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AV 
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MED EN GEOLOGISK KARTSKISSE 

With a summary in English: The Geology of the Aurdal Area 

(Map-sheet F 32 West). 

N
edenstående er en kortfattet redegjørelse for resultatene av 

to somres kartlegningsarbeide for Norges Geologiske Under
søkelse. Gradavdelingen Aurdal1 overskjæres av Begnadalføret med 
omtrent nordvestlig retning idet den østlige del av Strandefjorden 
ligger i kartets nordvestre hjørne. I den nordøstre del kommer en 
del av Etnadalføret inn. 

En del iakttagelser fra området foreligger også fra før. K.JERULF 

meddelte en del profiler og BRØGGER påviste flere mellemkambriske 
zoner ved fossilfunn ved Breie og Hestkinn på Tonsåsen ( 1876). 
Senere besøkte REUSCH området, hans fossilfinnesteder i Skrautvål 
ligger imidlertid nordenfor kartgrensen. Dessuten har GOLDSCHMIDT 

gitt en beskrivelse av Tonsåsstrøket med en geologisk kartskisse. 
C. BuGGE har kartlagt et par områder på bladet og har nylig offent
liggjort en del av sine iakttagelser. 

Grunnfjellet danner fjellgrunnen i hele den sydøstlige delen av 
bladet og strekker sig som striper opefter dalførene. Som vel kjent 
er grunnfjellets formasjoner avskåret av det subkambriske peneplan, 
en landflate næsten praktisk talt som et stuegulv. Over peneplanet 
ligger kvartssandsten og lengst i syd mellemkambrisk alunskifer 
oprindelig avleiret. 

Kvartssandstenen i området har været avsatt i et bekken som 
omfattet omtrent de to nordlige tredjedeler av området. Den tiltar 
i mektighet nordover og i alle fall dens øvre del blir mer grovklas-

t F 32 vest, mellem t0 og t0 30' V Oslo og mellem 60°40' og 6 1° N. Grad

avdelingene sønnenfor 62° vil herefter bli delt i en østre og en vestre del av 

den Geografiske Opmåling. 
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tisk i samme retning (mektigheten kan anslåes til omtrent 200 m 

nordenfor Tonsåsen og til omkring 450 m ovenfor Aurdal stasjon). 
Likesom ved Mjøsen kan den deles i en undre skifer- og sparagmit
avdeling og en øvre kvartsitavdeling (Ekreskifer, Vardalsparagmit 
og Ringsakerkvartsit med TH. VoGTS betegnelser). Skiferen er de 
fleste steder bare 10---20 m mektig og har et ganske tynt basal
konglomerat. Ovenfor Aurdal og Leira kommer det underst }Jen
holdsvis 200 og l 00 m skifer i veksel med tynne sandstenlag. Ellers 
består denne del av lagrekken av en veksel av finkornete til grov
kornete sparagmiter, tildels konglomerater. Opover i lagrekken 
avtar feltspatinnholdet, og den øverste del er i syd, f. eks. ved Tons
åsen, utviklet som en tynnbenket blåkvarts som helt ut svarer til 
Ringsakerkvartsiten ved Mjøsen. Vestover og nordover blir kvart
siten tykkbenket eller helt massiv, og lengst i nord er den øvre del 
av kvartssandstenen en grovkornet sandsten som kan være rikelig 
felts pa tførende. 

Uten å gå noget nærmere inn på dens petrografi kan det nevnes 
at kvartsandstenen for en meget stor del fører korn av mørk kvarts. 
Mørk (blå) kvarts finnes også i sandstenene i Torridonian og i 
Millstone Grit i Storbritania. Den antas her å være kommet fra et 

område som nu ligger under hav (L. J. WILLS 1929 s. 254 og 324). 
Over kvartssandstenen ligger fossilførende kambriske lag, 

underst grå tildels sandige skifre i unaerKambrium, derover mellem
og overkambrisk alunskifer. De høieste nivåer som er sikkert kon
statert er ceratopygekalken og orthocerkalken. 

Foruten disse autoktone avleiringer har det vist sig at det finnes 
en overliggende masse av sandsten som, stort sett, er petrografisk 
identisk med den underliggende kvartssandsten og som antas å være 
blitt skjøvet frem fra et nordligere område hvor den oprindelig har 
været avsatt. Bergartene i denne avdeling er for det meste sparag
mitter, finkornete med overgang til skifer eller grovkornete til kon
glomeratiske. Kvartsiter er mer SJeldne. 

En nærmere beskrivelse av de geoiogiske forhold kan begynne 
med strøket nærmest nordenfor Tonsåsen. Skiferfeltet ved Breie 
og Hestkinn (l) på kartskissen fig. l) er en mulde i blåkvartsen, 
rundt hele feltet følges den stratigrafiske grense mellem denne og 
den underste sandige skifer i det marine underkambrium, i nord til
dels med stor inversjon. Nordenfor, skilt ved en ganske smal sadel 
av blåkvarts, ligger skiferfeltet ved Fjell-gårdene (2), likesom ved 
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Fig. l. Geologisk kartskisse av gradavdelingen Aurdal (F 32 vest). Efter Norges 
Geologiske Undersøkelses manuskriptkart. Målestokk 1:370000. 

I. Grunnfjell. Il. Kvartssandsten. Ill. Kambro-ordoviciske skifre. IV. Fremskjøvne 

masser. · · · · · Eruptivgangen over Tonsåsen. Tallene 1-32 betegner 
lokaliteter hvortil det henvises i teksten. 

Fig. I. Geological sketch-map of the map-sheet Aurdal (F 32 west). According to 

the manuscript map of the Geological Survey of Norway. Scale 1:370 000. 

l. Archean. Il. Quartz Sandstone formation, youngest division of the Sparagmite 

System. Ill. Cambro-Ordovician shales. IV. Overthrust masses. · · · · · Igneous 

dyke. The jigures 1-32 indicate localities referred to in the text. 
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Breie og Hestkinn finnes det her orthocerkalk. Mens vi over den 

største delen av feltet har den normale grense mellem blåkvarts og 
underkambrisk skifer, er det helt anderledes ved Fjellsvarden og 
nordover fra denne. Her ligger en sparagmitisk sandsten over alun
skifer, sparagmiten er sterkt opsprukket og skilles meget lett fra 
den mørke seige blåkvarts. Den antas å tilhøre den undre del av 

kvartssandstenens lagrekke og å ligge overskjøvet over de kambro

ordoviciske skifre som er innfoldet i sin underliggende blåkvarts. 

Fra Fje!Jsvarden følges denne overskyvningsgrensen nordover, 

og et tilsvarende dekke finnes over skiferen i feltet ovenfor Espeli 
(3), denne ligger normalt over blåkvarts i syd. Feltet ved Øyan 
( 4) er et vindu gjennem den overskjøvne sandsten hvor alunskifer 

komm.er frem. 
I feltet ved Nordfjellstølen ( 5) NV for Breie-Hestkinnfeltet 

ligger skifer normalt over blåkvarts i øst og med dekke av sparag

mitiske sandstener i vest. 

Som det vil sees av kartet ligger de overskjøvne flak som smale 

striper i nordsydlig retning. Ved å gå fra øst mot vest over feltene 

(2) og (5) vil man i profilet få (a) blåkvarts, (b) skifer, (c) over

skjøven sparagmit, (d) blåkvarts, (e) skifer, (f) overskjøven spa

ragmit og (g) blåkvarts vestenfor denne igjen. Det ligger her nær
mest å tenke sig at man har å gjøre med en skjellstruktur. I oven
stående profil måtte i så fall avdelingen (c) være normalt overleiret 
av (d) og likeså (f) av (g). Efter denne tolkningen blir det to 

skyveplan i profilet efter hvilke kvartsandstenplaten skulde være 
sprukket op og dens undre sparagmitiske del skjøvet op på den 
overliggende skifer. Imidlertid er det en annen tolkning som er 
mer sannsynlig når forholdene videre nordover blir tatt i betrakt
ning. Det er her påvist ett sammenhengende dekke over den autok
tone kvartssandsten med ett skyveplan som kan følges over hele 
området. Efter denne tolkning blir blåkvartsen både ved (a), (d) 
og (g) å sidestille idet de svarer til (toppen av) den autoktone kvarts
sandsten, mens (c) og ( f) blir erosjonsrester av et sammenhengende 
dekke. Det blir da bare ett omtrent horisontalt skyveplan. Man 
kan her spørre hvorfor det ikke finnes skifer mellem (c) og (d) og 
mellem (f) og (g) i profilet, men grunnen må være at skiferen her 
er presset vekk. Skiferen synes bare å være bevaret der hvor den 
underliggende blåkvarts er bøiet ned i synklinaler. 
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Denne siste opfatning støttes av at blåkvartsen kan følges sam
menhengende fra feltet (l) nordover til Espelifjell og Stiklingfjell 
(6) ved øst- og sydgrensen av skiferfeltet ved Olslykkja (7), efter 
vest- og nordgrensen av dette dekkes skiferen av randen av det 
store sammenhengende dekke i nord. Dette må antas å henge 
sammen med den overskjøvne sandsten i feltet ( 4) og herfra sydover 
til Fjellsfeltet (2) . 

I det nordlige område har vi et vindu ved Skålin og Robøle sre. 
(8) som så klart som man kan ønske det viser at vi har med et 
stort sammenhengende dekke å gjøre. Underst ligger en noget 
tykkbenket blåkvarts, over denne ligger kambriske skifre og øverst 
sparagmitiske sandstener, skyvegrensen følges rundt hele feltet. Efter 
en mindre strekning i nord er skiferen presset vekk, så den over
skjøvne sandsten ligger direkte på blåkvartsen. - Lignende vinduer 
er feltene ( 9) hvor skifer kommer frem i dagen, og ( 1 1) ved Ragn
hildstølen hvor vi finner en massiv sparagmit, som antas å være den 
øvre del av den autoktone kvartssandsten. I den nordlige del av 

Etnedalen er skyvegrensens forløp ikke bestemt. 
I områdets nordvestligste del, omkring Fagernes ( 12) er det 

meget instruktive forhold. Den underliggende kvartssandsten er her 
bøiet ned i en stor synklinal, nordenfor Fagernes kommer den op 
i en antiklinal, men synker igjen under overflaten like nordenfor kart
grensen. Over kvartssandstenen kommer kambrium, som her har en 
meget mer grovklastisk og mektig utvikling enn i strøkene sønnenfor. 
De vanlige grønlige eller svarte skifre veksler stadig med sandige 
skifre eller skifrige sandstener, også med massive tildels feltspat

førende sandstener. Disse siste er helt lik kvartssandstenens berg
arter. Denne avdeling finnes også nærmest over kvartssandstenen 
på sydsiden av Strandefjorden (21) .1 

I toppen av åsene ovenfor Fagernes og videre innover ligger 
den overskjøvne kvartssandsten over denne sandsten-skifer-avdeling. 
Av erosjonen er den imidlertid her opløst i en mengde større og 
mindre flak, bare et par av disse er inntegnet på kartskissen. Østen
for finnes et sammenhengende dekke. 

Som det sees av kartet kiler den kambriske avdeling ut like 
østenfor Sustjern, og videre sydover kommer den overskjøvne kvarts-

l Kambrium i denne utvikling har stor utbredelse i strøkene N for vart område. 

Fossiler er her funnet av REUSCH ved Grøsli sr., Skjenarløk sr. og Skrinsrud, 

også ved Glae i Skrautvål av forfatteren. 
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sandsten direkte over den autoktone. Den øverste del av denne er 

her en massiv tildels feltspatførende sandsten, som kan skilles fra 

de overliggende bergarter som ofte er finkornete og skifrige sand

stener. En rest av dekket sees på kartet sønnenfor vannet Kvittingen. 

Videre sydover er den underliggende kvartssandsten utviklet som 
tynnbenket blåkvarts, som har været utsatt for sterk foldning. Skyve

planet følger mulder og sadler, og grensen får et tunget forløp i 

terrenget. Fra ved Freninga ( 13) stikker en slik tunge sydover, 

grensen mellem blåkvarts og sparagmit finnes tydelig ved Lom

tjernene på vestsiden av denne. På østsiden fmnes grensen ved :o 

småtjern vestenfor Venevann, hit kan en mulde av skifer i blåkvartscn 

følges i retning VNV inntil både skifer og blåkvarts dekkes av en 

finkornet sandsten. Ved Langevann ( 10) kommer skyveplanet for 

et stykke over kambrisk skifer, i den østlige del av feltet er derimot 

skiferen innfoldet i blåkvartsen. 

I den sydlige del av området mellem Begna og Etna finner vi to 

helt overensstemmende skiferfelter ved Ton-gårdene ( 14) og ved 

Breidablikk ( 15). Den kam briske skifer ligger her over en ganske 

lang strekning direkte på grunnfjellet, men på sidene kiler kvarts-

sandsten sig inn under skiferen samtidig som denne tynner ut 

i motsatt retning. Skiferen dekkes av kvartssandsten. Disse felters 
struktur kan forklares således: Kvartssandstenen, som oprinnelig har 
ligget på grunnfjellet er blitt presset vekk, kambriske skifre har tatt 

dens plass og det hele er blitt overskjøvet av den overliggende 
kvartssandsten. At kvartssandstenen har været oprinnelig avsatt 
bevises ved at det finnes rester av den nederst ved grunnfjellsover
flaten. På Leirskogen ( 16) ligger derimot autokton mellemkambrisk 
alunskifer nærmest over grunnfjellet dekket av overskjøven kvarts
sandsten. - Ved å gå sydover fra Breie-Hestkinnfeltet (l) kommer 
man fra blåkvarts over på sparagmiter som danner fjellgrunnen i 
det sydlige område. Like sønnen for feltet (l) , ved veien, finnes 
det alunskifer med fossiler dekket av kvartssandsten (påvist av 

GoLDSCHMIDT). Det er helt naturlig å tenke at vi her har skyveplanet 
og at hele det sydlige område er dekket av overskjøvne masser, 
som avsatt på kartskissen. Den autoktone kvartssandsten er her tynn 
og utkilende og overskyvningen går ut over dens avsetningsområde. 
Det må også antas at den overskjøvne kvartssandsten ved nordenden 
av Randsfjorden har hørt til samme enhet som vi har i nord. 
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Også i strøket østenfor Etnedalen finner vi samme overskyvning. 
Feltene ( 17) og ( 18) er linser av skifer som skjærer ut i den bratte 
dalsiden, og i denne står kvartssandsten både over og under skiferen. 
Sønnen for i Byfellifeltet ( 19) ligger kambriske og underordoviciske 
skifre normalt over kvartssandsten i syd, mens de i nord dekkes 
av overskjøvne sandstener. - Hele vidden nordenfor Byfellifeltet 
er en nogenlunde jevn plate av blåkvarts med innfoldning av de 
overliggende kambriske skifre. Det er her absolutt ingen skyvning, 
for overalt finner vi den stratigrafiske grensen mellem blåkvartsen 
og den underkambriske skifer. Denne platen ligger 2-300 m høiere 
enn de to feltene ( 17) og ( 18) og omkring 150 m høiere enn Byfelli
feltet ( 19) . Blåkvartsen synes her å være den øverste del av den 
overskjøvne kvartssandsten som er. opbevart helt til tops med sine 
overliggende lag. Dette kan også være rimelig, fordi formasjonene 
ligger dypere nedsunket her i øst. I feltet (20) ved Nystølen er det 
funnet underkambriske fossiler i skiferen like ved grensen mot blå
kvartsen. Dette beviser at blåkvartsen ved Nystølen er i alle fall 
ikke yngre enn den underliggende kvartssandsten i syd. 

Idet vi går over på vestsiden av Begna har vi Skaret sr. markert 
ved tallet (27) . Nedover mot denne vesten fra går en over mer og 
mindre grovkornete sparagmitiske bergarter, men på flaten ved 
seteren finnes en massiv klingende kvartsit. Videre mot sydøst til 
Bakomberg sr. står en overliggende sandsten efter en tydelig glint 
i vest med en jevn flate av kvartsitisk sandsten østenfor. Med kjenn
skap til forholdene i øst kan det ikke være for dristig å slutte at 

det er skyveplanet som her er funnet_ igjen. Lignende flater finnes 
også lengere imot sydøst efter den linje som på kartet er antydet 
for skyveplanet, men det er her meget overdekket. Også ved de 
østligste gårdene i Stavadalen (26) finnes en lignende helt pene
planslignende flate, bergarten i denne er en lys kvartsitisk sandsten. 
En meget utpreget flate som omtrent svarer til skyveplanet finnes 
ved elven Reina nedenfor Kavletjern (25). Nede ved elven står 

her sparagmit, men i en hylle omtrent 30 m høiere står kvartsit og 
nærmest over denne finkornet ganske løs sandsten. Dette er den 
underste del av den overskjøvne sandsten, som står i en mektig vegg 
på nordsiden av elven. Omkring vannet Kvittingen (23) står en meget 
massiv lys kvartsit. Sønnenfor vannet ligger det rikelig feltspat
førende sandstener over denne. Ved Stølstjern like østenfor Kvit
tingen står samme kvartsit som danner en flate omtrent 20 m høiere 
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enn tjernet, ovenpå kommer her ganske finkornete løse sandstener. 
Ved bekken som fra Kvittingen renner ned til Pardisfjorden (den 
sydlige fortsettelse av Ølsjøen) (22) kan det sees at kvartsiten som 
er fulgt nedover fra Kvittingen, her dukker under overflaten idet den 
overleires av skifer. Over skiferen ligger igjen svære sandstens
masser, men på begge sider av bekken kiler skiferen ut så de to 
sandstener kommer i kontakt med hverandre. Grensen mellem ski
feren og den overliggende sandsten går vestover (24) inn pa kart
bladet Hemsedal og følges nordover bort til Åbjøra (elven som 
renner nordover fra Ølsjøen), den tar en krok innover ved Eivann. 
Ved Åbjøra dukker den underliggende kvartsit op igjen og skiferen 
ligger over denne nordover. På østsiden av Åbjøra kiler skiferen 
ut igjen mellem de to sandstener, men selve skyvegrensen herfra 
bort til (27) er ikke funnet på grunn av den sterke overdekning. Ved 
Ølsjøen og østenfor ligger nogen isolerte flak av sandsten over 
skiferen. 

Skiferen, hvis stilling i marken fremgår av ovenstående, er 
petrografisk en grå, ofte noget fyllitisk leirskifer, som mange steder 
fører lag av finkornet sandsten. 

Det står så bare tilbake å omtale den sydvesilige delen av vårt 
område. Fra ved (24) mot syd eller mot sydøst går vi over de 
overskjøvne sandstensmasser, bergartene er mer og mindre finkornete 
til grovkornete sparagmiter, tildels også kvartsiter. Innleiret i sand
stenene finnes også endel skifer (feltene er for små til å avsettes 
på kartskissen). Når vi kommer ned på peneplanet i syd ligger det 
mellem disse sandstener og grunnfjellet en tildels mektig skifer, 
men ingen underliggende autokton kvartssandsten. Likesom i øst 
er overskyvningen her gått utenfor dennes avsetningsområde. -
Under skiferen er det funnet basalkonglomerat på flere steder av 
dr. C. BuGGE og mig selv, ved Røgden (32) , Raudalsvann (31), 
Høversli sr. og ved setervei rett øst for Fetabrenna (30). På sist
nevnte sted er funnet, noget tvilsomt, Torellella lævigata? Underst 
i skiferavdelingen finnes alunskifer med innleiring av sandstens
benker, således ved Bratterud sr. (29), videre opover kommer grå 
skifre i veksel med svarte, det er ikke funnet fossiler eller kalk
boller. 

Som det sees av kartet kiler skiferen ut under sandstenen et 
stykke vest for Bratterud sr. (29), om den kvartssandsten som her
fra stikker frem som en tunge mot sydøst er overskjøvet eller autok-
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ton er ikke godt å avgjøre. Ved Ranangen (28) og vestover herfra 
finnes skyveplanct tydeli� i�jen. Ved Ranangen og i strøket østen
for står tynnbenket blåkvarts, vestenfor ligger finkornete løse sand
stener over denne og mange steder finnes skifer nærmest over blå
kvartsen. Vest for Ranangen dukker blåkvartsen op igjen i et vindu. 

I det forangående er det uten videre talt om overskyvning og 
overskjøvne masser. Forholdene kan heller ikke opfaties ander
ledes, om da ikke den overliggende sandsten skulde være en meget 
yngre avsetning enn kvartssandstenen, yngre enn orthocerkalkcn 
men eldre enn fjellkjedebevegelsene. Foran dens dannelse måtte 
det ha funnet sted en betydelig erosjon som hadde blottet forskjel
lige deler av den fossilførende lagrekke og tildels fjernet denne helt. 
Derefter skulde det være avsatt en sandsten som lignet den eldre 
kvartssandsten til forveksling, (se også s. 527). Dette kan selvfølgelig 
ikke sies å være umulig, men det hele synes mest enkelt ved å anta 
overskyvning. - Grensen mellem skiferen og den overliggende sand
sten er alltid skarp og går avvekslende efter benkning og diaklascr 
i sandstenen. Dessuten er bergartene sterkt kataklastiske og viser 
ofte intet av sin oprinnelige struktur. 

I kort sammenfatning kan det sies om områdets geologi: På 
grunfjellet ligger kvartssandstenen og over denne kambriske og 
ordoviciske fossilførende avleiringer, i syd ligger mellemkambrisk 
alunskifer direkte på grunnfjellet. Herover ligger igjen kvartssand
sten som må antas å være av samme alder som den underliggende, 
og som derfor må være overskjøvet. Den underliggende autoktone 

kvartssandsten og skyveplanet over den kan følges sammenhengende 
over hele området, derfor må de overskjøvne sandstensmasser ha 
sine røtter utenfor dette og være skjøvet frem som en sammen
hengende masse fra nord. 

Det er vanskelig å si noget nærmere om hvor den overskjøvne 
kvartssandsten oprinnelig har været avsatt før de tilstøtende områder 
i nord og øst er nøiere undersøkt. Overskyvningen i Aurdal må antas 
å svare til den som er påvist ved Mjøsen og videre østover (se 
HOLTEDAHL l 920 s. 40) . 

De yngste faste bergarter i området er eruptiver som har satt 
opp på spalteganger. Disse har før været kjent fra Tonsåsstrøket, 
men Tonsåsgangen er fulgt sydover ned mot Begna og nordover 
tillike ved kartgrensen. Den har retning omtrent N 10° V-S 10° Ø. 

Norsk geo!. tldsskr. Xll. 34 
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Spalteganger med lignende bergart er også funnet på to steder like 
østenfor kartgrensen (midtlinjen for hele gradavdelingen), den ene 
ved bekken fra Dam tjern (723 m o. h.) som ligger rett øst for 
Bruflat kirke og den annen ved bekken ved Gardastølen (814 m o. h.) 
på nordsiden av Garden. 

Til slutning vil jeg takke Undersøkelsens direktør dr. C. BUGGE 
for tillatelsen til å benytte mine iakttagelser i denne foreløbige over
sikt. 
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English Summary: The Geology of the Aurdal Area 
(Map-sheet F 32 West). 

The present paper gives the main results of two summers' field 
work for the Geological Survey of Norway. The area dealt with is 
situated between l 0 and l 0 30 ' long. W of Oslo and between 
60 ° 40 ' and 61 ° lat. N ( see text-fig. l). The south-eastern part of 
the area is occupied by Archean rocks, which are not treated upon 
in the paper. The Archean formations are limited above by the per
fectly even Sub-Cambrian peneplane. In the northern part of the 
area the Quartz Sandstone was deposited on this peneplane. In the 
southern part deposition did not start till in Middle Cambrian time, 
when alum shales were laid down. The Quartz Sandstone consists in 
its lower part of shale and chiefly sparagmite and of mostly pure 
quartzites in its upper part. It thickens towards the north, in which 
direction it also becomes more coarse-grained, attaining a maximum 
thickness of about 400 m. 

Now the mapping of the area has shown the presence of con
siderable masses of sandstone lying on the top of the Quartz Sand-
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stone and Cambro-Ordovician beds originally deposited in the area. 
The said sandstones are, generally speaking, identical with the under
lying Quartz Sandstone. In the writer's opinion they have obtained 
their present position by being thrust towards the south. Originally 
they were deposited in some northern area, being a northern extension 
of the Quartz Sandstone of the present map-sheet. The thrust-plane 
is traced throughout the area, no roots of the thrust masses being 
found within it. 

Entering into a few details, we may consider the area marked 
(8) on the map fig. l .  Here erosion has cut through the overthrust 
sandstone, displaying Cambrian shales below, which rest in turn on a 
quartzite, the top of the underlying Quartz Sandstone. The areas 
( 4) and (9) are similar windows reaching only down to the shales. 
In the area (7) the Cambrian shales are normally superimposed on 
(and folded down in to) the quartzite on the southern and eastern 
side. On the northern and western side the shales are covered by the 
overthrust sandstone. The area (l) is a simple syncline where Cam
brian shales have been folded down into the underlying quartzite. -

In most places these shales have been squeezed out, the overthrust 
sandstone resting directly on the quartzite. Still the thrust-plane can 
be traced in the field. The overthrust sandstones immediatly over
lying the quartzite in most places can be clearly differentiated, for 
they are feldspatic and less massive rocks, that most probably had 
their place in the lower part of the Quartz Sandstone formation. - In 
the areas (14) and (15) we find Cambrian shales overlain by the 
overthrust sandstone, the shales rest for a distance directly on the 
Archean. This, however, must be due to the underlying Quartz 
Sandstone having been squeezed out here. It is also rather thin, 
pinching out to the south. In the area ( 16) Middle Cambrian alum 
shales rest normally on the Archean, overlain by overthrust sand
stone. Here the underlying Quartz Sandstone is absent, the thrust 
having passed out of its deposition area. 

In the area (l 9) , east of the river Etna, we Jind Cambrian 
shales resting normally on the quartzite on the southern side, white 
on the northern side it is overlain by the overthrust sandstone. At 
(17) and (18) lenticular masses of Cambrian shales are cut through 
in the steep side of the valley having Quartz Sandstone both above 
and below. The sandstone above the shales must here betong to 
the overthrust masses, and in the many areas from (20) and further 
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northwards Cambrian shales are folded into a quartzite which is 
here the upper part of the overthrust Quartz Sandstone. 

The thrust-plane can be traced also in the part of our area 
lying west of river Begna. The overthrust masses are found resting 
on the quartzite, the top of the underlying Quartz Sandstone. In 
places the former stands up as a high marked cliff above a plane 
made by the latter, as for instance at the northern side of the valley 
at (25) . In the north-western part, surrounding Lake Ølsjøen, we 
find considerable masses of shale resting on the top of the under
lying quartzite, as is shown particularly well at the brook south of 
(22) . The shale is overlain by overthrust sandstones in the south 
and east, towards the east it pinches out between the sandstones. 
In the south-western part (29) - (32) the overthrust sandstone rests 
on shales which in turn directly overly the Archean. Here the sand
stone masses have been thrust southwards of the deposition area of 
the Quartz Sandstone, as is the case at ( 16) east of river Begna. 

The re is an igneous dyke running N l 0° W in the eastern 
central portion of the map-sheet. The petrology of this rock oc
curring at Tonsåsen was described by GoLDSCHMIDT in 1910. 

Trykt oktober 1931 


