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l Norges Geologiske Undersøkelses aarbok for 1891, 

s. 19-21,  cand. min. J. C. ANDRESEN gil en kort he

skrivelse av "en nyfunden flek av primordial i Hennung

bygden, Gra us prestegjeld", liggende isolert mellem Hade

lands og Totens siludelter. Andresen har et kart over 

feltet og et profil, efter hvilket der paa grundfjeldets jevne, 

svakt konvekse overflate hviler underst sort alunskifer, hvori 

var fundet Agnostus pisifonnis, og derover som et dække 

en eruptiv bergart, som betegnes diabasporfyrit. 

Da det lille isolerte felt indbød til et litt nøiere studium, 
har jeg vaaren og høsten 1910 anvendt ialt et par dage 

deroppe, en gang ledsaget av cand. real. O. HAGEM, en 

anden av eand. real. O. ANDERSEN. 

Ailerede ved et hlik paa det topografiske kart kan 

man ane, at  i den lille, kun 2 km. lange, 

avsidesliggende Hennungbygd med dens tætliggende gaarder 

og pladser rnaa aYVike fra de omgivende ubebodde skog

trakters, og ved sin forvitring avgi et bedre jordsmon. 

Besøker man saa stedet selv, trær motsætningen mot 

omgivelserne endda sterkere frem. Den vakre grænd 
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staar med sme aapne jorder og lyse bjerkelier saa tydelig 

ut fra de dystre granskoge omkring, at man bare ved at 

betragte landskapet kan trække op ogsaa de geologiske 

grænselinjer. Bygden, hvis høide over havet er 400-450 m., 
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Fig. 1. 

Kartskisse over Hennungbygden med alunskiferfeltets hPgrænsning 

angit ved den punkterte linje. Linjerne A B, C D, betegner profil· 

linjerne fig. 3. 

viser en temmelig kupert overflate, i nord sydretningen 

i hovedtrækkene jevnhøi, noget høiere i syd; i øst-vest· 

retningen derimot med tydelig sænkning fra øst mot vest. 

De omgivende skogpartier viser i vest en videre sænkning, 

dog med ujevnheter, ned til Korselven, for derfra at stige 
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svakt paa den anden side; øst fortsætter terrænget at 

stige ganske betydelig. 

Hvad man i feltet kan iagtta av fast fjeld er meget 

litet. Der stikker frem nogen faa meter blottet fjeld hist 

og her i en naturlig skrænt eller en vei, men i almindelig

het er alt overdækket, delvis av forvitringsjord, delvis av 

morænemateriale. De eneste friske profiler har man i de 

smaa skjæringer som ved Gjøvikbanens bygning blev aap

net og som altsaa ikke fandtes ved ANDRESENS undersøkelse .  

Man ser snart i disse skjæringer at man ikke underst har 

kun skifer og øverst den eruptive bergart, men  der som 

ellers i Kristianiafeltet i de kambriske lag er en stadig 

veksel, skiferen er i forskjellige nivaaer gjennemsat av 

injicerte eruptive gange, der som av BRøGGER tidligere 

paavist er essexiteruptionens gangtyper, camptonit og 

mænait, der jo ogsaa gjennemsværmer alunskifrene i det 

nærliggende Hadelanske silurfelt. Den nærmestliggende 

kjendte essexitlakkolit, i Brand�ukampen, er heller ikke 

mer end 6 i km. fjernet. At gangene skriver sig fra den 

kant faar man et direkte indtryk av, naar man gaar fra 

Bleiken station, hvor man har nordgrænsen for Hadelands 

kambrisk-siluriske avleiringer, og nordover. Man kommer 
her gjennem de laveste kambriske lag, som vi har i disse 

trakter, paradoxidesskifer og basalkonglomerat, hvori jeg 

har fundet Torellela lævigata 1, uten bruddlinje over i grund

fjeldet nøiagtig paa samme maate som senere skal omtales 

fm Hennungfeltets nord- og østgrænse. Skifrene er ogsaa 

he1· overordentlig gjennemsatte av injicerte camptoniter og 

mænaiter og disse fortsætter saa i grundfjeldel nordenfor, 

ogsaa i overordentlig stort anta!, delvis parallel gneisens 

eller glimmerskiferens skifrikhet, delvis overskjærende denne. 

1 Dette fossil er a\' BaøGGER allerede 1894 fundet i konglomerat 
længPr syd paa Gran, ved gaarden Bjerke nær Brundbu slation 
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Men eftersom man kommer nordover blir de sjeldnere. 

Og nordenfor Hennungfeltet har jeg paa den 5 km. lange 

strækning til Kutjern station (længer har jeg ikke været) 

kun iagttat 5 gange i grundfjeldet, som stadig er vakkert 

blottet i skjæringer. Og dette er i forhold til gangenes 

optræden nærmest nordenfor Bleiken et forsvindende anta!. 

De blir tydeligvis litt efter litt væk nordover. 

Mægtigheten av gangene i Hennungfeltet varierer over

ordentlig og ogsaa de enkelte bænke kan ofte vise en yderst 

forskjellig tykkelse. Almindeligst er mægtigheten fra 0,5 

og optil 2 m. De allertleste ligger nøiagtig parallel skife

rens skiktning; der fin des dog ogsaa gjennemskjærende. 

Skiferen findes mest i ganske tynde partier indeklemt 

rnellem disse bænker. Det er en sortstreket normal alun

skifer med talrike boller av stinkkalk. Disse boller viser 

netop i dette felt ofte en størrelse og en regelmæssig, 

Yakker form, som har gjort at de flere sterler er anvendt 

i  øierned. (Der findes saaledes endel av dem 

paa Jaren jernbanestation, likesom de vældige boller som 
ligger utenfor uniYersitetets mineralogiske institut i Kristi

ania er kommet fra dette felt). Av fossiler har jeg i kalk

bollerne paa forskjellige steder fundet godt opbevarte eksem
plarer av: 

Agnost1ts Nathorsti BRøG(;ER. 

Agnostus  LNRS., var. nepos BRøGGEH. 

I Skiferen sterkt presset og vanskelig bestembar des

uten en form, der antagelig er 

Agnostus lævigatus DALJVr. 

eller en nærstaaende varietet. 

Efter disse fossiler kan nivaaet sikkert siges ikke at 

tilhøre avdelingen 2 a - som av ÅNDRESEK opgit - men 

de dypere liggende paradoxideslag; det svarer utvilsomt 



7 

til 1 c, Tessini-nivaaet, som det kjendes ellers i Kristiania

feltet. Og jeg tror at der idethele ikke er nogen mulighet 

for forekomsten av saa høie lag som 2 a i feltet, da skife

rens mægtighet alt i alt er meget ubetydelig. 
Lagstillingen for skiferen og dermed for eruplivbæn

kene er i det store og hele et svakt fald (5-10-20 °) mot 

W eller \VSW og altsaa i det væsentlige parallel med ter

rængets heldning . Der forekommer ogsaa ofte mere lokale 

foldninger av smaa dimensioner. 
Ved feltets nordligste grænse er det saa lykkedes mig 

i en jernbaneskjæring, hvor der forresten var adskillig ge-

Mænait 

Alunskifer 

Konglomerat 

Grundfjeld 

Fig. 2. 

nerende løsmateriale, at paa VIse det liggende for skiferen. 

Og det var ikke grundfjeldet, men som man maatte vente 

efter analogi med forholdene søndenfor paa Hadeland, det 
underkambriske basalkonglomerat. Dette konglomerat, som 

her bestaar av ofte temmelig kantede kvar tsstykker, av almin

{lelig op til valnøtstørrelse, liggende i en mørk, bituminøs, 

ofte kisrik grund masse , skyter sig ind imellem grundfjeldets 

løse steiltstaaende glimmerskifre og alunskiferen, som det 

gaar over i med skarp overgang. Mægtigheten synes at 

variere, da konglomeratets grænse mot grundfjeldet saavidt 
man kan se paa det begrænsede parti, hvor den er blottet, 

er noget ujevn (se det noget skematiske profil fig. 2). Den 

dreier sig om 0.5-1 m. Angaaende grundfjeldets over-



8 

tlate kan av det man her kan se vanskelig noget siges. 

At den maa være saa nogenlunde jevn videre under ski

feren faar man jo indtryk av ved at iaktta skiferens jeme 

lagstilling. En saadan forholdsvis jevn overflate kan man 

vel ogsaa anta efter analogi med forholdene i nærliggende 

trakter som de er paavist av BRøGGER; ved Bleiken station 

har jeg selv paa en litt større strækning iakttat grænsen 

mellem grundfjeld og konglomerat og den var her over

maade jevn og flat. 

Ved paavisningen av overgangen fra skifer gjennem 

konglomerat til grundfjeld netop ved feltets grænse er det 

vi-
' 

dJ � 

� 
Fig. 3. 

fastslaal, a t  fe lte t p aa d e t t e  s t e d  i k k e  e r  b e g r æ nset 

av n o g e n  fo rkastn ing, som man jo paa forhaand er 

tilbøilig til at anta fDI' lignende isolel'le skiferfelter, liggende 

opbevaret i et gmndfjeldsomraade. 

Jeg mener nu at ha bevis for at det samme 
.
forhold 

- erosionsgrænse, ikke bruddlinje - gjælder ogsaa for 

feltets østgrænse, som forløper som avtegnet paa kartskissen1, 

fig. 1. 

De topografiske og saavidt man kan se, de geologiske 

forhold er langs størstedelen av feltets østgrænse meget 

ensartet. Det parti av den, hvor i det hele fast fjeld i 

nogenlunde rimelig  kan iakttages, er slræknin

gen fra gam·den Skarpen eller litt nm·denfOI' og til hække-

1 Det topografiske underlag er desværre, trods revision fra 

lingen 1908, mPget litet tilfredsstillende. 



løpet begynder at svinge mot sydost et stykke søndenfm· 

Hennung. Man har her hele veien vestenfor hækken (se 

profilet tilhøire fig. 3) en utpræget skrænt i anstaaende 

eruptivbænker og skifer (længst tilvenstre paa profilet), 

førende op til den nord-sydgaaende høideryg, hvorpaa 

de nævnte gaarde ligger. Østenfor denne skrænt kommer 

et temmelig flatt. overdækket parti av 100-200 m.s 

bredde, hvorav saa i øst grundfjeldet stikker op med sin 

overflate stigende videre mot øst. I skogkanten, som falder 

sammen med grundfjeldets vestgrænse, blev jeg her opmerk

som paa en hel del stenblokker - tydeligvis kjørt dit -

som ved sit konglomeratagtige utseende tiltrak sig oprnerk

somhet. De bestod tildels av den samme konglomeratberg

art, som før er omtalt, eller andre lignende, saaledes i en

kelte partier av et rent kvartskonglomerat med tætsittende 

smaa kvartsknoller; for en stor del ogsaa av en eiendommelig 

marmoragtig bergart, med grovkrystallinsk, hvit eller graa, 

ved slag stinkende kalkspat. Man kunde fristes til at anta 

denne kalkspat for rent sekundært utkrystallisert, hvis man 

ikke av og tii kunde iaktta i den vakkert opbevarte og 

temmelig fuldstændige eksemplarer av den lille sjeldne 

Iedeform 

Torellela lævigata, LNRS. 

:'i om er fundet paa forholdsvis faa steder  Skandina vi en 

og hvis relative alder er bestemt ved dens forekomst i 

Olenellusskifer paa flere steder. 

Angaaende Torellela-bergartens oprindelige plads frem

gik det snart at blokkene var kjørt ut fra jorderne i vest 

og ved nøiere søkning var det ogsaa mulig paa enkelte 

steder her at finde rikelig med større og mindre blokke1· 

av den i jorden, alle mer eller mindre skarpkantede, og 

saa dominerende i forhold til andet materiale at de absolut 

laa sorn forvitringsmateriale in situ. Og med antagelsen 
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linjen. Straks søndenfor banevogterboligen har man en 

grundfjeldsryg, som er gjennemskaaret av en jernbane

s kjæring (se fig. 4 og profilet tilvenstre fig. 3). Grundfjelds

skifrene her har et sterkt opknust og forstyrret utseende 
med tydelige forkastningsplaner osv. Man kan her ogsaa 

iagtta en av de omtalte eruptivgange, som er snoet paa 

den fomnderligste rnaate. I øst ved foten av denne ryg 

staar saa, desværre litet blottet, en camptonitbænk, som 

jeg maa anta hører til skiferfeltet. Og i ethvert fald paa 

den anden side av den overdækkede sænkning, som findes 

østenfor grundfjeldspartiet, staar skifer og eruptivbænker 

med et fald som peker ind i grundfjeldryggen. Og med 

den regelmæssige lagstilling som ellers i feltet findes, kan 

kun en forkastning forklare dette forhold. Det nærmest

liggende grun dfjelds forstyrrede utseende gjør ogsaa en 

bruddlinje sandsynlig. Ellers langs feltets vestgrænse -

nordover og sydover - er der litet at se. Men man faar 

i ethvert fald her aldrig indtryk av, som nævnt for fel

tets østgrænse, at man har en almindelig erosionsgrænse. 

Angaaende feltets nøiagtige begrænsning mot syd kan 

vanskel ig n oget siges, da man her støter paa temmelig ut

strakte myr- og moræneansamlinger, som skiller det fra 

grundfjeldstrakterne endda længer mot syd. 

Alt i alt har man altsaa et langstrakt nord-sydgaa

ende felt med konglomerat, skifer og eruptivbænker i liten 

mægtighet liggende paa grundfjeldets mot vest heldende 
overflate, i øst avsluttet ved en denudationsgrænse, i vest 

ved· en brudd linje med indsynkning paa dennes østlige side. 

Ved paavisningen av den nævnte stratigrafiske række

folge med basalkonglomeratet og derpaa paradoxidesskifer 

med de før nævnte fossiler slutter dette omraade sig, som 

man kunde vente, fuldstændig til forholdene som de er 

kjendt søndenfor i Kr istianiafeltet og skiller sig fra utvik-
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!ingen, som den kjendes nordenfor, i og straks søndeu

for sparagmitomraadet. Mens man her over grundfjeldet 

- efter den almindelige antagelse - først har sparagmit

formationens mægtige lagrækker, derpaa olenellusskiferen 

og saa sandsten og skifre tilhørende Paradoxides ølandi

cus-zonen, har man i syd svarende til dette kun basal

konglomeratet. Ti at skifrene i Hennungfeltet svarer til 

Tessini-zonen, som den kjendes fra Krekling, Kristiania 

omegn osv. og ikke til ølandicus-nivaaet kan efter de fau

nistiske og petrografiske forhold ikke være tvilsomt, om end 

ingen Paradoxides Tessini hittil er fundet. Av de anførte 

Agnostus-former er kun A. Nathorsti fundet i ølandicus

zonen; de to andre tilhører udelukkende yngre nivaaer, 

A. parvifrons v. nepos er i Norge kun kjendt fra Tessini

zonen; desuten er en meget nærstaaende, muligens identisk 

form av GRøNw ALL anført fra Bornholms Davidis-lag, som 

i nivaa svarer til den øvre del av 1 c i Kristianiafeltet. 



Resume. 

Die Abhandlung gibt die Resultate einer Untersuchung 

iiber ein kleines Gebiet von kambrischen Ablagerungen, 

das ganz isoliert in dem Urgebirgsterritorium zwischen dem 

Randsfjord und dem See Eina am W estrande des Kristiania

gebietes liegt. Die Schichten, die aus typischem Alaun

schiefer mit gewaltigen Ellipsoiden von Stinkkalk bestehen 

i in welchen dieS. 6 aufgefohrten Agnostus-Formen gefunden 

:-i ml, i hre wahrscheinliche Zugehorigkeit zur Paradoxides 
 zeigend) sind von einer grossen Zahl von 

Lagergiingen, Camptoniten und Manaiten durchsetzt, die 

wahrscheinlicherweise aus dem naheliegenden Essexitlakko

lithen in Brandbukampen in Gran stammen. 

Zwischen diesem Schiefer und der Urgebirgsoberfliiehe 

 sich ein wenig måchtiges (1-11/" m. dickes) Kon

glomerat (siehe Fig. 2), worin an der Ostgrenze des Gebietes 

das unterkam brisehe Leitfossil Torellela lævigata gefunden ist. 

Was die Begrenzung des Gebietes betrifft (die Be

grenznngslinie ist auf eler Ka rtenskiz ze Fig. 1 durch eine 

gestrichelte Linie angegeben) so geht es hervor, dass sie an 

der \Vestseite durch eine Verwerfungslinie bestimmt ist -

das Schieferfelc ist gegen clas westliche Urgebirge einge

sunken- wahrend in Norden und Osten kein e Dislokation 

an der Grenze nachzuweisen ist; die jungeren Schichten, die 

urspriinglich auf der schwach gegen W. geneigten Ober

flilche des U rgebirges abgelagert waren, sind weiter im 
Osten ei nfach wegerodiert worden. 

Trykt 8. april 1911. 


