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A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI A S·

Petrografisk-geologisk beskrivelse.
Av

Thorolf Vogt.

Under

en reise for Norges geologiske undersøkelse

sommeren 1914 opholdt jeg mig en kort tid paa handels
stedet Hanø, ved det nordlige indløp til Raftsundet i Vester
aalen, for at studere nogen indeslutninger av marmor i
syenit.

Under dette arbeide støtte jeg paa en løs blok av

et konglomerat, der indeholdt talrige brudstykket· av mol
lusker.

De fleste brudstykker er ganske smaa og fragmen

tariske, men der findes ogilaa enkelte mere fuldstændige
individer.

Hr. docent J. P. J. RAVN i Kjøbenhavn, som

har været saa elskværdig at foreta en bearbeidelse av det
palæontologiske materiale, har ved disses hjælp kunnet be
stemme blokkens alder til den midtre del av neocom, nemlig
til Hauterivien eller Barremien.
Blokken blev fundet paa sydsiden av Bl'Ottøen,

der

ligger like nordenfor Hanø handelssted; findestedet ligger
efter kompaspeiling ret NNW for den nordligste spids av
Østvaagø, som man ser av kartskissen.

Blokken laa nøi

agtig i tangranden i fjæren, og blev overskyllet av havet
ved flo sjø.
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Stenen hadde form som en tyk plate med to planparal
lele sider efter lagningen,
fremtrædende.

der forøvrig var særdeles litet

Længden var 1 m., tykkelsen 11/2 dm., mens

bredden varierte mellem 4 og 1 dm.

Dens beregnede vegt

var omtrent 125 kg.

Konglomeratets beskaffenhet.
Materialet i blokken er en grov sand med enkelte større
stene.

Sammenkitningsmidlet er kalkspa t; ved ætsning med

syre opløses konglomeratet til løs sand.

En sl emning av

dette viser en næsten fuldkommen mangel paa ganske fine
bestanddele, der i nogen tid kan holde sig svævende i vand.
Kornstørrelsen er maalt i mikroskopiske præparater.
smaa korn som

0.02-0.04

titativt ingen rolle.

2 mm.

Saa

mm. er sjeldne og spiller kvan

Hovedmassen av kornene maaler

Smaa stene i en størrelse fra

2-10 mm.

mel· meget rikelig. Litt større stene fra 10

0.2-

forekom

30 mm. findes

jevnt fordelt i ikke liten mængde.
Sandkornene er oftest skarpkantet; de smaa stene viser
nogen kantslitning, mens de større stene er sterkt avslitt
og rullet; enkelte av disse har en helt ellipsoidisk form.

I blokken findes antydningsvis en veksel mellem finere
og grovere lag;

en opspaltning fremkommer ved at fossil

brudstykkene for det meste ligger paralelt anordnet.
Sandkornene og stenene bestaar udelukkende av for
skjellige dybbergarter; der findes hverken uom vandlede eller
metamorfe sedimenter, og heller ikke lavabergarter.
Vi har tydeligvis for os et basalkonglomerat, avsat
paa et grundlag av dybbergarter.

Materialet selv har

dannet et godt utvasket strandgrus.

Gruset var opfyldt
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av skjælbrudstykker og med enkelte omtrent hele skjæl,
omtrent som man kan finde det i recent strandgrus.
synes at være avsat enten i selve strandlinjen

Det

eller nær

under denne.

Petrografisk beskrivelse av rullestenene.

Da det selvfølgelig vilde være av interesse at faa op·
sporet blokkens oprindelige lejested, har jeg fm·etat en petro
grafisk undersøkelse av bergarterne i konglomeratet, for om
mulig at faa nogen relledning herved.

Biotitgran'it.
En grovkornet rødlig biotitgranit danner uten sammen
ligning konglomeratP.ts hovedmasse.

Den findes som talrige

større og mindre rullestene (i præparaterne er der 18 slene
av granit), og dens mineraler opbygger mesteparten av san
den.

Det ser ut som om denne granit har dannet basis for

konglomeratet.

Granitbrudstykkene er merkelig ensartet, og maa sik
kerlig skrive sig fra et og samme granitfelt.
Mineralsammensælningen er følgende:
Kvarts forekommer rigelig.
ortoklasmikropertit, dels en
klasen tilhører efter sin

Kalifeldspaten er dels en

mikroklinmikropertit.

Iysbrytning i

Plagio

forhold til kvarts

gruppe Il med y'=

w,

lem 16-22 % An.

Myrmekit er iagttat baade i en rulle·

sten og i sanden.

Saavel kalifeldspaten som plagioklasen

a'<

c

og med en anortitgehalt mel

er oftest saa sterkt kaoliniseret, at den oprindelige struktur
ikke mere sees.
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Biotiten er næsten altid ornvandlet til klm it som findes
·

omtrent alle

,

præparater sammen med epidot.

Kloriten

kan h yppig være mPget sterkt pleokroitisk (grøn-farveløs),
og foreko m mer da sammen med en jernrik epidot.

Der

findes ogsaa blekere varieteter med en forsvindende lav
dobbeltbr y tning ;
farver

.

disse

viser mørkt fioletrøde

interferens

Naar der er rester igj en av biotiten, er denne brun

lig gr ø n ; en lignende biotit, der findes i sanden, skriver sig
antagelig fra

gra nite n .

Av andre mineraler fi ndes leilighetsvis litt titanit, granat,
magnetit, calcit og hornblende.

Denne røde biotitgranit er

yderst

ordinær, og gir intet

holdepunkt til nogen stedsbestemmelse.

Lig n ende

graniter

er alm indelige i den nordnorske fjeldkjede og findes ogsaa
paa flere steder i Vesteraalen.

Granitaplit.

Nogen rullestene av granitaplit kunde muligens staa i
sammenhæng

med

den

ovenfor

besk revne

bio t i tgr a ni t

.

Aplite n er ganske fi nko m e t og fører kvarts, sterkt kaolini
seret feldsp at

og

ep

,

hvorav noget er mi k roklin

,

samt litt klorit

idot .

Syenit.

En sterkt dekomp oneret rullesten er bestemt so m sye

nit.

Kvarts mangler; av feldspater findes o rtoklas og

s ynl i gvis

o gs aa

plag i oklas

træder i rigelig mængde.

s and

En sva gt farvet hornblende op·

.

Klorit med f orsvi n de n de lav dob

b eltbrytning forekommer sammen med titanit. Desuten findes

rigelig epidot og litt calcit.
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Denne syenit er saa sterkt omvandlet, at den ikke kan
identificeres med syenit fra noget bestemt felt.

Forskjellige

typer av syenit har i det hele en stor utbredelse i Lofoten

og Vesteraalen.

Gabbro.
Et par sterkt dekomponerte rullestene av gabbroberg
arter

blev

undersøkt mikroskopisk.

Feldspaten er meget

sterkt kaoliniseret, men bestaar i alle fald delvis av plagio
klas med labradorsammensætning.
Snit _L

c/: M

a

Kvarts er tilstede, men

=

+ 26°

ganske ringe mængde.

De

mørke mineraler h a r været rnonoklin pyroxen, hypersten og
biotit.

Den rnonokline pyroxen er omvandlet til et aggregat

av smaa calcitkorn med litt hornblende.
der dog nogen ganske

Av pyroxenen er

ubetydelige spor til rest; de viser

optisk positiv karakter og en utslukning c: y= 44° i snit

_L ø.
Biotiten er orangebrun, men for det meste omvandlet
til

k lorit .

H yperstenen er helt

og

holdent

omvandlet til

bastit; denne bast it skiller sig meget vel fra kloriten, som
er fremstaat av biotit.

Apatit optræder rigelig og i store

korn; desuten findes granat .
Denne ga b bro er for sterkt dekomponeret og for litet
karakteristisk til en lokalisering.

Hyperstenførende gabbroer

forekommer paa talri ge steder i Lofoten og Vesteraalen .

Amfibolit.
En u n der s ø k t rullesten bestaar av en blas hornblende
med noget plagioklas.
i sanden.

Hornblende optræder relativt hyppig
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Glimmer

hypersten-diorit.

En større rullesten (25 X

30 mm.) av

fuldkommen ellip

soidisk form og med en frisk, glat overflate blev unclersøkt
mikroskopisk.

Bergarten var middelskornet mørkegraa, og

friskere end i nogen anden undersøkt sten.

Mineralsammen

sætningen er følgende:
Kvarts mangler helt.

Plagioklasen er en andesin med

en meget karakteristisk antipertitisk struktur, d. v. s. plagio
klasen indeholder orienterte ortoklasspindler.
a

'
a :

M

Snit l_ r

a':

P= --:-7.5°

Snit l_

=

+ 22 o

J :
J:

36.5 %
37.5%

Andesinen er tildels noget kaoliniseret,

An
An.

men for det

meste relativt frisk. I sanden forekommer en ganske iden
tisk antipertitisk andesin i liten men konstant mængde.

En frisk orangebrun biol it forekommer i. rigelig mængde;
den er undertiden omgit av en smal kant med klorit.
helt lignende orangebru n biotit

En

findes ogsaa i sanden, ved

siden av den grønlige biotit, som sandsynligvis skriver sig
fra biotitgraniten.
Bastit optræder i rigelig mængde.

Den er blasgrøn

med svak pleokroisme:
a

=

blas grøngul

t1 = blasgrøn
y= blasgrøn
Den optiske karakter er negativ og aksevinkelen liten.
Bisektriks a staar lodret paa spaltbarheten.

Langs sprækker

er der utskilt litt magnetit.

I optisk henseende stemmer denne bastit overens med
hyperstenens sedvanlige omvandlingsprodukt.

Da endvidere

saavel strukturen som den ydre form stemmer

fuldkom-

9
men overens med hyperslenens, mener

jeg

med sikkerhet

at dette mineral har forekommet i bergarten.
Forøvrig findes adskillig magnetit, litt magnetkis, nge
lig apatit samt spor av zirkon.
Det var av stor interesse at finde denne bergart i
konglomeratet, da der paa Langøen i Vesteraalen optræder
helt lignende glimmer-hypersten-dioriter.
kvarts, men kan ogsaa være kvartsfrie.

De fører oftest

De vigtigste mine

andesin, hypersten og

raler er antipertitisk

orangehrun

biotit.
Til sammenligning kan anføres en mikroskopi:;k be
skrivelse av en glimmer-hypersten-diorit fra Langenæs
nordligs t paa Langøen.
Kvarts mangler helt.

Plagioklasen er en antipertit av

fuldkommen likhet med konglomeratdioritens feldspat baade
med hensyn til tvillinglamellering og ortoklasspindler, like
som den ogsaa er av omtrent samme surhetsgrad.
Avstand mellem akserne A og B i to albitlameller:

AB'
Snit _l_

a

'

a :

Jl!

34.5% An
+ 20° J; 34% An.

29°
=

J;

En lignende sammensætning har ogsaa de hittil uuder·
søkte plagioklaser i kvarts-glimmer-hypersten-dioriterne.
En orangebrun biotit O!Jlræder i rigelig mængde;
har ganske samme
glimmer.
optisk

Hypersten forekommer likeledes rigelig;

negativ.

den

farvenuance som konglomerat-diot·itens

Forøvrig

optræder

meget

apatit,

den er
endel

magnetit samt litt magnetkis.

I petrogmfisk henseende maa disse bergarter be
tragtes sont praktisk talt identiske; Langenæsbergarten er

litt mere grovkornet og helt

frisk,

mens

hyperstenen

konglomerat-dim·iten som nævnt er dekomponeret.

1
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D e n ke m is k e f o r v itr i ng av m i n e r a l e r n e .
Som det sees av detaljbeskrivelserne, er bergarternes
mineraler mer eller mindre dekomponeret.

Feldspaterne er

delvis kaoliniseret, biotiten ofte:-,t omvandlet til

klm·it, de

monokline pyroxener til et aggregat av calcitkorn med litt
hornblende og hypersienen til

bastit.

Av feldspaterne og

av biotit findes dog ogsaa friske korn.
Der er flere omstændigheter som peker i den retning, at
omvandlingen av mineralerne fandt sted allerede før stenene
blev avslitt og rullet paa den neocome strandbred.
Den forvitring som blokken har været utsat for i post
glacial tid, synes for dPt første at ha været begrænset til
en opløsning av kalkspatbindemidlet i blokkens overflate.
Ser man hen til de forskjellige rullestene, kan de være
dekomponeret i høist forskjellig grad, selv om de ligger ved
siden av hverandre.

Som eksempel kunde nævnes glim

mer-hypersten-dioriten,

der er forholdsvis frisk,

mens

stene av syenit og gab bro er dekomponeret næsten til det
ukjendelige.

Enkelte granitstene er relativt friske, mens

andre e•· sterkt dekomponeret.

I sanden findes ganske smaa

korn av frisk feldspat, som vel først vilde faldt som offer
for en kaolinisering av selve kon�lomeratet i senkridt eller
tertiær tid.

Rullestenenes

overflate

kan

endvidere

være

glat og frisk, som om stenene var tat fra en recent strand
bred, hvad der end yderligere taler til gunst for at konglo
meratet er friskt opbevarel.

Randpartierne

viser heller ikke den ringeste

av

rullestenene

forskjel fra kjernepartierne

med hensyn til dekomposition.

Endelig

kan

tilføies at

blokken er fast helt igjennem, og bortset fra overflaten, uten
nogen begyndende opløsning av kalkspatbindemidlet.
Den kemiske forvitring av rullestenene skyldes sikker
lig sekulær forvitring under en præneocom fastlands tid; den
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er da ogsaa l angt betydeligere end den man finder hos Ve
steraalsbergarterne nu .

Jeg skal i k ke

gaa

nærmere ind

paa disse spørsmaal, men kun minde om, at S k an dinavien
efter flere forskeres 1 mening var dækket med et tykt lag
av sekulært fo rv it ringsgrus i præglacial tid, et forvitrings
grus som blev dannet under de lange fastlandstiders varme

klima.
Naar m an fi nd e r paafal dende mange korn av frisk
fe l dspat i sanden fra Hanø-blokken, kan dette neppe uten
v i dere tages til ind t æ gt for en litet intens kemisk forvitring;
man maa erindre, at der utvilsomt sker et utvalg av det
friskeste materiale pua strandbredderne, idet det dekom p o 

nerte lettest knuses og føres væk.

Om llanø-blokkens oprindelse.
Har10-blokken kunde a priori tænkes at være t ranspor 
tere! til det nu værende findested enten ved bræer eller ved
drivende is.

Tran sport ved mennesker er udelukket.

Paa kar te t over Vesteraalen med omgivelser er de av

AMU.'\D HELLAND 2, J. H. L. VoGT 3 og av forfat teren iagt
tagne

skuringsmerke1· a vsat.

Hvis blokken var transportere!

av en bræ til Brottøen, maatte den tydeligvis være komm et
l

A. G. N'A"rHORST:
ring.

Om de svenska Urbergenes sekuliira Forvitt

Geologiska Fiireningens i Stockholm Fiirhandlingar 4 1879.

U ber

H. J. HAAs:

den

Znsammenhang

insbesondere terliiire Bildungen,

sowie der

gewisser

marinen,

erratischen Ablage

rnngen Norddeutschlands und seiner angrenzenden Gebiete mit
der

sekuliiren

Verwitterung

des

skandinavischen

Festlandes.

M1tleilnngen aus dem min. Inst. der Universitiit, Kiel 189!.!.
2

AMC'!D HELLAND:

Lofoten og Vesteraalen.

Norges

Geologiske

Glaciation an den

Lofotinseln

Cndersøkelse nr. 23 1897.
3

J. H. L. VoGT:
am

Uber

die lokale

Schlusse der Eiszeit.

Norsk Geologisk Tidsskrift I 1907.
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Kart

over

Vesteraalen

): 800 000

0

•
U

Blok lW Neocom
Jura kridifell ]Ulil And.oen
Glimmer H!Jl"'R7's1Rn diortl

Skuring.vmer'ker
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ut I ngj alsfj orden.

Denne fjords o m gi velser bestaar av sye·
nil, mens man længer mot øst kommer over til H indøens
store granitfelt. Enkelte facies av denne minder adskillig
om konglo m e ra t ets biotitgran it. Glimmer-hypersten-dio·
riter er imidlertid ikke kj endt hedra, om end disse dele av
Hindøen ikke er kar tlagt med nogen stor n øiagt igh et endnu.
Blokker av den iøinefaldende Hi ndøgranit er heller ikke
o bse rveret i Hanø-trakterne, og de rnaa i h vert fald være
sj eldne. De synes for en væsentlig del at ha tat veien ut
Øksfjorden og Gull esfjorden hvor skuringen som sedvanli g
følger fjordens retning.
Hanø-blokken synes at være kommet til det nuværende
findested ved drivende is. I sundene mellem Vesteraalens
oer gaar der tildels meget sterke tidevandsstrømme, der
som bekjendt skifter retning ved halvfalden og halvfl ødd
sjø. Hvor Raftsundet er trangest, gaar strømmen med en
hastighet 1 av 4-5 knob og o p til 7 knob naar der bærer
storm med. I de bredere sund er strømmen vistn ok l ang t
mindre, men den findes dog, og kan vel ha en transporte
rende evne. En kraftig storm er kanske endnu mere skik
ket til at t ran s�po rtere isflak eller isfjeld mellem Vesteraalens
øer. Og utenfor Vesteraalen har man den st adig nord
gaaende havstrøm, som kunde tænkes at ha bragt blokken
hitop søndenfra.
De kjendte neocomfelter, der i første række fremstiller
sig til overveielse, er Skagerak-feltet og Andø-feltet. Som
bekjendt finder man ikke sjelden fl int st yk k er sammen
m ed rh om beporfyre r fra Kristianiafeltet l angs Nordlands
kyst 2 like o p til Bodø.
,

I

AMUND HELLAND:
J. H. L. VoGT:
søkelse.

Nordlands amt I 1907.
Søndre

Nr. 29 s. 105.

Helgeland.

K orges land og folk.

Norges

Geologiske

J. REKSTAD: Bidrag til Nordre Helgelands
Geologiske Undersøkelse.

Under·

1900.

Nr. 6l!.

1912.

geologi.

Norges
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Flinten antages sedvanlig at skrive sig fra yngre kridt
avleiringer paa bunden av Skagerak, og her anstaar efter
VICTOR MADSEN og E. G. SKEAT 1 tydeligvis ogsaa neocom.
Neocomet i Skagerak hviler dog sandsynligvis paa øvre
jura, og de fumlne blukker bestaar av
sandstene;
Hanø-blokken synes ikke at skrive sig herfra.
Paa Andøen har man som bekjendt avleiringer av jura
og kridt, antagelig fra dogger idetminds!e til Valanginien
underst i neocom. Paa Andøen maa der skilles mellem
den sydlige del ved Ramsaa og den nordlige del ved
Skarsten; J. H. L. VoGT 2 antar at felterne er sammenhæn
gende, hvilke forekommer mig sandsynligst, mens H. H.
REuscH 3 mener at de er adskilte.
I syd har man underst ca. 60 m. sandsten med kullag,
dernæst en sandstensavdeling paa mindst 325 m., hvorover
der følger lerskifer, i hele feltet av en mægtighet paa mindst
125 m. ; den underste avdeling har HEER 4 regnet til dogger
efter de fossile planter, mens sandstensavdelingen tilhører
den øvre jura og det laveste av kridt; SoKoLov har her
bestemt fossiler fra Oxford-Sequanien, Portland--Aquilonien
og fra Valanginien. Fossilerne fra Valanginien er indsamlet
i et nivaa som ligger mindst 50 m. under lerskiferens basis.
EDVARD HAvNø : Flintfund og flint i Nordland. Naturen 1913.
K. O. BJØRLYKKE: Norges kvartærgeologi. Norges Geologiske
Undersøkelse.

1

Nr. 65.

1913.

E. G. SKEAT and V. MADSEN: On Jurassie, Neocomian and Gault
boulders found in Denmark.
2 Række.

2

Nr. S.

J. H.L. VoGT:
søkelse.

Om Andøens jurafelt.

Nr. 43.

D. N. SoKoLov:
Andø.
3
4

Danmarks Geologiske Undersøkelse.

1898.

Norges Geologiske Under

1905.

Fauna der mesozoischen Ablagerungen von

Videnskapsselskapets Skrifter.

Mat.·nat. klasse.

1912.

H. H. REuscH:

Nogle optegnelser fra Andøen. Norges Geologiske

Undersøkelse.

Nr. 36.

1903.

Se referat i J. H. L. VoGTs:

Om Andøen jurafelt.
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Skarstensfeltet forekommer nu kun lerskiferen, som ligger
direkte paa granit.
I den sydlige del av feltet kan, som man ser, basal
konglomerater fra Hauterivien-Barremien ikke forekomme.
I den nordlige del av feltet er dette derimot ikke utelukket.
Da lerskiferens basis ligger adskillig over Valanginien
skikterne, va•· det i hvert fald tænkelig at man her kunde
komme op i Hauterivien-Barremien. Vistnok omtalet· ikke
FR us 1 basalkonglomerater fra borhul IX, som gaat· gjen
nem lerskiferen ned paa granitunderlaget i feltets nordlige
del, men det vilde ikke være urimelig at finde konglome
rater her et eller andet sted umiddelbart ved basis.
Med hensyn til ernptivbergarterne, er de meget litet under
søkt paa Andøen; efter dr. REuscH's beskrivelse har man
hovedsagelig granit med glimmerskifer og marmor i Andø
feltets omgivelser, men der synes ogsaa at optræde mere
intermediære eruptivbergarter Noget felt av glimmer
hypersten- diorit er imidlertid ikke kjendt 2•
Det er ogsaa forbundet med vanskeligheter at tænke sig
en transport med drivis gjennem de smale sund fra Andøfeltet
og helt ned til Hanø, en distance av omtrent 100 km., selv om
transporten kl.lnde ha fundet sted en tid da landet laa lavere
og sundene var bredere og flere. Paa yttersiden av Andøen
har man ogsaa havstrømmen, som vilde ta drivisen nordover.
Om det saaledes ikke er utelukket .at Hanø·blokken
kunde skrive sig fra Andøfeltet, anser jeg det for mindst
like sandsynlig at den skriver sig fra et ukjendt neocomI

l

J. P. Fmts:
Nr. 36.

2

Andøens kulfelt.

Norges Geologiske Undersøkelse.

1903.

Andøt>ns kalkstene og glimmerskifre synes efter alt at dømme at
tilhøre Tromsø marmor-glimmerskifer-gruppe.

Smale utløpere av

srdimPnler har jeg nu fulgt sammenhængende fra Tjelsnndets
Tromsø-avdelinger over til Gullesfjorden og med avbrydelse over

til Langøen.

Det er ogsaa grund til al formode at Andøens

eruptivbergarter er kaledoniske og ikke grundfjeld.
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felt i Vesteraalen. Efter J. H. L. VoGTS undersøkelse maa
man anla, at jura-kridt-feltet paa Andøen har været bevaret
mot borterosion paa grund av indsynkning efter forkast
ninger, og at mesozoiske avleiringer har hat en langt
større utbredelse tidligere. At derfor ogsaa andre smaa
felter kunde være bevaret paa lignende maate er i og for
sig ikke urimelig.
Eruptivbergarterne i konglomeratet gir os nu et vink
om at saa virkelig kunde være tilfælde.
Kvarts-glimmer
hyperslen-dioriter og glimmer-hypersten-dioriter av
samme karakter som i konglomeratet er nemlig kun kjendt
fra forskjellige steder fra Langøen i Vesteraalen, saaledes
som man ser av kartskissen 1•
Dog mangler, som allerede nævnt, nyere undersøkelser
fra Andøen, endvidere fra den nordligste del av Hindøen
samt fra Langøens sydøsllige del, og det er jo ikke ude
lukket at der kunde findes lignende bergarter paa en eller
anden av disse lokaliteter.
Ellers er saadanne dioriter ikke kjendt fra den nord
norske fjeldkjede, og saavidt jeg vet, heller ikke fra den
sydnorske.
Dioriterne er i det hele saa
og av en
begrænset utbredelse, at de med forde l kan anvendes
som ledeb lokker naar de findes utenfor sit omraade.

Hanø·blokken efter dette maa være fra Vester
aalen anser je g for yderst sandsynlig. Den kunde være
fra Skarsten-feltet paa Andøen; efter en avveien av de for
skjellige momenter holder jeg det dog for mere sandsynlig
at den skriver sig sig fra et hittil ukjendt felt av neocom,
og det ligger da nærmest at tænke paa La ng øen med de
nærmeste omgivelser.
At

l

TuonoLF YoGT:
aalen.

Om eruptivbergarterne paa

Norges Geologiske Undersøkelse.

Langøen i

Nr. 53.

1909.

Vester
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Geologiske slutninger.

Under den, som det synes, berettigede forutsætning,
at Hanø-blokkens konglomerat anstaar i Vesteraalen, har
altsaa havets transgression fortsat idetmindste ti l Haute·
rivien-Barremien i den ntidtre de l av neo�om. Dette
staar i den bedste overensstemmelse med forholdene paa
Andøen, hvor der over Valanginien i den underste del av
neocom ligger en lagrække av mindst 175 m.'s mægtighet;
den øverste del av denne serie bestaar desuten av lerskifre,
som skulde formodes at være avsat paa ikke helt grundt
vand.
Konglomeratet viser endvidere, at terrænget i Vester
aa len var sterkt kuperet i tid lig kridt, idet der tydeligvis
har eksisteret fastland samtidig med at enkelte dele av
den gamle overflate var sænket i alle fald 400 m. under
havets overflate.
Ogsaa dette staar i den bedste overensstemmelse med
forholdene paa Andøen; J. H. L. VoGT omtaler her det
jurassiske "Skarstensfjeld ", som efterhaanden sank ned
under havets overflate, og han drager hemv den slutning,
"at det nordlige Norge før juratiden (eller før juratidens
midtre del) ikke var denuderet ned til et fuldstændig pene·
plain ". Likesom man har fjelder i Vesteraalen nu, synes
man ogsaa at ha hat det i juratiden.
Endelig kan nævnes, at konglomeratets stene tildels er
sterkt dekomponeret, likesom granitunderlaget til lagrækken
paa Andøen viser tegn til dekomposition, ting som viser
at landet i præneocom tid har været utsat for sekulær
forvitring.

Norsk geo!. tidsskr.

B. Ill,

no. 4•

2

Beskrivelse af Faunaen.
Ved
J. P. J. Ravn.

B lokken indeholder en stor mængde større og mmdre
fragmenter af skaller, der saa godt som udelukkende har
tilhørt muslinger En del af dem er heldigvis saa fuld
stændige, at en artsbestemmelse har været mulig. Som det
vil ses af det følgende, er det næsten uden undtagelse mus
linger henhørende til gruppen Anisomyaria, der har kun
net bestemmes. Dette skyldes vel, at stenarten er saa grov
kornet, at de homomyare muslinger kun kunde ventes at
efterlade sig mindre gode stenkærner, og at aftryk af
den finere skulptur maatte gaa tabt. - I den følgende be
skrivelse af faunaen findes kun anført de vigtigste og lettest
tilgængelige af de værker, hvori vedkommende art er be
skrevet og afbildet. De værker, der er henvist til, er føl·
genrle:
n'ORBIGNY, A.: Paleontologie ft-an�aise. Terr. cret. Ill.
Paris 1843-47.
n'ORBIGNY, A.: Prodrome de Paleontologie stratigra
phique universelle des animaux mollusques et rayonnes. Il.
Paris 1850.
PieTET, F. J. et CAMPICHE, G. : Description des fos
s i l es du terr. cret. des environs de Sainte-Croix. Ill -l V. -
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Mat. pour la Paleont. Suisse.

IV- V.

Geneve et Bale

1864-71.

RoEMER, F. A.: Die Versteinerungen des norddeutschen
Oolithen-Gebirges. Hannover 1835.
RoDtER, F. A.: Die Versteinerungen des norddeutschen
Kreidegebirges. Hannover 1841.
\VoLLDIANN, A.: Die Bivalven und Gastropoden des
deutschen und hollandischen Neocoms. - Abhandl. der k.
Preuss. geol. Landesanst. N. F. Heft 31. Berlin 1900.
W oons, H. : A Monograph of l he Cretaceous Lamelli
branchia of England. - The Palæontographical Society.
London 1899�1913.
1.

Avicula, (Oxytoma,) Cornueliana

n'ORB.

(Pl. Il, fig. 6.)
1846. Adcula Cornue liana,

1869.
1905.

n'OaBIGNY, Pal. Fran<;. Ill.
S. 471; tav. 389, fig. 3-4.
pectinata Sow. ; n'ORBIGNY, ibid. S. 473;
tav. 391, fig. 1 3.
Cornueliana n'Oas. ; PrcTET et CAMPICHE,
Sainte-Croix. I V. S. 66; tav. 152, fig. 1-4.
Pteria (Oxytoma) Cornueliana (n'ORs.); Woons,
Cret. Lam. Il. S 57; tav. 8, fig. 1-7.

En lille, noget ufuldstændig højreskal, set fra inder
siden, kan næppe tilhøre nogen anden art end den her
nævnte, med hvilken den synes at stemme godt overens i
form. V�d bortsprængning af en lille del af skallen er det
lyk kede s at konstatere, at overfladen har baaret meget fine
radialribber med noget vekslende mellemmm, hvilket lige
ledes stemmer med A. Cornue liana.
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2.

Pinnu Robinuldinu n'ORB.?

1844. Pinna Robinaldina n'ORBIGNY, Pal. Fran �. Ill. S. 251;
;

1867.

tav. 330, fig. 1-3.
PieTET et CAMPICHE,
Sainte-Croix.

Ill.

S.

532; tav. 139,fig. 3-6.
; WoLLEMANN, Deutsch.
u. holl. Neocom. S. 70.
; W oons, Cr et. Lam. Il.
S. 96; tav. 12, fig.
11-15; tav. 13, fig. i.

1900.
1905-06. -

større brudstykke af en prismatisk bygget skal (set
fra indersiden) har sikkert tilhørt en Pinna. Brudstykket
er saa godt som plant og viser mindst 8 radialribber.
Det
kan maaske henføres til P. Robina ldina, men en sikker
bestemmelse er umulig.
Et

3.
1850.

Gervilliu sublunceolutu n'ORB.

Av icu la sublanceo lata n'ORBIGNY,
s.

sp. ?

Prodr. de Pal.

IL

119.

1869. Gervi l l ia a lpina PICT. et Roux.; PJCTET

1905.

et CAMPICHE,
Sainte·Croix. IV. S. 83; tav. 155, fig. 2-4.
sub lanceo lata n'ORB.; Woons, C re t. Lam.
Il. S. 74; tav. 10, fig. 14-16; tav. 11,
fig. 1 ; tekstfig. 7-8.

brudstykke af en skal af prismatisk bygning synes
at have tilhørt en meget skæv og langstrakt Gervi llia ; efter
formen kan det være den ovenfor nævnte art, men en sik
ker bestemmelse er aldeles umulig paa grundlag af det
foreliggende, meget ufuldstændige materiale.
Et
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4.

Perna Germani PreT. et CAMP.

(Pl.
1869. Perna Germani
IV.

S.

9 4;

tav.

Il,

fig.

3.)

PreTET et CAMPieHE, Sainte-Croix.

157,

fig.

3.

foreligger næsten en hel højreskal, set
Af en
fra indersiden, samt den bageste del af hængselpartiet af
samme skal, væsentligst bevaret som stenkærne. Skallen
har været stor, meget tynd og stærkt fladtrykt; den synes
i fonn at stemme særdeles vel overens med P. Germani.
WoLLEMANN (l. c. S. 62) anser det for næppe muligt at ad
skille denne art fra P. Ricordeana n'ORB., som imidlertid
beskrives som tykskallet, medens P. G ermani er tynd
skallet; endvidere synes den bageste vinge efter PreTET's
og CAMPreHE's figurer at dømme hos P. Ge rmani at være
noget tydeligere adskilt fra den øvrige skal, end tilfældet
er hos P. R icordean a . I begge disse henseender slutter
den foreliggende skal sig nær til P. Germani.
5.

Lima (Mantellum) Royeriana n'ORB.

(Pl. Il, fig.
1845. Lima Royeriana
1869.

1900.

1

)

n'ORBIGNY, Pal. Frant;. Ill. S. 527;
tav. 414, fig. 5-8.
PieTET et CAMPieHE,
Sainte-Croix. IV. S.
142; lav. 164, fig. 4--5.
; \VoLLEMANN, Deutsch.
u. holland. Neocom.
s. 33.

En venstreskal, set fra indersiden, med den tilhørende
stenkærne, stenkærner af to højreskaller samt et brudstykke
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af endnu en skal, set fra indersiden, s y nes, hvad formen
angaar, at stemme fuldkommen overens med denne art.
Radialribberne, hvis anta! er c. 26, viser sig i tværs nit at
være smalle, temmelig skarpryggede og adskilte ved brede
furer, i hvis hund undertiden findes en svag sekunuær
ribbe.

6.

Lima (Acesta) longa RoEM.

(Pl.

li,

fig.

5.)

RoEMER, Norddeutsch. Kreidegeb. S. 57.
; D'0RBIGNY, Pal. Fran<;. III. S.
529; tav. 414, fig. 13 16.
; PieTET et CAMPICHE, SainteCroix. IV. S. 128; tav. 161,
fig. 6-7.
(Acesta) longa Ro EM.; WooDs, Cret. Lam. Il.
S. 25; tav. 5, fig. 8-12.

1841. Lima longa,
1847.
1869.

1904.

En stenkærne efter en venstreskal stemmer i form saa
vel overens med L. longa, navnlig med PICTET's og CAM·
PICHE's fig. 7, at jeg ikke tager i betænkning at henføre
den til denne art. Endvidere er bevaret en del af skallen,
set fra indersiden; et tværs n it viser, at der ingen stærke
radialribber har været; derimod ses der muligvis en antyd
ning af svage radialfurer.

7.

Lima (Limatula) Tombeckiana D.ORB.

1847. Lima Tombeckiana D'0RBIGNY,
534;
1904.

tav.

415,

(Limatula)

fig.

Pal. Fran<;. IJI.

13-17.

Tombeckiana D'ORB.;

Cret. Lam. Il.

S.

S. 45; tav. 7,

W ooDs,

fig. 7-9.
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En stenkærne af en lille, næsten symme trisk Lima
viser i sit midtparti noget utydelige spor af go dt 10 radial
ribber, hvorimod sidepartierne synes at have været gla tte.
Der er dedor næppe nogen tvivl om, at der her foreli gger
en a rt af underslægten Limatu la. Hel e formen, bl. a.
hvælvningsgraden, stemmer godl med L. Tombeckiana,
men en sikker bestemmelse er umulig. Det samme gælder
en anden, ligelede s ufuldstændig bevaret stenkærne.
'

8.

Pecten (Camptonectes) Cottaldinus n'ORB.
(Pl. Il, fig. 2.)

1847. Pecten Cotta ldinus n'ORBIGNY, Pal.
590;

Fran<;. Ill.
431,

tav.

S.
fig.

7-11.
1870.

PieTET e t CAMPICHE,
Sainte-Croix.

197;
1902.

En

tav.

S.

167, fig. 3.

(Camptonectes) Cottaldinus n'ORB.;
Cret. Lam. l. S. 156;

skallen i

tav.

IV.

Woons,

29, fig. 1-3.

stenkæme af en højreskal med en lille smule af
behold stemmer, hvad

ens med P. Cottaldinus.

formen

angaar, godt over

Ørene er mindre fuldstændig be
synes dog at have haft samme form som
nævnte arts; det samme gælder skallens overflade. End
videre foreligger en del af en venstreskal, set fra inder
siden; dens forreste øre er meget stort og omtrent ret
vinklet.
varede,

men
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9. Pecten (Ca,mptonectes) stria-to puncta-tus RoEM.
(Pl. Il, fig. 7 -8.)
1839.

Pecten striato-punctatus RoEMER, Oo l ithenge b. Nach
trag.

1847.

Ill. S.

1870.

592; tav. 432,

arziet·ensis

DE

;

·

n'0RBIGNY,Pai.Franc;.

fig.

LoR.;

S. 27.

4-7.

PieTET

et

Sainte-Croix. IV. S. 195; tav. 171,

CAMPICHE.

3.
C AMPICHE,
ibidem. S. 195; tav,
171, fig. 4-5.
WoLLEMANN, D euts ch
u. holland. Neocom .
s. 49.
W oons; Cret. Lam.
I. S. 157; tav. 29,
fig. 4-6.
fig.

striato-punctatus RoEM.; PieTET et

1900.

- ;

1902.

En h øjr esk al

og

.

nogenlunde v el
bevarede, stemmer godt med denne art. Sæ r li g slutter de
sig paa grund af den meget fine st ri bni n g nær til P. arzie
rensis, saaledes som denne art beskrives af PrcTET og
CAMPICHE. Denne form henføres imi dlerti d baade af WoLLE
MANN og 'Voons til P. striato-punctatus.
en venstreskal, begge

10.

Ostrea- sp.

Blandt de talrige Ostrea- r ester findes kun en nogen·
lunde fuldstændig bevaret skal, der dog ikke lader sig be
stemme til art. Efter formen kunde den henføres til den i
det nedre engelske grønsand fundne O. Wa lkeri KEEP. eller
til den maaske dermed ident iske O. Germaini CoQ., der er
funden i Valangi ni en i de franske J ura b jer ge samt i ældre
ty s ke N eokomafleiringer.
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11.

Area. (Barbatia) marullensis D'OaB.
(Pl. Il, fig. 4.)

1844. Area marullensis D'0RBIGNY, Pal. Frant;. Ill. S. 205;
tav. 310, fig. 3 -5.

; PieTET et CAMPJCHE,

1866.

IlL S. 432; tav. 130,
fig. 1-4.
1899. Barbatia marullensis (D'ORB.); Wo oDs, Cret. Lam. L
S. 38; tav. 7, fig. 4-7.
En saa godt som fuldstændig stenkæme efter en ven
streskal kan med sikkerhed henføres til denne art.
har været forholdsvis

Skallen

!idet hvælvet med umbo lidt foran

midten, med a fru nd e t for- og bagende og uden udprægede
køle.

Et lille p arti af skallen er i behold og viser, at ogsaa

skul pt uren synes at have været som hos den

12.

nævnte art.

Astarte sp.

En mindre vel bev aret skal af en Astarte synes i form
at stemme overens med den af \VooDs (Cr et. Lam.
107; tav. 14, fig. 21)
fra Speeton Clay.

Il. S.

beskrevne og afb i lde d e Astarte sp.

Saavidt ses kan, har o v erfladen baar·et

forholdsvis faa k ra ftige , koncentriske ribber, a dskilte ved

brede furer; desuden findes spor af en end nu fi nere , kon
centrisk skulptur.

Blandt

de

talrige ubestemmelige skalfragmenter kan

navnlig fremhæves resterne af en lil l e brachiopod med groft

pu nkteret skal og - som det synes - med faa stærke
radialfolder.

Den forekommer ikke ganske sjældent i det
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foreliggende materiale, uden at det dog er lykkedes at be
stemme den til slægt.

Endvidere indeholder blokken nogle

meget ufuldstændige skalstumper, som muligvis kan have
tilhørt en Hinnites eller Pecten.

Endnu maa tilføjes, at

der er fundet et enkelt lille brudstykke af en ammonit
stenkærne

med

tvegrenede

tværribber;

det

er

desværre

ganske ubestemmeligt.
Hvad blokkens geologiske alder angaar, kan der, som
følgende tabellariske

oversigt over dens fauna viser, ikke

være nogen tvivl om, at vi her har med en neokom fauna
at gøre:
o
o

o
"'

·a
'bi;

:�..

c
"

Pinna Robinaldina n'ORn.?

3. Gervillia sublanceolata n'ORB.? .
4.

(+)
(- )

+
(+)
(+)

Perna Germani PicT. et

7.

8.
9.

longa RoEM

.

Tombeckiana n'ORn ?
Pecten Cottaldinus n'ORB.

11.

Area marullensis n'ORs.

+
( -)
+

striato·punctatus RoE)!.
Ostrea sp.

CCI

+
(+)
(+)

o

·Jl

;:

..:r;

+

(+)
(+)

+

•

10.

;:
"'

:I:

5. Lima Royeriana n'ORB ..
6.

2

"i
>
t. Avicula Cornueliana n'ORB.
2.

o
.,
·a
•l)
:.:.
,;

+

+

+

+

+

+
(-)
+

+
(+)

+

+

(+)
+
+

+

+

+

12. Astarte sp . .

Vanskeligere er det at besvare spørgsmaalet, til hvil
ken afdeling in denfor neokomet blokken hører.

Desværre

er det kun lamellibranchiater, som det har været muligt at
bestemme til art, og

en

nærmere aldersbestemmelse paa

grundlag af dem alene er vel ikke ganske paalidelig.
man alligevel forsøge en saadan,

da synes

det givet,

Vil

at
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Valanginien m aa være udelukket, ide t af de 7 sikkert be
stemte arter kun de 4 efter de mig foreliggende oplysni n ger
er fundne i denne den

ældste afdeling af neokomet.

Der

imod er de alle 7 fundne i Hauterivien og de 6 af dem i
B arremien, medens kun 5

af

arteme

ken des fra Aptien.
saa r inge ,

Mellem Hauterivien og B arremien er forskellen

lige god t kan an tages at

at blokken vel omtrent

tilhøre

disse afdelinger; noget større

den ene som den an den af

sandsynlighed maa der jo dog være for Hau terivien end for
Barremien.
De t ligger nær at sammenligne blokken fra H an ø med
de fra ældre tid kendte neokomaflejringer paa den noget

beliggende

nordligere

Andø.

Den fauna, man har fundet

bestaar udelukkende af Aucella-arter\

her,

viser, at man her har med

der imidlertid

V alan gi n ien at gøre, altsaa

sandsynligvis noget ældre lag; men J. H. L. VoGT 2 med
deler,

at over det lag,

der fører Aucella-arter

i rigelig

mængde, føl ger en sandsten af mind st 50 m.'s mægtighe d
og derefter

mindst 125 m. lerskifer.

fun de t en nærmere ubestemmelig

I lerskiferen er kun

Pecten-art 3•

S ki fe rens

alder er altsaa ubestemt, ef ter al sandsynlighed dog - som
af flere forskere fremhævet

-

subkretacisk.

Mul i gt er det,

at vi enten i lers k if ere n eller i de øverste af de umiddel
bart derunde r l i ggen de sandslenslag har aflejringer, der er
afsatte sam t id ig med og i samme del af havet som de aflej

ringer , hvorfra Hanø-blokken stammer. F r em t idige lykk el ige
rund vil fo rha a bentl i g engang a fgøre dette spørgsmaal.
l

D. N. SoKOLov:
S.

11.

Kria.
2

Hll2).

J. H. L. VoGT: Om Andøens jurafelt etc.

Undersøg.
3

Fauna der mesozoischen Ablagerungen von Andø

(Vidensknpsselsk. Skrifter. :\lat.-naturv. Klasse 1912. No. 6.

J. P. Fmts:

Nr. 43.

Andøens Kulfelt.

Kristiania 1903).

S. 30

(Norges geo!.

Kristiania 1905).
S. 15 (No rg es geo!. Unders. Nr. 36.
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I faunistisk henseende viser Hanø-blokken en slaaende
lighed med neokomaflejringerne i Vesteuropa, hvor de aller
fleste af de i blokken fundne arter har en vid udbredelse.
De aflejringer,

hvorfra blokken har sin oprindelse,

maa

være afsatte i et hav, der havde en aaben forbindelse med
neokomha vet i Vesteuropa lige fra Skagerak 1 og helt ned

til Jurabjergene og Sydøstfrankrig. En saadan fordeling af
hav og land i neokomtiden har man længe formodet, og
denne formodnings rigtighed maa siges at være godtgjort
ved det her omtalte fund.
Fra Kong Karls Land 2 og

Nordøstgrønland 3 kendes

ældre neokom ( Valanginien), men de faunistiske fund giver
ingen oplysninger om forholdet mellem disse aflejringer og
Paa lignende maade gaar det med de neo

Hanø-blokken.

kome aflejringer paa Spetsbergen, som af SToLLEY4 formodes
at række fra Valanginien til Aptien.

Vort

kenuskab til

disse aflejringer og deres fauna er imidlertid endnu saa
ringe, at man \'el ikke med bestemthed tør uuta]e Sig orn
deres forhold til blokken fra Hanø.
l

At d�>r findes eller har eksisteret i Skagerak
ringer, tilhørende Nedre Hauterivien

faststaaende

aflej

eller Øvre Valanginien,

er

paavist af ETIIEL G. SKEAT i Enmr. G. S K E AT and VrcTOR MADSE:'!:
On Jurassic, Neocomian and Gault boulders found

62 71
1898).
S.

2

(Danmarks geo!.

F. J. PoMPECKJ:

Unders.

A. G. NAlHORST:
Vol. 10.

E. STO LL EY :

in Denmark.
KjøhE'nhavn

18\19).

Stockholm

1910).

S.

(K. Svenska
1912).

409

(Bull. GPol. Inst.

Vet.-Akad. Handl.

On Jnrassic and Crelaeeous

East Greenland.

1911).

4 E. STOLLEY:

8.

Ueber die Kreideformation und ihrE' Fossilien aur

J. P. J. RAv:-.-:
hagen

Upsala

S. 13

sala & Stockholm
3

Nr.

Beitrage znr Geologie der Baren-lnsel, Spitz

bergens und des Konig-Karls·Landes.

Spitzbergen.

R.
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Deutsches Resumer.
Auf der kleinen lnsel Brotloen in der Nahe des Markt
fleckens Hano in Vesteraalen, wurde in Sommer 1914 ein
Steinblock eines

fossilfuhrenden

Konglomerats

gefunden.

Es konnten folgende M uscheln bestimmt werden
Avicula Cornueliana,

n'ORB.

n'ORB.?

Pinna Robinaldina,

Gervillia sublanceolata,

n'ORB.?

Perna Germani, PmT. et CAMP.
Lima Royeriana,

n'ORB.

longa, RoEM.
Tombeckiana,

n'ORB.?

n'ORB

Pecten Cottaldinus,

striato-punctatus, RoEM.
Ostrea, sp.
Area marullensis,

n'ORR.

Astarte, sp.

Die Fauna zeigt unzweifelhaft ein neocomes Alter; da
es nur moglich war, Lamellibranchiaten festzustellen, wird
eine nahere Altersbestirnmung wohl kaum zu einem ganz
sicheren Ergebnis fuhren.

Will man eine solche trotzdem

versuchen, so mtisste der Valanginien ausgeschlossen sein.
Zwischen Hauterivien und Barremien ist der U nterschied
so gm·ing,

dass das Konglomerat beinahe ebenso gut der

einen wie der anderen Abteilung zugerechnet werden konnte.
Etwas grassere Wahrscheinlichkeit spricht jedoch flir den
Hauterivien (Tabelle Seite 26).

30
In fauni:stischer Hinsicht zeigt
ausgesprochene

Aehnlichkeit

mit

der Hani)-Biock eme
den

west-europaischen

Neocom-Ablagerungen, bei denen die meisten in den Blocken
gefundenen Arten eine weite Verbreitung besitzen.
Die Ablagerungen, von denen der Block herriihrt, mOss
ten in einem Meere abgesetzt gewesen sein, das eine offene
Verbindung mit dem Neocom-Meere Westeuropas, und zwar
vom Skagerak bis an die J uragebirge und das siido"tliche
Frankreicb, besass.
Die

Fauna

des

Konglomerates gibt

dagegen

wenig

Aufschluss iiber die Verhaltnisse zu den neocomen Ablage
rungen von Konig Karls Land, Spitzbergen und Nordost·
Gronland.
Das Konglomerat besteht aus einem groben Sand mit
zahlreichen kleinen Gesteinen, wahrend ganz feines Material
beinahe vollstandig fehlt.

Die Gesteine sind mehr oder

weniger abgerundet, wahrend die Sandkomer meislens scharf
kantig sind.
Die Rollsteine bestehen ausschliesslicb aus massiven
Tiefengesteinen; das Konglomerat ist deshalb als eine basale
Bildung aufgefasst.
Der grosste Teit des Konglomerals besteht aus einem
rotlichen Biotitgranit; es finden sich aber auch Granilaplit,
Syenit, Gabbro, Amphiholit und Glimmer-Hypersten-Diorit.
Diese letztere Gesteinart gehort einem besonders charakte
ristischen und seltenen Typus an, der in Norwegen bisher
nur von der Insel Lango in V esteraalen bekannt ist (Karte
Seite 10).

Da aber mehrere Gegenden von V esteraalen nicht

geologisch kmtiert sind, erscheint es nicht ausgeschlossen,
dass man vielleicht den Glimmer- Hypersten-Diorit auch an
anderen Orten finden konnte.
Das \Vahrscheinlichste i:st, dass das Konglomerat aus
einem

bisher unbekannten Neocorn-Gebiet in Vesteraalen
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herriihrt; seme Gesteine deuten auf Langoen mit den nach·
sten Umgebungen di eser Insel hin.
Aber ebenfalls nicht ausgeschlossen ist, dass sich der
Block aus dem bekannten Jura-Kreide-Gebiet auf der Insel
Andøen herschreiben konnte.

In diesem Fall mi.isste das

Konglomerat im ni:irdlichen Teil des Gebietes anstehen, wo
postvalangine Schichten unmittelbar auf Granit lagern.

W ahrscheinlich ist der Block durch Treibeis an die
jetzige Fundstelle hingebracht worden.
Unter der

Vorausselzung,

dass das Konglomerat in

V estPraalen ansteht, hat sich also die Transgression des
Meeres in dieser Gegend wenigstens bis nach Hauterivien·

Barremien erslreckt. Die jiingsten bestimbaren Fossilien des
Andø-Gebietes gehoren bekanntlich dem Valanginien an.
Vergleiche mit dem Ando Gebiet bestaligen die Annahme
von J. H. L. VoGT, dass des Gelande von Vesteraalen in
jurassischer Zeit slark bergig war, wobei Niveauunterschiede
von wenigstens 400

m.,

wahrscheinlich aber noch gri:issere,

vorkamen.
Schliesslich kann erwahnt werden, dass die Rollsteine
schon vor ihret· Einbettung in das Konglomerat mehr oder
weniger dekomponiert waren.
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Forklaring til plancherne.
Pl. l.

Tilslepet stykke av konglomeratet.

nat. sl.

Pl. Il.

Fig. 1.

Lima (Mantellum) Royeriana n'OaR.

Stenkærne.

"

2.

Pecten ( Camptonectes) Cottaldinus n'ORB.

"

3.

Perna Germani P1cT. et CA>IP.

"

"

Area (Barbatia) marnllensis n'ORB.
Lima (Acesta) longa RoEM.

6.

Avicula (Oxytoma) Cornueliana n'ORa.

7.
"

Sten kæ rne .

4.
5.

siden.

8.

X

ca.

Stenkærne.

Set fra innersiden.

Stenkærne.
Set fra inder

81/2.

l'ecten ( Camptonectes) striato-punctatus RoEM.
parti af skallen paa

a,

X

b.

ca. 14.

Trykt 29. juni 1915.
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