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Indledning.
Efter aftale med Norges geologiske Undersøkelse, gennem professor Steinar
Skjeseth, er detaljerede studier af grundfjeldet i Moss-området påbegyndt ai
forfatteren i forbindelse med afholdelsen af karteringskurser for geologistu
derende fra Aarhus Universitet (somrene 1965 og 1966). Sommeren 1967
er det tanken, at studerende fra Københavns universitet deltager.
Moss-områdets blotningsgrad er relativt god, og ikke mindst de mange
nysprængte vejprofiler omkring rigsvejen og dens til- og frakørsler indbyder
til detaljstudier. Moss kommune har velvillige stillet fotogrametriske kort
(1 : 5000 med 5 m højdekurver) til vor rådighed.
Arbejdet er blevet udført med støtte fra NGU og de implicerede universi
teter. Vi er også Moss kommune og Norges Landbrukshøyskole tak skyldig for
megen hjælp.
Af tidligere arbejder foreligger Gleditsch' (1945) oversigtskort visende ho
vedbjergartstypernes regionale udbredelse og de større strukturer i Østfold,
men egentlige detaljarbejder er kun udført længere mod nord (Broch, 1926;
Gleditsch, 1952 a og b). For NGU leder professor Skjeseth nu en kartering i
1 : 50.000, til hvilket projekt vort arbejde knytter seg som specialundersøgelse.
Selv om arbejdet må anskues som en "femårsplan" med begrænset indsats
hvert år, har vi valgt at præsentere enkelte resultater allerede nu for ar orien
tere kolleger om, hvad vi holder på med.
Moss-områdets regionale placering.
Moss-områdets Zrun6tiel6Bl)ielZ2lrer danner ligesom tilsluttende dele al
Østfolds gnejser en nordlig fortsættelse ai det sydvest-svenske Storå Le-Mar
strand kompleks (Larsson, 1956; Geijer, 1963). Iddefjord-graniten, som be
grænser Moss-området i syd, nar sin svenske fortsættelse i Bohus-graniten, der
gennemsætter Storå Le-Marstrand komplekset og opbygger kysttrakten sydover
til Lysekil på nær Kosterøerne i vest (Asklund, 1950). Bohus-graniten tildeles
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en Ben-6aißian6ißlc alder, menß Storå I^-^l2lßrlan6 komplekset, bl. a. al P. H.
Lundegårdh (Lundegårdh og I.un<zvißr, 1964), tolkes som svekofennisk grund
fjeld (med Storå Le-Marstrand serien som svekofennisk suprakrustal), der har
gennemgået en delvis gotisk omprægning i forbindelse med foldningen al det
østligere strøg med Åmåls formationen.
Dette regionale mønster passer godt sammen med Moss-områdets komplice
rede tektonik, hvor liggende folder med vestdykkende akser dominerer, men
hvor flere foldefaser kan udskilles. Vest for Oslofjorden viser grundfjeldet en
tilsvarende kompleks opbygning (Wegmann og Schaer, 1962; Falkum, 1966.)
Træk at Moss-områdets grundfjeldstektonik.
Moss-områdets yngste grundfjeldsbj ergarter udgøres af Iddefjordgranitens
pegmatiter, der træffes over hele området, men som især er hyppige i dets
sydlige del, hvor de når mægtigheder på op til 10 m. De er ufoldede, stryger
i ca. N-S og er østhældende gange med tydelige inrluBivlconca!ctel.
I Moss-områdets nordvestlige del, omkring Kambo, gennemsætter Iddefjord
pegmatiterne foldede og omkrystalliserede metabasiter, der optræder som
delvis konforme, I—3o1 —30 m mægtige, gang-intrusiver i gnejs, øjegnejs og
migmatitgnejs. Metabasiterne ses tydeligst i vejprofilerne langs rigsvejen,
hvor oprindelige intrusivstrukturer (apofyser, afkølingskontakter, xenolither,
diskordant afskæring af folder og migmatitårer i gnejsen) også kan ses bevarer,
selv om metabasiterne er omkrystalliseret til granat-amfibolit, der lokalt har
foliation. Metabasiterne er ellers især lcarterer omkring overZanZB^onon eller
grænsen mellem to forskellige gnejstyper, en kvartsrig, og en mafitrig type,
hvoraf den sidstnævnte ofte er udviklet som øjegnejs eller migmatitgnejs;
men også den IcvarrzriZe type kan være miZmariBerer.
Metabasiterne, der klart er yngre end denne migmatisering, er foldede med
varierende intensitet omkring vestdykkende akser. De ældre strukturer i side
stenen viser også vestdykkende akser. koreiiomsrolne muliZZ^r derfor en tids
adskillelse mellem to foldeakser, der begge har frembragt vestdykkende akser:
Vi-lol6nin^en (2eldBt) og V^-loldninZen (yngst).
Sydligere, omkring Lauersbakåsen (se fig. 1), kan også udskilles strukturer
al lol8l(e11iZ alder. Her er en miZmaricißlc amlibolir (med ner-arer kvarts
plagioklas neosom) infoldet i sliret migmatitgnejs med et resulterende
kompliceret lagforløb på kortet. I grænsen mellem amfibolit og gnejs optræ
der et tyndt lag af mellemkornet, ofte båndet og noget feldspatholdig kvartsit,
der normalt er en halv til 1 m tyk, men som når større mægtigheder i om
bøjningszonerne. Selv om kvartsiten kan mangle (være tværet ud?), har den
kunnet karteres over det meste al området i fig. 1 og længere mod NØ, hvor

53

Fig. 1. Geologisk kortskitse ai området mellem Lauersbakåsen og Noretjernet, nord for
Valervejens skæring med rigsvejen. Signaturstregerne angiver lag- eller foliationsforløb
i l>lotninMlne, og ziZnaturenZ ucibre^elze markerer blotninZernez fordeling. P
P
viser placeringen af profilet i fig. 2, langs vestsiden at rigsvejen.
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for det ligger nær at tillægge kvartsiten en suprakrustal oprindelse. Denne
tolkning indebærer, at amfiboliten lukker isoklinalt "i sig selv". Det fremgår
også af profilet (fig. 2) gennem den nordligste zig-zag foldede "amkibolit
gren", at kvartsiten her lukker omkring amfiboliten, der således danner lcernen
i en isoklinal struktur. Denne isoklinal er senere Zennemkol6er med ve3tNXl
dende aksialplaner, hvorved dens zig-zag-forløb er fremkommet. Både de
mindre og større strukturer i denne komplicerede fold adlyder vestdykkende
akser. Alle lagflader/foliationer indplottet i et stereogram (se fig. 2) giver en
veldefineret jt-zone svarende en vestdykkende akse (i 263-25°), omkring hvil
ken de målte småfolder grupperer sig. Rumvinklen mellem den ældre iso
klinals akse og de senere overprægede liggende folders akser må derfor være
lille (ca. 10°). Det er fristende at jævnføre disse to foldeakser, der begge har
vestdykkende akser, men lc>lßlcielliZr orientere^e alcßialplaner, med VTVT og V2
foldningerne, der kunne a63lcilleß lidt nol6ligere ved intlußic>nen ak basiske
sills og gange.
I profilet i fig. 2 ses i væggens nordlige del et par tynde amfibolitlag ind
foldet i migmatitgnejs. Nederst i væggen ses således en liggende fold, der mod
syd lukker omkring en vestdykkende akse (Va fold at dømme elter aksial
planets orientering). I foldens nedre flanke ses hvert af dens to amfibolitlag
imidlertid at lukke "i sig selv" med en afvigende akse (215-7°), parallelt med
hvilken der er udviklet en lineation i amfiboliten. Det drejer sig her sandsyn
ligvis om en akse og lineation (ældre end både Vi og V iol6ninZen), som er
foldet omkring vestaksen. Der er også andre steder i Moss-området fundet
sma og større strukturer, som vidner om en ældre tektonik end Vi kol6ninZen.
Det er imidlertid endnu for tidligt at udtale sig om samhørigheden og betyd
ningen af disse "relikter", da en øget forskel i orienteringen af henholdsvis
Vi og V2 akserne også fremkalder komplikationer i det tektoniske billede.
Metagabbroen syd for Noretjernet (se fig. 1) danner således kernen i en
liggende fold, som er karteret i gnejserne øst herfor med en amplitude på ca.
1 km og med en NV-dykkende akse. Da aksialplanssporet løber fra meta
gabbroen omb^jninZ i Noretjernet mod j3^sj3 til gnejsombøjningen (u6enkor
fig. 1) replXBenrerel den KsV-6vlilcen6e akse Ban6BynliZviB Vi kol6ninZen, og
V foldningens indvirkning må følgelig her være mindre end omkring Lauers
bakåsen.
Metagabbroen, som danner kernen i den liggende gnejsfold, er godt blottet
i vejprofilet langs Vålervejen syd for Noretjernet. Metagabbroen overlejres
her i vest ak miAmatitislc amkibolicZne)3, og den un6erlejreB i øst (med reicto
nisk kontakt) af rødlig miZmaritKne)B. Langs sine ZlXNBer er gabbroen Btierlcr
opdelt i linser og boudins (med relikte primærstrukturer), hvorom koliereT til

5
a
H.^
u, O
Q .fl

a 2
ll
2^Z V^
O >« (U "
D —J |

I i.ilfI
Q. •in •«¦« *-< *¦*

§ %-v
< °^l -2?! _ d^?>
L -""
lTf!l"
oS wJa tc<
J4 n C «
2
3->
2.S S—^

a .
Og
"" «^
o -

a -s -a a J2 «
Sl"^S1 "^ c"^ S-i!
"o 6C
e .SF s 2 iijj
-Q
-- <u flc Oc ¦*asi-3 g §>
trt fIJ
J2 !_,

2-r 3>6
e a a! ° u
? 8 " A "U "2
en w jh

* c

Éii
Uh S ftC-5 C

56
migmatitisk amfibolit smyger sig. Linserne og de forskellige boudins utviser
en tydelig strækningsretning parallel med småfolderne i de tektoniserede om
givelser. Disse strækningsretninger og akser har — indplottet i et stereogram
— en fordeling, der tenderer mod ec lillecirkelmønster. Dette antyder en
genloldning al en 2el6re liniation (Btl2elcninZ3lerninKer og 85nalo1<iealc8er)
omkring en NV-orienteret akse. Herfor taler også, at V^sV til I^V-6ylclcen6e
strækningsretninger fremhersker i metagabbroens "øvre" (vestlige del), mens N
til ØNØ-dykkende strækningsretninger dominerer i metagabbroens "nedre"
(østlige) del. Profilet skærer således en synform. Opdelingen og migmatise
ringen af metagabbroen skulle derfor kunne henføres til en sol6et'aBe, der kan
anses for at være ældre end Vi foldningen.
Tynde, svagt deformede amfibolitgange, der gennemsætter metagabbro
boudins i profilet ved Vålervejen, kan muligvis jævnføres med de metabasiske
intrusioner omkring Kambro, hvilket ville stemme overens med V2V2 folddnin
gens svage indvirkning på metagabbroen langs Vålervejen.
Den fortsatte kartering og de videre petrografiske studier vil selvsagt have
som et af sine hovedformål at udrede aldersforholdet mellem de forskelligt
orienterede strukturer, migmatitiseringen og dertil knyttede metamorfe
processer.
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