Nord-Europas største jordskjelv rammet Finnmarksvidda
for mindre enn 600 år siden
tekst ODLEIV OLESEN og LARS OLSEN, NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Hva vet vi om det som skjedde
på vidda for tusen år siden? Hvor
mye av det som da skjedde, fins
bevart i gamle fortellinger fra
området? Kanskje kan geologiske
undersøkelser i dag hjelpe oss å
forstå hva de gamle fortellingene
handler om. Odleiv Olesen og
Lars Olsen ved Norges geologiske
undersøkelse forteller om sin
forskning – som i stor grad har funnet sted i Kautokeino kommune.
Undersøkelser på Finnmarksvidda de
siste årene, med blant annet C14dateringav organisk materiale,
viser at et stort skjelv med styrke 7
skjedde for mindre enn 600 år siden
– altså etter år 1400!

Norge har den høyeste jordskjelv
aktiviteten i Nord-Europa. Et skjelv
på styrke 5,9 på Richters skala ram
met Helgeland i 1819 og er det største
historiske skjelvet på land i NordEuropa. Skjelvet på Finnmarksvidda
utløste 30 ganger mer energi enn
Helgelandskjelvet som tilsvarer om
trent én Hiroshima-bombe. De senere
års skjelv i Italia, der flere renessan

selandsbyer har blitt lagt i grus har
hatt en styrke på 5,9–6,3.

Store jordskjelv på Finnmarksvidda

Studier av nye og detaljerte høyde
data (såkalte LiDAR data) har avslørt
ca. 10 nye segmenter av forkastnin
ger innenfor det som heter Stuora
gurra-komplekset på Finnmarks
vidda. Slike lasermålinger fra fly kler
av landskapet, slik at vi nå kan se det
som på flybilder tidligere var skjult
under bjørkeskog. Hele forkastnings
komplekset består av 30 segmenter
og strekker seg fra 500 m nord for
avkjørselen opp til Rássegálvárri fra
gammelveien mellom Mierojávri og
Suolovuopmi og videre mot nordøst
over Biggevárri, gjennom Máze, over
Iešjávri til Guovžiljohka som ligger
mellom Gaissene vest for Skuvvan
várri. De unge forkastningene opp
trer som markerte skrenter i den el
lers jevne moreneoverflata (Fig. 1 og
2). De er lett synlige på Kartverkets
nettbaserte kart: www.hoydedata.no.
Forkastningsskrentene kan deles inn
i tre grupper: Fitnajohka-Biggevárri
i sør, Máze-Stuoragurra i midten og
Fortellinger og hendelser i Kautokeino 15

Iešjávri-Guovžiljohka i nord. Disse
tre sonene er sannsynligvis dannet
i løpet av tre forskjellige jordskjelv.
Det yngste er den 14 km lange MázeStuoragurra-sonen som ble dannet
for mindre enn 600 år siden.

Langs hele forkastningskomplekset,
som er ca. 90 km langt, finner vi flere
enn 60 moreneskred i forholdsvis
flatt terreng. Det fleste opptrer med
mindre enn 20 km avstand fra den
opp til syv meter høye forkastnings
skrenten. I tillegg kan vi se et middels
stort fjellskred vest for Porsangmoen
i forlengelsen av forkastningene 10
km mot nordøst og to små fjellskred
på østsiden av Virdnejávri ca. 15 km
nordvest for de unge forkastningene
(Fig. 3). På vestsiden av Altaelva, ca.
3 km sør for Altadammen finnes en
500 m lang ustabil fjellside. Den har
sunket ca. 20 m og oversiden ligger
ligger ca. 120 m over elva.
Basert på graving ved Fitnajohka sør
for Biggevárri i 1998, der vi ikke fant
noe organisk materiale, og tidligere
undersøkelser i Sverige, konkluderte
vi for 20 år siden med at Stuoragurra-
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forkastningene var dannet i forbin
delse med isavsmeltingen for omtrent
10.000 år siden.
Etter fire feltsesonger med gravinger
på åtte ulike steder de siste årene
konkluderer vi i dag med at forkast
ningsskrentene er dannet i minst tre
store jordskjelv i perioden etter 600–
4000 år før nåtid. Forkastningene og
de tilhørende jordskjelvene er dannet
ved sammenpressing av jordskorpa.
Finnmarksvidda har i løpet av noen
tusen år blitt frarøvet et areal på
ca. en halv kvadratkilometer som et
resultat av denne kompresjonen.

Stuoragurrakomplekset ligger
innenfor den regionale, 4-5 km
brede og ca. to milliarder år gamle
Mierojávri-Sværholt-skjærsonen som
følger den nordvestlige grensen på
det enda eldre Jergulgneiskomplekset
(vist med lys grønn farge i Fig. 3). Et
dypseismisk profil utført av Universi
tetet i Bergen gjennom Máze viser at
skjærsonen har et fall på ca. 45° mot
SØ under gneiskomplekset.
NORSAR, som drifter et av de største
seismologiske nettverkene i verden,
har observert 80 jordskjelv langs
Stuorag urra-forkastningene i pe
rioden 1991–2019. De forekommer
på 5–30 km dyp og viser pågående
deformasjon langs forkastnings
komplekset. I januar 1996 ble Máze
rammet av et mindre jordskjelv med
styrke 4,0 på Richters skala. Folk
våknet midt på natten og kjeller
murer slo sprekker.

Stuoragurraforkastningene utgjør en
del av et større system av unge for
kastninger som fortsetter inn i NordFinland og Nord-Sverige. Det består
av 15 komplekser med maksimal
vertikal forskyvning på mer enn 20
m. Den lengste, Pärvie-forkastningen,
strekker seg fra riksgrensen i indre
Troms over en lengde på 160 km
gjennom Nord-Sverige. Pärvie betyr
brytende bølge på lulesamisk og ble
brukt av de lokale til å beskrive mar
kerte skrenter i terrenget. Senere års
undersøkelser av moreneskred langs
de unge forkastningene i Nord-Fin
land har konkludert med at de yngste
forkastningene og jordskjelvene der
skjedde for 1000–3000 år siden. Ny
forskning har også vist at noen av
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Figur 1: De unge forkastningene framtrer som markerte skrenter i det flate
morenelandskapet på Finnmarksvidda. Den hvite pila til venstre viser hvor for
kastningen går rett gjennom en esker (grusrygg), som er dannet for omtrent 10
500 år siden. Figur laget med www.norgeibilder.no.

Figur 2: Stuoragurraforkastningen ligger til høyre for myra Juŋkorajeaggi som
ligger et par kilometer nord for Máze. Den viktigste gravelokaliteten kan sees
helt til høyre på bildet. Se profil i figur 4. På motsatt side av myra er Isak Mathis
Hætta fra KautoMaskin i ferd med å grave opp en prøve fra uforstyrret torv. Myra
har tidligere vært en liten sjø som er demt opp av forkastningen. Bildet er tatt
nordover i retning kløfta Stuoragurra som kan sees midt i fjellet Latnetoaivi i
horisonten helt øverst på bildet.
forkastningene også var aktive før og
under siste istid.

Manglende historiske nedtegnelser av store jordskjelv i
Finnmark

Det er naturlig å spørre seg om hvor
for det ikke er funnet beskrivelser av
et stort jordskjelv dersom det skjedde
for mindre enn 600 år siden. Dersom
skjelvet hadde styrke omtrent syv på
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Richters skala, ville rystelsene være
merkbare over hele Fennoskandia,
men selvsagt mest følbart i nord.

Én årsak kan være at det bare fin
nes en begrenset mengde historiske
nedtegnelser fra 1400- og 1500-tallet
i Norge. Dette skyldes delvis brann på
Akershus festning, bl.a. på 1500-tal
let der mye arkivmateriale gikk tapt.

En annen årsak til manglende regis
trering kan være liten og spredt
bosetning på Nordkalotten. Det er
begrenset med historiske skriftlige
kilder om befolkningen og området
på Finnmarksvidda før omkring
midten av 1500-tallet da svenske
skattelister fra Torne-lappmark ble
laget. Svenskekongen sendte skatte
oppkrevere, tingmenn og prester
til årlig besøk i området. Den første
presten kom til Kautokeino i 1553.
Presten Johannes Torneaus fra
Övertorneå fikk i 1641 bygget en
prestestue som var det første huset i

Kautokeino. Finnmarksvidda ble en
del av Danmark-Norge ved grense
traktaten av 1751. Om sommeren har
en stor del av befolkningen holdt til
ute ved kysten.

Figur 3: Til sammen 30 unge forkast
ningssegmenter (røde linjer) opptrer
langs en 90 km lang sone på Finn
marksvidda. De kan inndeles i tre
grupper: Fitnajohka-Biggevárri i sør,
Máze-Stuoragurra i midten og IešjávriGuovžiljohka i nord. Vi tror nå at disse
tre sonene ble dannet i tre eller fire
separate jordskjelv. Den nordligste
sonen er lengst samtidig som skren
tene har lavest høyde (opptil 3 m).
Denne sonen kan derfor være dannet i
to jordskjelv.
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En tredje årsak kan være de omfat
tende hekseprosessene i Finnmark på
1600-tallet. De førte til at befolknin
gen ble tilbakeholdende med å rap
portere naturfenomen. Myndighetene
på Vardø festning var spesielt ute
etter mennesker som kunne mani
pulere naturkrefter, f.eks. framkalle
storm og forlis, feilslått fiske eller

Figur 4: Skissen viser et snitt langs en
grøft på tvers av Stuoragurra-forkast
ningen ca. 1,5 km nord for Máze. Nesen
(A) på delen av berggrunnen som er
hurtig oppskjøvet langs forkastnin
gen, er dekket av deformert morene
materiale (C1 og C2), med deformert
innsjøsand med tynne gytjelag (E og F)
og nesten uforstyrret nåtidens torv (H)
på toppen. D er begravd og deformert
torv, og G er forkastningsbreksje, som
består av en samling av bruddstykker
brutt løs fra berggrunnen og injisert i
overliggende sedimenter da forkastnin
gen skjedde. B er bresjøsedimenter og
er eldste løsmasseenhet i dette snittet.
Røde prikker viser hvor det er tatt
prøver av organisk materiale, hoved
sakelig planterester, til C14-datering.
Yngste dateringer (530–555 år før
nåtid) er fra bunnen av torv H helt til
venstre. Illustrasjon: Lars Olsen / Irene
Lundqvist.

Figur 5: Moreneskred i det flate landskapet helt i sørenden av Stuoragurra-forkastningskomplekset. Hvit stiplet pil viser
skredretning og lokalisering av jordprofil i B. Skredkanten er markert med prikket linje. B) Lagdelingen med torv over
skredmateriale som igjen ligger over et lag med torv. C) LiDAR bilde fra området med moreneskredet (markert med rød
prikket linje). De hvite pilene viser til to forkastningsskrenter som er nesten parallelle. Dateringer med 14C-metoden viser
at et eldre moreneskred skjedde for mer enn 9500 år siden og ett yngre fra litt før 3300 år siden. Lokaliteten ligger langs
gamleveien mellom Mierojávri og Suolovuopmi, omtrent 500 m nord for avkjørselen til Rássegálvárri.
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dårlige avlinger. Jordskjelv ble i
tidligere tider ofte betraktet som et
værfenomen på linje med torden.

Seismologer i Russland og Finland
har lokalisert et jordskjelv i området
mellom Bottenvika og Kvitesjøen med
styrke 4,7–5,7 på Richters skala til
mai eller juni 1626. Den store usik
kerheten i lokalisering og tidsangi
velse skyldes få samtidige rapporter
og bruk av ulike kalendere i Russland
og Sverige-Finland. Dersom de fire
rapportene fra Sverige-Finland og
Russland kan tilskrives et jordskjelv
på Finnmarksvidda, ville et slikt
skjelv selvsagt ha vært kraftigere enn
det beregnete skjelvet på grensen
mellom dagens Russland og Finland.

Sagn om rystelser og torden

Det var samisk og sporadisk norrøn
bosetning i Finnmark i middelalde
ren. Vi har forsøkt å finne skriftlige
Richterskalaen er en skala for

å karakterisere styrken (moment
magnituden) på et jordskjelv. Den er
logaritmsk og basert på største utslag
i mikrometer målt på en Wood-Ander
son-seismograf plassert 100 km fra
jordskjelvets episenter. Dette betyr at
utslaget på seismografen blir ti ganger
større når den lokale magnituden øker
med en. Det svarer til at den energien
som utløses ved jordskjelvet, blir
omtrent 30 ganger større.
Null på Richterskalaen betyr at utsla
get på seismometeret er en mikrome
ter. Det er ingen teoretisk øvre grense
for den lokale magnituden. Målinger
har vist at på jorda har det i moderne
tid vært noen få jordskjelv med styrke
over 9. En kan normalt føle jordskjelv
over styrke 2.
Skalaen ble innført i 1935 av den
amerikanske seismologen Charles
Francis Richter, men ble utover
i 1970-årene erstattet av andre
beregningsmåter i vitenskapelig sam
menheng siden det var upraktisk å
bruke en skala knyttet til en bestemt
type seismograf. Hvordan de største
jordskjelvsvingningene avtar med
avstanden fra jordskjelvets episenter
avhenger dessuten av egenskapene til
jordskorpen i det aktuelle området.
Modifisert fra Store norske leksikon:
www.snl.no/Richters_skala

kilder på hvordan jordskjelvet på den
tid kan ha artet seg, men har fore
løpig bare funnet en historie i boka
«Lappiske eventyr og sagn» ved Just
Qvigstad fra 1928.

I sagnet «Risen» heter det at det
fantes et troll som var arg på mennes
kene fordi de bygde steinhus. Trollet
tok en kampestein og ville knuse en
steinkirke som var under oppføring:
«Da stenen kom ned på jorden, lå
folk og sov; men jorden skalv, da
stenen falt på den». Det var bare en
steinkirke i det aktuelle området,
nemlig gamle Ibestad steinkirke i
Troms, som ble bygget på slutten av
1100-tallet.
I et annet sagn, som ikke er tidfes
tet, heter det om tsjudene: «En gang
var russetsjudene på vandring, og
da begynte tordenen å slå. (…) Men
tordenen slo, jorden revnet under
russetsjudenes føtter, og de sank ned
under jorden (…)».

Forfatterne av denne artikkelen
vil være takknemlige for informasjon
om sagn eller samiske stedsnavn som
kan knyttes til rystelser, skred eller
lineære skrenter på Finnmarksvidda.
De kan sendes til
odleiv.olesen@ngu.no
eller lars.olsen@ngu.no.

Arbeidet på Finnmarksvidda har i
stor grad vært avhengig av hjelp fra
lokale mannskap. Graving i 1998 ble
uført av Johan Mathis Hætta fra Máze.
Nils Per Nilsen Sara, Isak Anders
Nilsen Eira, Klemet Anders Bals,
Mikkel Per Bongo, Eskil Hermansen
Hætta og Lars Johan Larsen Sara del
tok i innsamlingen av dypseismiske
data i 2012. Klemet Johansen Hætta,
Nils Erik Eriksen, Nils Peder Eira,
Joar Førster, Svein Are Eira, Joar
Henning Hætta, Isak Mathis Hætta og
Per William Hermansen var ansvar
lige for gravingene i perioden
2018–2021. Suolovuopmi fjellstue,
Masi turistsenter og Kautokeino fjell
stue har stått for innkvartering.
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