen. Situasjonen 
minner om dagens Atlanterhav. Sedimenta som 
vert avsette i havet finn vi mellom anna att som 
kvartsittar i HAFS, særleg rundt Høyvik på Atløy.

Laurentia
(Ur-Amerika)

Baltika
(Ur-Europa)

FIG. #1 FIG. #2 FIG. #3

ORDOVISIUM (485-443 mill år sidan)
Dei to kontinenta nærmar seg kvarandre og havet 
mellom dei (Iapetushavet) krympar. Havbotnen 
som høyrer til Baltika blir pressa under havbotnen 
som høyrer til Laurentia. Når den kjem djupt nok 
ned, smeltar den. Smeltemassen stig til overflata 
og dannar ei vulkansk øyrekke liknande den vi 
ser i Indonesia i dag. Bak øyrekka dannast ny 
vulkansk havbotn. Denne kan vi i dag finne restar 
av på Alden/ Værlandet og Staveneset, samt i ytre 
deler av Solund.

SILUR (443-419 mill år sidan)
Kontinenta startar ein langsam kollisjon. 
Restane frå det gamle havet, som ikkje har dukka 
ned i jordas indre, og kontinenta sine ytterkantar 
blir stabla oppå kvarandre. Ei fjellkjede på 
størrelse med Himalaya tek form. Vestlandet 
blir pressa djupt ned under den overridande 
laurentiske plata. Der nede blir det danna 
granatglimmerskifer, kvartsitt, marmor og 
eklogitt (Hyllestad og Fjaler).

Laurentia
(Ur-Amerika)

Baltika
(Ur-Europa)

Laurentia
(Ur-Amerika)

HAFS Austlandet

Baltika
(Ur-Europa)
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Europa

NORDSJØEN HAFS

FIG. #5 FIG. #6 FIG. #7

TRIAS OG JURA (252-145 mill år sidan)
Store delar av Laurentia har no glidd ut av bildet 
og vorte til eit tidleg Amerika. Baltika har vorte til 
Europa. Skorpa blir sakte strekt vidare i Trias og 
Jura. Store dreneringssystem fortset å lage elvar 
som renn mot låglandet og grunne havområder. 
Nokre av desse enorme elvesystema skal seinare 
bli til djupe fjordar som Sognefjorden. Sand, grus 
og leire blir frakta ut med elvane og avsette i delta 
og på havbotnen ilag med restar etter eit yrande 
liv i havet. Grunnlaget for oljen i Nordsjøen blir 
danna. Dinosaurane herskar på jorda.

KRITT (145-66 mill år sidan)
I Kritt blir landskapet endå meir erodert. I sein 
Kritt var delar av Skandinavia truleg bortimot 
flatt. Havnivået stig, og havet trengjer innover 
eit nedslite Skandinavia. Vi veit lite om kor langt 
innover havet gjekk, eller kor tjukke sediment som 
vart avsette oppå grunnfjellet.

PALEOGEN-NEOGEN (66-2,6 mill år sidan)
KVARTÆR (siste 2,6 mill år)
I Paleogen og Neogen stig landet igjen opp frå 
havet. I Nordvest åpnar Atlanterhavet seg i denne 
tida. Årsaka til landhevinga blir framleis diskutert. 
Sedimenta som vart avsette oppå det norske grunn- 
fjellet etter devontida blir erodert vekk. I Kvartær 
(siste 2,6 mill år) har vi hatt om lag 40 istider. Isen 
grov mest i dei gamle elvedalane, og Sognefjorden 
fekk si noverande form og djupne. Store mengder 
sand, grus og leire frå isbreane blir avsette på konti-
nentalsokkelen. Noverande strandflate blir danna.

Laurentia
(Ur-Amerika)

Vestlandet Baltika
(Ur-Europa)

FIG. #4

DEVON (419-359 mill år sidan)
Fjellkjeda (truleg 9000 m.o.h) kollapsar av si 
eiga vekt, like sakte som den kom. Fjella blir tært 
ned av erosjonen og gradvis omdanna til digre 
avsetningar av kantete og rundslipte steinar, grus 
og sand. Samtidig sprekk den svære stablen av 
bergartar i fjellkjeda sund og blir strekt. Vestlandet 
åpnar seg som ei skuffe. Sediment frå erosjonen, 
blant anna frå enorme elvesystem, fyller skuffa 
etterkvart som den åpnar seg. Med tida blir dette 
til konglomerat og sandstein (Lihesten, Solund, 
Værlandet/Bulandet, Blegja og Kvamshesten).

NORDSJØEN HAFS

Europa Europa

NORDSJØEN HAFS
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øverste delen av lihesten og øyane vestover 
består av bergarten konglomerat. Bergarten er 
samankitta rundslipte «bollar» av fleire sortar 
stein. Dei ulike steinsortane som konglomerat er 
sett saman av, var ein gong delar av ei gigantisk
fjellkjede. Denne rasa sakte, men sikkert saman og 
enorme mengder stein og grus samla seg i dalsøkk 
eller store basseng i terrenget (fig. #4 teikneserie). 

Store elvar grov i rasmassane og stein som vart 
frakta vidare med elvane vart meir eller mindre 
rundslipte. Bulandet/Værlandet, Solund og 
Lihesten var ein gong midt inne i eit slikt basseng.

Under konglomeraten i Lihesten finn vi Lifjord-
komplekset, som er restar av det ur-amerikanske 
kontinentet Laurentia (sjå side 4).

LIHESTEN

ein tur på lihesten er ei mektig oppleving! 

KONGLOMERAT

LIFJORDKOMPLEKSET
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den bratte hammaren sør for Hyllestad skule 
kviler på ei viktig geologisk grense. Grensa er vist 
med stipla linje på bildet. Under grensa finn vi 
granatglimmerskifer og andre bergartar i det som 
vert kalla Hyllestadkomplekset. I hammaren over 
grensa ser vi tynne lag med liknande bergartar, 
men også mørkare og grønare stein. Dette er del 
av Lifjordkomplekset. Om vi går inntil og ser godt 

etter oppdagar vi at bergartane over grensa er 
kraftig pressa, nesten til ”flatbrød”-aktig skifer. 
Geologar trur at bergartane over grensa har sklidd 
innover Hyllestadkomplekset, sakte men under 
eit voldsomt press. Geologar trur også at dette er 
grensa mellom dei to gamle kontinenta Laurentia 
og Baltika.

GEOLOGISK GRENSE 
kollisjon mellom to kontinent. Her kan vi sette

fingeren på grensa mellom to gamle kontinent
som ein gong kolliderte!

HYLLESTADKOMPLEKSET

LIFJORDKOMPLEKSET

Baltika
(Ur-Europa)

Laurentia
(Ur-Amerika)

GEO



på den sprengde bergveggen ved fotballbana 
kan vi sjå lyse lag av kvartsitt i den mørke granat-
glimmerskiferen. Om vi ser nøye etter, oppdagar 
vi at stripene har ujamn tjukne. Av og til forsvinn 
dei, for så å dukke oppatt lenger borte. Korleis har 
det vorte slik? Lat oss tenkje oss at vi legg nokre 
knekkebrød inne i ei deig. Om vi kjevlar deiga 
tynn, vil knekkebrøda brotne i bitar som flyt frå 

kvarandre di meir vi kjevlar. Kjevlar vi hardt 
nok vil og knekkebrødbitane bli flattrykte enkelte 
stadar. Omtrent slik føregjekk det djupt under 
overflata då bergartane vart skvisa og pressa 
mot hverandre. Då dei to kontinenta kolliderte 
(fig. #3 teikneserie), «kjevla dei deiga» av granat-
glimmerskifer og kvartsitt til slik vi ser det i dag.

UNDERLEGE 
KVARTSITTSTRIPERGEO
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dei fine krøllane i bergveggen her blir kalla 
folding. Når bergartane er skikkeleg varme langt 
under overflata oppfører dei seg plastiske når 
dei blir pressa over lang tid. Slike folder kan være 
små eller store. Av og til så store at dei kan sjåast 
på lang avstand, slik som Brurastakken i Askvoll. 
Nett her er dei små og beskjedne, men viser likevel 

korleis sjølv hard stein kan bli som deig når trykk 
og temperatur får virke over lang tid. Det du ser 
her kan vere spor etter dei veldige kreftene som 
var i sving den gang dei to kontinenta kolliderte 
og bygde opp den høge fjellkjeda som ein gong var 
her (fig. #3 teikneserie).

FOLDINGGEO
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marmor består av kalkmineralar. Tenk at 
dette marmorlaget ein gang var skalrestar frå 
døde organismar, avsatte på den ellers så leirrike 
havbotnen (fig. #1 teikneserie). Seinare vart desse 
kitta saman til kalkstein, og sidan, når den gamle 
havbotnen vart pressa djupt ned i jordskorpa, 
omdanna til marmor (fig. #3 teikneserie). 
Kalken frå skaldyra samla seg til større korn, 
akkurat som fine snøkrystallar blir omdannet 
til grove iskorn når snøen blir gamal og været 
varmare. Marmoren her er lys rosa, nesten kvit 
på farge. Den er mjukare enn resten av berget, 
og du kan faktisk risse i den med kniv. Marmor 
er løyseleg i svak syre. Difor brusar den når vi 
tømmer fortynna saltsyre på. Kalk og marmor vert 
brukt til mange produkt i dagliglivet; tilsetning i 
kvitt og blankt papir, sement og jordbrukskalk, 
for å nemne nokre.

Marmor er velkjendt både som historisk 
byggemateriale og ikkje minst som materiale 
til skulpturar og vakre kunstverk.

MARMORGEO
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for å lage ei jettegryte treng ein litt stein 
og grus, roterande rørsler i vatnet og masse tid. 
Ideelt sett startar det med ein stor stein som 
vatnet roterer, og endar opp med en liten stein i 
eit hol som denne har slipt ut i berget. I dag veit 
vi at mange jettegryter vart forma av elvar under 
isbreane. Difor finn vi dei på så mange rare stadar, 
der det ikkje er elvar i dag. Men sjølv i dag vert 
jettegryter forma i elvar og i sjøkanten. 

Store jettegryter som denne, er vanlegvis 
alltid danna under eller ved sida av ein isbre. 
Vasstrykket har vore ekstra stort her. Denne 
jettegryta manglar ein del av veggen; det kan bety 
at delar av den er fjerna med erosjon seinare, men 
det er også mogeleg at isbreen i seg sjølv utgjorde 
den manglande delen.

STOR JETTEGRYTEGEO

i gamle dagar trudde folk at det var troll og jetter 
som hadde laga jettegryter.

om vi tenkjer oss at jettegryta vart gravd ut med ein 
fart på 1 millimeter pr. år, og at den er ca 4 meter høy, 

så kan vi rekne ut kor lang tid det tok! 
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bergarten som kvernsteinane vart laga av
i Hyllestad heiter granatglimmerskifer.

Vi kaller den skifer sidan bergarten har ein 
markert kløyv (planstruktur) som den kan splittast 
langs. Det er dei flakforma glimmerminerala som 
er årsaka til dette. Dei ligg tett i tett som boksider 
inne i steinen. I denne skiferen er det eit sølv- 
aktig glimmermineral som dominerer (kråkesølv). 
Vi kallar det for muskovitt. I tillegg ser vi raude, 
runde krystallar – mineralet granat. Bergarten 
inneheld og ofte mineralet kyanitt som du tydeleg 
kan sjå på geopunktet Mineralstudie. Dei kvite 
stripene som skjer seg gjennom bergflata her er 
kvarts.

Granatglimmerskiferen var ein gang leire, avsett 
i tjukke lag ute i havet (fig. #1 og 2 teikneserie). 
Når kontinenta kolliderte (fig. #3 teikneserie), 
vart den forsteina leira pressa 60 km ned i 
jordskorpa. Der vart leirminerala omdanna til 
andre mineral som trivdes under slike høge 

trykk- og temperaturforhold. Vi fekk glimmer, 
granat og kyanitt. Slik vart leira frå havbotnen til 
vakker, sølvfarga granatglimmerskifer. Muskovitt 
(glimmer) blir brukt i sminke som glitrar på huda. 
Granat er eit veldig hardt mineral, noko som var ei 
viktig årsak til at granatglimmerskiferen var god 
til kvernstein. 

GRANATGLIMMERSKIFERGEO
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MINERALSTUDIE   

muskovitt, også kalla vanleg glimmer eller 
kråkesølv, er eit mineral som opptrer i tynne, 
gjennomsiktige og bøyelige flak. I gamle dagar 
vart det brukt i vindauge og i ovnar i staden for 
eldfast glas. I dag blir muskovitt mellom anna 
brukt i kosmetikkindustrien. 

granatane i berget ser nesten ut som raude bær 
inne i steinen. Fine granatar har blanke og reine 
krystallflater. Granat som er gjennomsiktig kan 
brukast til smykkestein. Granat fins i fleire fargar 
og kjemisk samansetning. Denne typen kallast 
almandin, som er meir jernrik enn andre. I dag 
blir granat mellom anna brukt til slipesand og 
smykkestein.

kyanitt kan vi finne som lyseblå, avlange stenger 
i steinen. Namnet kjem frå gamalgresk Kuanos, 
som betyr djup blå. Fine eksemplar kan brukast til 
smykkestein. For geologar er kyanitt eit viktig 
mineral, sidan det alltid vert danna under høgt 
trykk og høg temperatur. Vi kan altså bruke 

mineralet som både termometer og barometer 
for å finne ut kor djupt nede i jorda bergarten har 
vore! Kyanitt er rikt på aluminium. Forutan til 
smykkestein blir kyanitt også brukt i porselen.

kvarts. Når berget sprekk opp under jordoverflata 
strøymer det vatn i sprekkene. Vatnet ber på 
oppløyste element frå berget sjølv. Langsamt «gror» 
det nye mineral frå stoffa i porevatnet. Det er 
vanleg at vatnet inneheld silisium. Då gror 
mineralet kvarts, som er silisiumoksid og eitt av 
våre vanlegaste mineral. Hvis vi er heldige kan 
kvarts ha danna flotte bergkrystallar. Kvarts kan 
attkjennast ved at mineralet er fargelaust eller 
melkekvitt, og er hardare enn stål. Om vi prøver 
å risse det med kniv, vil små fragment av knivstålet 
ligge att på steinoverflata. Kvarts er eit viktig 
industrimineral med mange bruksområde, som for 
eksempel vanleg glas, optikk og som smykkestein.ein bergart består som oftast av fleire typar mineral. 

På bergflata her, som består av granatglimmerskifer, ser vi fine 
eksemplar av muskovitt, granat, kyanitt og kvarts.

GEO
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A) MUSKOVITT B) GRANAT  C) KYANITT D) KVARTS

A

B

C
D



langs vegen til kolgrov er det fleire stadar 
der vi ser tydelige, kvite lag av kvartsitt i glimmer- 
skiferen. Desse består vesentleg av mineralet 
kvarts som er danna ved at kvarts-sandkorn vart 
avsette ute på havbotnen (fig. #1 teikneserie). 
Dette skjedde i periodar då elvane spylte ekstra 
mykje sand ut i havet, for eksempel i forbindelse 
med landhevingar. Sandkorna vart kitta saman til 

sandstein, og senere så grundig samanpressa at 
det er vanskeleg å skilje sandkorna frå kvarandre 
(fig. #3 teikneserie). Kvarts er eit svært hardt 
mineral som kniven ikkje bit på. Difor er det lett 
å skjelne kvit kvartsitt frå kvit marmor. 
Vi bruker kvarts til mange ting, for eksempel glas, 
solcellepanel og fiberoptikk.

KVARTSITTGEO

kvartsitt langs vegen til Kolgrov.
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GEOLOGIEN SOM VERDISKAPAR
prosjekt om geologien i hafs-kommunane hyllestad, askvoll, fjaler, solund og gulen.

Hovudmålet har vore å gjere kunnskap om geologien i regionen både tilgjengeleg og
anvendeleg for fastbuande og tilreisande. Norsk Kvernsteinsenter i Hyllestad har i nært 
samarbeid med NGU hatt ansvar for gjennomføringa. Det er mellom anna utarbeidd eit 
formidlingskonsept som dette heftet er ein del av. Prosjektet har vore finansiert av 
HAFS-kommunane og NGU.


