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Dette arbeid er å betrakte ;som en del av en alminnelig sediment

petrografisk undersøkelse av de �lastiske sedimenter, som danner de 

eldste Jag i Oslofeltets silur. Det ble påbegynt høsten 1941 på for

slag av professor Dr. V. M. Goldschmidt. Det viste seg imidqertid 

at oppgaven ble for omfaMende, og etter samråd med professor Dr. 

Tom. F. W. Barth har jeg derfor innskrenket den tH å omfatte en 

del profiler fra Oslofeltets no·rdlige de11, mellom Randsfj orden og 

Mjøsa. 

Når nettopp dette område ble valgt ut, skyldes det at materialet 

her er mest utpreget �Iastisk, og at det samtidig er gjenstand for 
kraftig•e hor,isontale variasjoner. 

Det 'teltgeologiske arbelid ble utført høsten 1942 og sommeren 
1943. Direktør Dr. C. Bugge er jeg meget takknemlig for at jeg fikk 

utføre siste sommers arbeid for Norges geologiske undersøkelse. 

Flere ·dager både denne sommeren og i fjor høst hadde jeg høve til 

å følge Dr. Leif Størmer under hans stratigrafiske arbeid mellom 

Lunder og Randsfjorden, noe jeg er ham takk skyldig for. 

Den videre bearbeidelse av det innsamlete materiale er utført dels 

ved Geologisk museum i Oslo under professor Dr. V. M. Goldschmidts 

veiledning, dels har professor Dr. Th. Vogt elskverdigst latt meg få 
fortsette arbeidet ved Geologisk institutt i Trondheim. 

Stuff-fotograNene er utført av preparant Anke r Iversen. 
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TID LIGERE LITTERATUR 

Th. Kjerulf er den ,første geolog som spesidt omta�ler silurlagene 

på Hadeland med sin »Besl<'riveJs,e over jordbunnen på Hadeland« (18). 

Hva ihan her betegner som etasje 5, omfatter også de her behandlete 

sandsteinslag, men han har ennå rrkke k,ommet til fuH klarhet over 

områdets st,ratigrafi, slik at han også regner de øverste silurlag ,i dette 

område med til samme etasje. På sitt reviderte Gjøvik geologiske 

rektangelblad har han avsatt »Etasje 5, ka<lksandstein, kalkblandet 

skifer, et kvarts<itlag« med grønn og blå farge, men dessverre ikke 

siik at det er helt entydig, og noen beskrivelse til kartbladet er ikke 
utkommet. 

Silur.området ovenfm Alnes gård i Feiring ved Mjøsa omtales av 
J. H. L. Vogt i arbeidet »Undersøkelser �ved den sydlige del av Mjøsen 
i 81 og 82« ( 33). Men han nevner ikke den mektige sandsteinsserien 
ovenfor Vangen gård, som blir behandlet her. Muligens er det denne 
han omtaler som »metamorf kalksten og kalksandst�en«. 

J. Kiær er den første som har gitt en mere detaljert og utførl!ig 
beskrivelse av de her ,omtalte silurlag. I sitt store arbeid, »Das Ober
sHur im Kristianiagebiet«, omtal�er han bl. a. særlig to av de profiler 
som skal behandles her, nemlig Bjertnesodden ved Randsfjorden og 
profilet langs vegen forbi Gjøvik Kalkfabrikk. For øvrig gir !han 
et s1tort sett meget godt stratig�ratisk grunnlag også for arbe,idet i de 
øvrige profiler ( 14). Han oppfattet riktignok ennå mjøskalken som til
hørende etasje 5 b, men dette korrigeres senere 'i et foredrag på 2. 
skand.geologmøte�(15), hvor han redegjør for det store overordovisiske 
brudd, som opptrer over mjøskalken, og denne flytter han nå ned 
til etasje 4 b og paraHelliserer den med ohasmopsavdelingens øvre 
del. I arbeidet om »Sphaoeronidkalken på Hadeland« ( 16) under
streker han hvorledes dette bruddet, som· også opptrer ov�er sphaero
nidkalken på Hadeland, øker i omfang mot nord. Mens det på Hade
land begrenses oppad av gastropodkalken, som representerer etasje 
5 a, følges mjøska'lken lenger nord direkte av sandsteinslagene, som 
tilhører etasje 6. 

I beskrivelsen til Kartbladet Gran ( 13) av O. HoUedahl og 
J. Schetdig omtales �etasje 5 b og 6 bare rent summarisk, uten at noe 
nytt br,inges ham. Men det geologiske kart g1r et godt grunnlag 
å arbeide ut fra. 
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I et nylig utkommet arbeide, »Kaledoni�k dekketektonikk på 

Hadeland?« (30) reiser Leif Størmer spørsmålet om ikke de store 

og ofte svært brå overganger i lagrekkens utvi'kl,ing best kan forklares 
ved å anta a.t det forel�gger overskjøvne foldedekker. Han beskjefti.ger 

seg her bare med lagene omkr,i.ng det overordovisiske brudd på Hade

limd, S{)lm, som nevnt, ikke direkte berører lagene fra etasje 5 b og 6. 

Men hans måte å se det på får rJik.ev.el stor betydning også for disse, 

især !hvor det gjelder deres paJ,eogeografiske tol'kning. 

ARBEIDSMETODEN 
l. Feltarbeidet. 

det undersøkte område har jeg dels oppsøkt profriler gjennom 
sandsteinen, som tidligere er bearbeidet. Drei gjelder profrilet på Bjert
nesodden og profilet 1langs vegen forbi Gjøvik Kalkofabrikk. Dels 

har jeg etter de geologiske kart oppsøkt brukbare profiler, som prof.ilet 

ved Kalvsjøtjern (galt avsatt på Hønefoss geo! . rektangelblad, som 

etasje 5 a), jernbaneskjæningene nm.døst for BjetJlum gård ved Rands

fjorden og øst for Gr<indvold st. og profilet ved vegskillet ved Klinken

berg ovenfor Jevnaker. Profilene ved Vangen Gård SSO for Skrei

kampen og ved Bergsjø ved Bøverbru fant jeg fram til etter professor 

Dr. O. Holtedahls elskverdige anvisning. Og endelig fant jeg pm

filet ved Sivesindtjern på en rekognoser,ingstur i et område hvor sikre 
�ilurlag ikoke tidligere var beskrevet. 

Da lagrekkens utvikJ,ing i overgangstiden meHom ordovisium og 

silur veksler betydelig fra sted t1il sted i dette område, måtte det først 

bringes på de r�ene hvilke lag sandsteinssenien grenser opp mot. Så

vidt murJig ble dens samlete mektighet målt, med angivelse av de 

enkelte benkers mektighet og bergartskaraikter, og resultatene av disse 

målinger er framstilt i protils·kjema. Prøvene som er beskrevet, er 

også avsatt her. Hvor jeg fant foss,iJer, er de beskrevet så langt det 

lar seg gjøre for en ikke-paleontolog. Videre har jeg forsøkt, om enn 

foreløpig nokså ufullstendig, å angi lagfl atenes strukturegenskaper og 

de forskjellige :skiktningsformer. Ved beskriver]sen av diskontinuerlig 

s·kiktning ( »s'kråsk,iktning« ) !har jeg fulgt det S'kjemaet, som er angitt 

av dansken S. A. Andersen (1), og som gjengis 'her (fig. l). 
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Fig. l.* Forskjellige skiktningstyper 
(gjengitt etter S. A. Andersen: Om 
Aase og Terrasser inden Susaa's 

Vandområde. Danmarks Geologiske 
Undersøgelses Skr. Il. Række. Nr. 54). 

vekt på å gjennomføre disse for 
seg gjøre. 

2. Videre bearbeidelse av det 
innsamlete materiale. 

De innsamlete prøver ble 
planslipt loddrett på skiktningen, 
og eventuelle syre,løseHge be
standdeler ble etset bor't med for
tynnet saltsyre. På denne måten 
bllir bergartens finskiktning og 
andre struktuPegens'kaper bedre 
synlige, og i mange tilfelle kom 
st�rukturer, som ellers slett i�kke 
kunne ses, ganske tydelig fram. 

Bare i meget få tilfelle lot 
det seg gjøre å etse bort sement
materialet, slik at de klastiske 
bergartskorn falt fra hverandre 
og kunne la seg bearbeide ved 
de vanlige sediment-petrografiske 
metoder, ved kornklassifisering, 
tungmineralseparasjon de. Da 
slike undersøkelser alltid for
langer statistisk bearbeidelse av 
et større materiale for å kunne gi 
brukbare, s1ikre opplysninger, har 
jeg heller ikke lagt noen særlig 

de få prøver, hvor det kunne latt 

Jeg har derfor måttet jnnskrenke meg til mere kvalitative under
søkelser ,j tynnslip, som jeg har fått utført av en del prøver. I noen 
slip har jeg forsøkt å få et grovt kvantitatlivt bilde av bergart�ens 
mineralsammensetning ved planimetrering med mikrometerskrue. Noen 
større grad av nøyakt,ighet finner }eg ingen grunn til å prøve å oppnå 
i disse sedimentene, hvis egenskaper forandrer seg meget raskt, både 
vertikalt og horisontalt. 

Kornstørrelsesfordelingen kan bestemmes statistisk i tynnslip etter 
en metode som er angitt av T. H. Hagerman ( 12), under forutsetning 

* Figuren viser fra øverst til nederst: Diagonal, muldeformet og tunge

formet, muldeformet, diagonal og tungeformet skråavleiring; gjennomgående 

formet muldeformet, diagonal og tungeformet skråavleiring; gjennomgående 

skråavleiring vekslende med horisontale lag; nederst horisontale lag. 
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l· C>V+P a: P>V . b: V>P 

p 

C<V+Pa:P<C+V 2: C> V b: P>C +V 

V 
3. V <C+ P 

" V>C 

4:V>C+P 

Fig. 2. 
Diagram til fram

stilling av klastiske 

korns avrundings-

grad. Etter von 

Scadeczky-Kard6ss. 

a: P>C+V 
b: P<C+V 

a: P <C 
b: P>C 

5: Helt konveks 

av at alle korn har ens, elliptisk form. Denne forutsetnjng er ikke 

på noen måte t,i1 stede i disse sandsteinene, og dessuten oppt·rer stadig 
orientert viderevekst av kvartskornene, oftest uten at den opprinne
lige, klast1iske grense kan ses. Jeg har derfm bare målt ut korn
størrelsene, slik som de ses 1 noen få slip, uten å gjøre noe forsøk 
på å finne den sanne kornstørrelsesfordeling. For øvrig angis bare 
største korntverrsnitt i slipet, idet jeg skjønnsmessig eliminerer særlig 
store korn, som er brakt inn i bergart·en ved mere tilfeldige betingelser. 

I en del tilfelle opptrer grove kvartskmn i større mengder ved 
siden av f,inkornig materiale. De to fraksjoner omtales da hver for seg. 

Avrundingsgraden angis oftest bare ved alminnelige uttrykk, som 
kantet, kantrundet eller velavrundet. Hvor nøyaktigere karakterisering 
er gjennomført, har jeg brukt en klassifikasjon, som er angitt av 
E. von Scadeczky-Kardoss (26) . Han nytter forholdet mellom kon
vekse, pl ane og konkave deler av kornenes omriss (resp. V, P og C), 
og avsetter resultatene i trekantdiagram, som igjen er delt i åtte mindre 
trekanter. Hvert korn tenkes plasert i en av små trekantene (eller i 
hjørnet 5) ved skjønnsmessig anslag med støtte av tabellen under 
diagrammet. 

Sjeldnere mineraler kan ofte være vanskelige å beSitemme ,i tynn
slip. Overveiende opptrer zikon, grønn eller gul, sjeldnere blå tur-
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O .Jkm I(Jkin 

Fig. 3. 

malin, lW rutil, samt forskjei]Jige opake mineraler. Noen utførlig 
tungmineralanalyse har jeg ikke funnet å kunne gjennomføre 1innen 
rammen av dertte arbeid. 

Sementmaterialet undersøkes også og likeså eventuelle sekundære 
mineraldannelser. I mange tilfeHe er det sementmateriale som først ble 
dannet, helt elrler delvis erstattet av et nytt, som har fortr·engt det 
første. Gjensi·dige inneslutninger og grenseforhold kan g1i oppgaver 
om dannelsesrekkeførlgen. 
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Av de undersøkte profiler ligger fem i området mellom Lunder 
og Randsfjordens sydende. Disse karakteriseres ved at sandsteins
lagene opptrer i ganske stor mek1tighet (mere enn 100 meter) . De 
består for en vesentlig del av ganske finkomete bergarter, med veks
lende sementmateriale. De grenser nedad mot gastropodkalkens mek
tige lag, som øverst er en del sandholdige (etasje 5 a) . Av selve 
sandsteinspakken regner Kiær (14) i profilet ved Bjertnes de under
ste 25 meter til etasj·e 5 b, mens æst.en regnes til etasje 6. Over denne 
følger borea>liskalkens karakteristiske, vakre, lwmpakte benker. 

En tilsvarende utv,ikling for,eLigger :i profilet i silurområdet syd 
for Skreikampen. Men i dette ster·kt overdekte område fant jeg ikke 
Pentamerus Borealis i kalklagene, som følger over sandsteinen. 

De tre nordligste profiler, ved Sivesindtjern, Bøverbru og Gjø
VIik Kalkfabnikk, skiller seg fra de øvrige ved at sandsteinslagene her 
har betydelig mindre m�ktighet, fra 33 meter ved Siv.esindtjern ned 
til 8,5 meter ved Gjøvik Kalkfabrikk. Gastropodkal·ken opptrer ikke i 
dett-e område, men sandsteinslag·ene hv,iler direkte på mjøskalken. 
Borealiskalken ·er heller ikke utviklet, slik at den egenNige pentamerus
ka\oken, med P·mtamerus oblongus, følger dir·ekt·e over sandsteins
lagene. De består av kvartssandstein, ofte med meget grovkornete 
benker mellom de vanlige mere finkornete. 

DE SYDLIGSTE PROFILER 

PROFIL NR. l. BJERTNESODDEN 

Dette profilet langs stranden nedenfor Bjednes gård .omtaler 
J. Kiær forholdsvis uHørlig ( 14). · Under sandsteinslagene her opptrer 
en fossilførende, nokså grov, blågrå knollekalk. Foruten foss•iler som 
Kiær nevner herfra, fant jeg også Actinoceras sp. som karakteriserer 
et nivå øverst i Gastropodkalken (T. Strand, 28). (Langs vegen oven
for Bjertnes gård er dette nivået vakkert utviklet) . Benken ovenfor 
dette laget, 2,90 m under øverste blottete lag av gastropodkalken, be
står av et br.eksjeliknende konglomerat. Her opptrer det små, kantete 
bruddstykker, med 0,5-1 cm i tverrmål, som ikke viser synder!,ig 
tegn på sl1itasje. Flere av dem består av mørke kalcitkrystaller. Større 

Norsk geo l. tidsskr. 26. 5 
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F·ig. 4. Profil nr. l. Bjertnesodden. (Prøvenumrene er avsatt på 

høyre side av skjemaet.) 

rullesteiner med tverrmål opptil 6 cm er denimot oftest tydelig kant
rundet, men heller ikke disse bærer preg av noen lang transport. 
Alt kla1stisk materia1le her ser ut til å kunne skrive seg fra de under
liggende kalklag, og siden laget overleires av kalklag, som er av 
samme karakter som disse, må det karakt.eriseres som et Jntraforma
sjona1lkongiomerat. Jeg rcegner det for sannsynlig at det represen
terer en forholdsvis kortvarig tørrlegnJng. 
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Me'ktigilieten av !konglomeratet er vanskelig å fastlegge nøyaktig, 

for det kan bare skiHes fra de omkringliggende lag av knoi))ekalk når 
ov.erflaten er gunstig forv,itret. Men den må ihvertfall Hgge meHom 
10om ,og 30 cm. 

I ·kalkknollelaget over konglomeratet fant jeg i'kke fossiler. En 
prøve ta:tt 90 cm over konglomeratet viser stor likhet med de blågrå 
rullesteinene i dette. Rimeligvis er a·ltså sedimentasjonsmiljøet .fra 
tiden før konglomeratets danneJs,e meg.et nær bliitt gj-enopprettet. Over 
disse lagene e·r 4,2 m loddrett på lagflatene overdekket. Så fø11ger 
sandsteinspakken med temmei.ig jevn lagstilling med st·røk N 75° O 
og faH 85° nordlig. 

J. Ku ær beskriver profil,et summanisk slik ( 14, s. 382) : » H erover 
( d. e. kalklagene fra etasje 5 a) følger nu en 105 m mektig skiktrekke 
av hårde, finkornete sandsteiner, dels kalksandsteiner, dels kvartssand
steiner. D•e er i frisk tilstand svartblå eller svartgrå, men blir ved 
forvitring mere eller mindre lysebrune eller gule. Soner med meget 
tykke benker veksler med tynnere skikt. Fossliler er meget sjeldne; 
!bare ·i tykke benker ca. 70 m oppe fant jeg Rynchonell'a Cf. Weaveri, 
Salt. :i mengder. -« (Oversatt fra tysk.) 

I den skjematiske framstiHing av profilet har jeg f.orsøkt å gi 
et litt mere detaljert bilde av hvorledes benktykkelsen varierer. De 

underste 10 m består av kompakte benk·er, fra 0,5 m til 2 m tykke. 
Så avtar benktykkelsen de neste 6-7 m fra 50 .cm helt ned til 

5 cm, men i de neste 7-8 ml blir den 'igjen større. Nå følger 

34 m med nokså tynne sandstednsbenker, som ofte spreklær opp i 
cm-tykke plater. Videre veksi.er i de neste 14 m kompakt·e benker 

med mere skifrige, med vanlig benktykkelse 20-30 cm. De ·følgende 

12 m består av tykke benker igjen med kompakt sandstein, bar·e et 

par steder avbrutt av smale, f•int oppsprukne 1!ag. 5, 15 m videre er 

det nokså tynne benker av temmeJ,ig fast, rødloig-grå sandstein og 

mørk·eblå, J,eirholdig, løs sandstein. - Her er det J. K.iær r·egner over

gangen til etasJe 6 c, med tynnskiktete sandsteiner og skifer, hvis 

mektighet måles tit1 9-10 m. LagsNIIingen ·i disse lagene er, som 

J. KJær anfører, en del vekslende. Her opptrer i noen nivå masser 

av små sylindriske, enk!.e eller forgrenete legemer, som betegnes som 

»spor«. De viser ofte tynnere forgreninger, og det kunne også tenkes 

at de representerer restene etter organismer, på samme måte som 

Kiær antar er t<ilfelle med de »syl<indrisk·e legemer av gåtefull natur 

(svamper?)«, som han omtaler fra etasje 7 a på Malmøya (14, s. 151, 
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Pl. VII) . Tilsvarende former er ganske utbredt i øvre del av etasje 

6 i nest,en alle de rher omtalte profiler. Dessuten har jeg sett liknende 

strukturer øverst i 'etasje 5 a ved Fdlberg gård på den nye vegen 

fra Grindvold til Jevnaker. Her opptrer de fullstendig revdannende, 

og viser meg,et stor 1likhet med de omtalte strukturer fra Malmøy. 

Overalt ser det ut til at de opptrer 'i nærheten av kalklag, men de 

består av firrkornet 'kvartssandstein. 
I de øverste lagene på Bjertnes.odden opptrer også ,regelmessige 

riner på l agNatene, med høyde (fra dal til topp) ca. l cm og lengde 

(fra topp til topp) 54j8cm=6,75 om. De kan likne ripplemarks, 

men jeg holder det for like sannsynlig at de kan skyldes ,tektonisk på

virkning av disse lett deformerbare lagene. I overensstemmelse med 

dette forløper rillene omtænt parallelt med foldingsaksen. 

Over disse lagene følger borealiskalken. 

Fra dette profilet har jeg samlet følgende prøver fra de underste 

25 m (se pwtitlskjemaet): 

Prøve l er �en mørkeblå, sandig kalkstein til dels med nokså tynn 

skiktning. 

Prøve 2 er en gråsvart sandstein, på forvitret flate gråbrun. Den 

viser ingen finskHdruing, er fast og homogen og lite spaltbar. 
Prøve 3 er gråbrun og blågrå, med gråbrun forvitringsfarge. 

Planslipt flate vis,er små, avlange knoller med tverrmål 1-3 mm. 
De ligger delvis ordnet i utydelige, uregelmessige lag. Knollene er 
brungifå, mens materialet omkring er blågrått. Bergarten spalter 
dårlig og ujevnt. 

Prøve 4 likner foregående, men s,kiktningen er ennå utydeligere. 
Prøve 5 er mørk blågrå med rusten fmv.itringsfa:rge. Også denne 

er ujevnt flekket på planslipt flate, ,og den har bare svak antydning til 
skiktning. Den spalter ganske godt. 

Prøve 6 er mørk blågrå og gråbrun med mørkebrun forvitr,ings
skorpe. Sk,iktningen ytrer seg som utydelige knollelag. Den spalter 
ganske godt, men noe ruglete. 

Prøve 7 er blågrå med brun forvMringsfarge. Den viser tydelig 
paraHellskiktning. Skikttykkelsen er 27/54 mm = 0,5 mm i gjennom
snitt. Den spalter temmelig godt, men noe ruglete. 

Prøve 8 er mørk blågrå med lysebrun forvitringsfarge. Den 
inneholder masser av avlang,e, lyse knoller, ordnet stort sett parallelt 
med lagflaten. Deres dimensjoner ligger omkring 2 mm. De er ikke 
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synlige på forvitret flate, og kommer lbare dårlig fram på friskt brudd. 
På planslipt f·late ses de derimot tydelig, især et:ter etsing med for
tynnet saltsyre. Diet er muldg at dlisse knollene, som opptrer ganske 
utbredt i dette profilet, best kan klass.ifiser·es sammen med de tidligere 
omtalte »spor«, men lagflat.en er i dette tilfelle dekket av et tynt, 
blågrått, skiferliknende ski·kt, uten at det kan ses noe spor av knollene 
her. Derimot opptrer det på denne flaten ganske små riller, med 
Jengderetnring som heNer 60-65° nedad mot øst. Ved å belyse dem 
streif,ende, ser en at de er usymnnetriske, og de viser på flat•en som 
vender mot syd, bratteste helling mot øst. Denne vaskebrettstruktur 
en miniature kan muligens tolkes ved å anta a:t det har foregått rela
tiv bevegelse på lagflaten tvers på r•menes retning. Om denne i til
felle ha-r foregått før eller etter foldingen blir vanskeligere å avgjøre, 
men dette spiller en stor rolle for den eventuelle bevegelses retning. 
Antar en at bevegelsen foreg,irkk før foldingen, tilsvarer rillenes ret
ning en bevegelse av de over•liggende lag mot S 55° V. Fant den der
imot sted etter faldingen, måHe de nordlige, overliggende lag ha be
veget seg omtrent mot vest, men med en betydelig ver•tikal
komponent oppad. 

Prøve 9 er lys og mørk blågrå, med lys brun forvitri·ngsfarge. 
Den er ujevnt Hekket, og viser ikke noen sk.iktni<ng. Den spalter 
dårlig. 

Prøve 1 O er blågrå med rustbrun forvitningsfarge. Den er tem
melig homogen, og noen skiktning kan cikke ses, selv etter ets�ng av 
planslipt flate. Den spaJt.er derimot godt. 

Prøve 11 er •lys gråblå, noe flekket av mørkere, skiferUknende 

småflater. Forv.itringsfargen er lys rustbrun. På etset flate ses igjen 
små, lysere, avlange knol•ler, ordnet paralleiJt med lagflaten. Berg
arten spalter ikke svært godt. 

Prøve 12 er blågrå, med lys rustbrun f.orviitringsfarge. På fdskt 
brudd ser den ut til å være homogen, men på forvitringsflaten, og 
særlig på planslipt, etset flate, kommer også her de karakteristiske, 
avlange, små knollene fram. Bergarten spalter ganske godt, men 
spaltef'latene er ikke helt plane. 

Prøve 13 er ·lysegrå med brun forvitringsskorpe, noen f.inskikt
n<ing ses ikke, men den spalter ganske lett. 

Prøve 14 er likeledes lysegrå og spalter lett. 
Prøve 15 er ·blågrå med lys rustbrun forvitringsskorpe. Den er 

tydeJ.ig finskiktet med noenlunde jevn skikttykkelse, 36 mm/15 = 2,4 
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mm. Den spalter utmerket med plane spalteflater, bare med nJen 

spredte, grunne, rette furer, som står omtr·ent loddreH på strøkretningen. 

Prøv·e 16 likner den foægående, men har tynnere skikt, 8mmj20 

= 0,4 mm ,i gjennomsnitt. På •spa!Jteflaten opptrer det her rikelig av 

de samme rette furer som 1i prøve 15. 

Mikroskopisk undersøkelse av tynnslip. 

De fem tynnslipene jeg har undersøkt fra dette profilet, av prø

vene 2, 6, l O, 12 og 13, består alle av f,inkomet kalksandstein. Kalk

innholdet er en de>! vekslende, Hl dels også innen hv,ert slip. Det 

klastiske materiale er overveiende kantet eller kantrundet, og det be

står vesentlig av klare kvartskorn med normal utslukning, sjeldnere 

slukker de jevnt undulerende. Hvor inneslutninger fins i kvarts, er 

det som oftest bare 'små veskeparHkier, som ofte ses som rette pigment
striper paraHelt med basisf>laten. Linjal- eii.er nåleformete inneslut
ninger og små klor.i.Ulak er sjeldnere. Ellers er kalifeltspat alltid å se, 
tlil dels med albit-tviHingstriper eller mihokE,ngitter, men vel så ofte 
uten tvillingstriper, •enten det nå skY'ldes at kornene er så små at de 
ikke kommer med, eller det er ortoklas som foreligger. Feltspat
k,ornene er dels friske, dels mere eller mindre forvitret.e, og de 'inne
holder da mørke msk, som i reflektert lys er hvitgule. Av og t:il opp
trer pigment,striper paralle!J<t med spaltbarhet,en. Det skY'Ides nimelig
vis at forvitr,ingen skrider raskest fram her. Men det kan vel også 
tenkes at stdpene i en del tilfelle skY'Jodes perthitlameller, som for
vtitrer raskere enn hovedindividet. Oft.e er også feltspatkornene om
gitt av en rødbrun limonitkappe. Plagioklas fant jeg bare et par 
korn av ,i prøv'e 13, og her sterkt forvitret. Muligens kan de andre 
prøvene også inneholde korn av plagioklas, men i så forv?itr:et stand 
at de ikke lenger kan kjennes. 

De klastiske korns maksimale tverrsnlitt 1ligger mellom O, l og 
0,2 mm: 0,1 1 mm i prø\Jle 2, 0, 15 mm i prøve 6 ·og 10, 0,12 mm i prøve 
12 og O, 17 mm i prøve 13, som er tydelig mer·e grovkornet enn de 
andre prøvene. 

I prøve 2 ser en helt spredt grønn turmalin og z,irkon. Dessuten 
opptrer i blant tynne, små muskovitflak. Sementmaterialet består 
dels av kakit, dels av kvarts. Partiene med kalcitsement inneholder 
meget av et sort, opakt materiaJ,e med rødlig brun rand. Sannsynlig-
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vis foreligger det herri.aNt, som er dannet ved grunnvannets 'innflytelse, 
metasomatisk med }ernspat som mellomprodukt, eller som simpelt 

æplacement. - Områdene med kvartssement opptrer som uregelmes
sige, dårlig begrensete partier med rund eller avlang form. Opakt 
mat�eniale er det lite av her, og det fins vesentlig som tynn randsone 
omkring feltspatkorn, og er vel her dannet ved begynnende forvitdng. 
Denne fmvdtringen er ganske sikkert for en del i hvert fall recent, 
s•lik at feltspatens forvitringsgrad ved avsetningen vanskelig 'lar seg 
bestemme. Nesten alle fe11spa�korn i denne bergarten er mere eller 
mindre forvlitret. 

VeksHngen mellom områder med kvartssement og kalcitsement 
mener jeg må ses i sammenheng med knollestrukturene, som er så 
alminnelige i dette proWet. De behandles nærmere i et seinere av
snitt. - I særlig kalkr,ike områder berører ikke de k'last1iske korn 
hverandre. Sementmaterialet må derfor være avsatt samtidug med 
dem. Kalcitsementen er sannsynl,igvis dannet primært, og ik.Jæ ved 
seinere utskiftn1ingspros�esser. De lyse rpar,tiers mangel på pigment
material�e tyder på at kvartssementen også er primærdannet. Er dette 
niktig, må knoUestrukturene være minst like gamle som bergartens 
diag.enese. Sjelden opptrer euhedrale kalcitromboedre, og bare der 
hvor kalciten helt domineær. En enkelt svovelk.iskonkresjo:n med 
tv,errmål O, 13 mm fins også li dette S'lipet. 

I prøve 6 er zirkon det viktigste sj·eldnere klastiske materiale. 
Bergarten ·er ikke homog�en, men det opptrer lysere og mørkere par
Ner. Det skyldes både vekslende mengder av kalcits·ement og vari
erende pigmentering av de klastiske korn. Sementma•terialet består 

ved siden av brunpigmentert kabt også av limonit. Noen steder be
rører de klastiske korn hverandre, og her er de ki'ttet sammen med 
kvarts ,i orientert viderevekst. Men oftest ligger det en tynn limonit
sone mellom kornene. 

Prøve 1 O er kalkrikere enn de foregående. F�eHspat er det nokså 
tite av, og av andre sjeldnere klastiske mineraler ser en bare et par 

zirkonkorn. Sementmaterialet består av lys kaldit, som opptrer i kry
staller med ca. O, 1 mm i tverrmål. De viser sjelden tvHlingstr,iper, og 
spalterissene er likeledes forholdsvis dårlig utviklet. DeHe v.iser at 
det ikke kan ha foregått nevneverdige bevegelser i bergarten her etter 
at kalciten krystaHiserte. 

De klastiske korn 'ligger ,ikke tett, og sementmaterialet må derfor 
være avsatt samtidig med dem. 
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I visse områder av slipet opptrer også ganske meget av et opakt, 
sort materiale. Her er også kalcitkrystallene mørkere farget. 

I prøve 12, som også er ka:Jkrik, er det en del spredte muskovit
flak. Sementmateria•J.et består av kalcit og limonit. Kalcit opptrer 
i finkornete aggregater, som ikike v,iser noen klar utslukning mellom 
kryssete niwls, dels fins den også som større enlæltkrystaHer med 
xenomorf begrensning. Hvor den ses sammen med l!imonit, er fargen 
gråbrun, hvor limonit mangler eller opptrer sparsomt, er den ·lysegrå. 
I siste tilfelle dominerer kom som består av større enkeHkrystaHer. 
Disse lysere partiene er identiske med de lysere knollene, som før er 
nevnt fra denne prøven. De er rikere på klasHstk materiale enn de 
mørkere områdene omkring, kornene er mere grovkornete. 

Prøve 13 er en kalkførende kvartssandst•e1in. Kalken opptrer spar
somt, men jevnt fordelt mellom de klast:iske 'kornene. Det ser ut til 
at det klastiske mater.iale er noe bedre avrundet enn i de øvrige prøver 
fra pro�Het, men det er vanskelig å avgjøre det sikk;ert på grunn av at 
kvartskornene .ofte har vokst orientert videre. Feltspat opptrer ganske 
rikelig i denne prøven, overve1iende kalifeltspat. Klar og forvitret 
feltspat fins omtrent like utbredt. Av sjeldnere mineraler så jeg 
zirkon, rutH og grønn turmalin, med den første i størst mengde. 
Videre fins det muskovitflak, som ofte er bøyd omkring andre, mindre 
bøylige, klastiske korn, og videre et korn av grønn klorit. Av opake 

mineraler opptrer det deis i refl�Mert lys thv<ite, dels i mindre mengder, 
sorte med svakt grå metallglans. Det siste er sannsynligvis erts
mineraler, som f. eks. magnetit, mens det først muligens kan være 
sterkt pigmenterte, tette forvitringsproduk<ter. Tungmineraler er an
r,iket i et skikt i slipet. 

PROFIL NR. 2. JERN BANESKJÆRING NORDØST 

FOR BJELLUM 

Dette profilet gir et meget godt, nesten uavbrutt snitt gjennom 
store deler av etasje 5 a og sandsteinen fra etasje 5 b og 6. Etasje 
5a er her utviklet som en oftest temmelig grov, skiferførende knolle
kallk, og den inneholder en ganske rik og vel oppbevart fossmauna, 
med trilobitter, brachiopoder, gastropoder og koraHer. Ca. 42 m av 
den er blottet. Så følger nest·en helt sammenhengende blottet ca. 
78 m av sandsteinen. Dessverre er ca. 4,5 m loddrett på lagf,laten 
overdekket l.ike ov•er grensen mellom dJsse to ser·ier. LagstiHingen er 
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gjennom hele profilet temmeJ,ig ens, med strøk N 80° O og 45-55° 
nordlig fall. 

Sandsteinslagene består stort sett bare av tem melig ensformige 
benker med veks�ende tykkels·er. De skilles ofte ved tynne, mere skif
rige lag. Lagflatene er oftest en del ujevne, og ripplemar1ws er ikke 

sjeldne. Ganske utbredt opptrer også sylinderformet.e strukturer av 

omtrent samme typer som de som ble omtarJt i :forrige prof,iL Uke

l·edes er flere prøver fulle av de små avlange knollene og stengene, 

som og.så var a·lminnelige på Bjertnesodden. 

Prøve 1 og 2 er inhomogene sandsteiner, som består av lysegrå, 
flattrykte knoller og sylin dre med brunlig grå, noe forvitret mellom

masse. 
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Prøve 3 er en mørkeblå, temmeJ,ig tett sandstein. Særlig på for
vitr·et flate ser en 'imidlertid at også denne for en stor del består av 
s må knoller. Forvitring,sfargen er mørkebrun. 

Prøve 4 er meget lik foregående prøve, men her ser en ikke noe 
til kn10Hene. Bergart·ene bHr også tydeligvis mere kompakte herfra, 
for benktykkelsene øker betydelig. 

Prøve 5 ·er litt lysere blågrå, og temmdig kompakt. På etset, 
p11ans'J,ipt flate ser en ,igjen knolleshukturene. I denne prøven opp
trer det og,så noen krystaller av blekgrønn s'inkblende, og dens dan
nelse setter jeg i forbindelse med en eruptivgang, som opptrer 
l 0-15 m østafor. Det er naturlig å t1enke seg at den har foregått 
ved kontaktmetasomatose, på samme måte som ved Gamkinn på nord
siden av Viksbergene, en mil :Jeng·er mot nordøst, slik som V. M. Gold
schmidt har beskrevet det (l O). Lagene omkning viser ,ikke noe syn
J,ig tegn på metamorfose. 

Prøve 6 er en svartblå, lwmpakt, homogen sandstein. 
Prøve 7 er ,Jysere gråblå, og iher opptrer igjen knoHestrukturer, 

men de blir først synlige etter plansliping og etsing med fortyn
net syre. 

Det samme gjelder prøve 8, som eHers også er meget lik den 
foregående prøve. 

Prøve 9 opptrer s.om et tynt sandsteinskikt meUom to skifenlag. 
Lite av lagflaten er er blottet, men den ser ut til å være jevnt bølget. 
Bergarten er lysegrå med Jy,s rustbrun forvHr,ingsfarge. Den er fin
skiktet med 52 sk.ikt på 30 mm, eHer 0,6 mm gjennomsnittlig skikt
tykk·ei>Se. 

Prøv·e l O er en blågrå sandstein med rust brun forvitringsfarge. 
P'lanslipt flate viser etter etsing tydeilig parallell! sk!iiktning med 84 
skikt på 61 mm eller gjennomsnitt.lig 0,7 mm for hv·ert skikt. 

Prøve 11 består dels av et rent grått, finskiktet lag med parallelle, 
ca. 0,5 mm tykke skikt, hv.orav en del er fylt av ganske små iknol·ler. 
D.els består prøven av en lysegrå, noe mere grovkornet sandstein uten 
tydelig f,inskiktning. Lagflaten som begrenser dette laget oppover er 
fuH av sylindriske legemer (krypespor) av forskjeJJ,ig tyk!kelse. Dess
uten opptrer det i dette laget avtrykk etter brachiopoder. Selve kalk
skallet ser en ikke noe til. Det må være blitt fjem·et ved ut·skiftning 
med kiselsyre. 

Prøve 12 er en lys, blågrå sandstein, som forv,itrer med lys, rust
gul farge. På lagflat•en opptr·er nikdig av organiske rester,� dels .i 
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form av sylindr·e, dels i form av større knoHer, som viser en slående 

likhet med en illustrasjon som fins i Assar Haddings arbeid om sven
ske sandst,einer ( 11). De be1tegnes her som »avstøpninger etter 

lameHibrancher«. På planslipt flate ser en mørke �str.iper som av
grenser J,inseformete eller uregelmessige, avlange partier, som tydelig

vis må settes i forbindelse med strukturene på lagflaten. 
Prøve 13 er f.inskikJtet og gråblå, forv,itring,sskorpen er rustbrun. 

På 26 mm taHes 46 sk1ikt, dvs. den gjennomsnittlige skikttykkelse er 
0,5-0,6 mm. Bergarten spalter meget godt eHer lagflaten. 

Prøve 14 er en 'lysegrå kvartssandste.in med lys, gulbrun forvit
ringsskorpe. O.en er fuH av avtrykk et.ter fossiJ,er, f. eks. en liten 
ribbete brachiopode og små encrinitstilkledd. D·et oppr·inne!.ige kalk

materiale 'i skaHene er helt ·erstattet med kvar,ts, og 'i forvitr.ingsskorpen 
er denne igjen løst vekk. På planslipt flate ses en utydelig skiktning, 
markert ved brede, ureg·elmes.sige, blågrå bånd. Bergart·en spalter 
dårlig. 

Prøve 15 er en godt skiktet, lett spal,tbar, middelskomet sand
stein med 'lys, gulbrun forvitringsskorpe. På 28 mm fins det 52 skJikt 

av veks1lende lyse og mørke lag, i alminne!.ighet er de mørke tykkest. 
Skikttykkelsen bl!ir gjennomsnittlig 0,5-0,6 mm. 

Prøve 16 består av mørkeblå og lys, grømlig-grå sandst·ein ,i to 
,tykke lag. ParaUell f.inskiktning kan såv.idt ses på planslipt flate. 

Skikttykkelsen er mindre enn l mm. 
Prøve 17 er lys bllågrå. På plans>Iipt flate ser en linseformete og 

ur.egelmessige, avlange, lyser·e partier med lengderetningen paralleH 
med •JagHaten. De er skiH fra hverandre ved mørkere, gråblå bergart. 

Prøve 18 er en mørk, blågrå, foss.ilførende, finkiOrnet, sandig 
kalkste.in. Den er full av små r.ibbe•te og hverlvete brachiopoder. Ofte 
fins dorsa'l- og ventral-skallet sam men. De ligger da på høykant i 
forhold til lagstilingen . Dette viser at de må ha vært halvveis be
gravd � kalkslam mens de ennå J.evde. Det er en Camarotoechia sp. 
som fins her. Dessuten opptrer det små lhornkoraiJ.er. 

I lagene over d·enne prøven opptrer det stadig små fossiler. 
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Mikroskopisk undersøkelse av tynnslip. 

Det klastiske materiale .i de prøvene, som er undersøkt, når i de 

f:ire første opp Hl O, 15 mm 'i tverrsnitt, mens prøve 15 er noe mere 

grovkorne't med korntverrsnitt opptil! 0,25 mm. MineraJ.sammenset

ningen består mest av klar kvarts, i blant med små inneslutninger, oftest 

av små væskepartik,Jer. Normal utslukning er vanUgst, jevnt undu

lerende utslukning ses også. Mere underordnet fins kaiifeltspat, med 

eller uten enkle tvilling,striper dier mikroklling�itter, og spredt ser en 
også perthiter av omvandlete albitl.ameller. Kornene er kantete el<ler 

kantrundete, som ventelig er når kornstørrelsen er så liten. 

Prøve l er en kalhik, urein sandstein. Som inneslutninger i 
kvartskornene opptrer bl. a. små, avrundete krystaliler av grønn tur
ma'lin . .  Korngrensene viser ofte tannete innløpere av kalcit, som viser 
at kvartsen er korrodert. Helt spredt opptrer muskovitflaik, zirkon ,og 
turmalin ( røykgrå) . 

I sl1ipet ser en forhoildsvis lyse, runde og av,Jange partier, med 
mørk,ere, finkornet, grønlig masse mellom. Kalcit,en er i de lysere 

par�Ner ly�'>egrå, og den opptrer både finkornet og som grovere kry
staller. De kilastisk�e kom ligger ikke helt tett, slik at den må være 
avsatt samtidig med dem. Større ka1lcitkrystaller omslutter av og til 
klastiske korn helt, og må være nykrystaHisert på et seinere 'tidspunkt. 
Ofte ser en også sterkt pigmenterte korn av ka.Jcit, som kan tenkes 
å være forv,itringspnordukter etter feltspat. 

Som sjeldenlhet ser en noen eiendommelige, små rørstrukturer 
(fig. nr. 6). Selve røret består av finkornet, mørkfarget rkalcit, som 
er orJent:ert med aksen paraliielt med begrensningslinjens normaL Slike 
strukturer kan vel bare forklares som ka1lkskall etter små organismer. 

De mørke, finkornete deler av slipet består av en kalkrik, sand>ig 

skifersubstans. 

Prøv�e l O er en feHspatførende kvartssandstein med Iitt kalcit. 
Ved siden av kalifeltspat ser en også rus1kete korn, som i flere tilfelle 
viser overgang til kalcit. De antas å bestå av omvandlet plagioklas. 

Grønn turmalin fins ikke helt sjelden og !Jikeledes zirkon. 
Kaldt opptrer deils som velbegrensete korn av samme størrelse 

so!11" kvarts- og feltspatkornene. De består av en eHer få enkelt
krystaller med lys egenfarge. Dels opptrer ,også karlcitkrystallene med 
mere flikete utløpere me.Jiom de klastiske korn. 
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Opakt materiale med hvit farge i reflektert 

lys er ganske alminnelig. Likeledes fins ikke 
sjelden rødlig1brunt gjennomskinnelige korn, 

som rer svarte i påfaNende lys, antage lig hema
tit i finfordelt fmm. 

Prøve 11 er også en feltspatførende kvarts
sandstein. Feltspatkornene er sjelden helt klar·e , 

men elilers veksler ganske svakt dekompone rtre 
korn med sterkt forv,itrete. Et enkelt korn av 

plagioklas med største lysbrytningsindeks )ritt 
større enn 1,55 (kvarts) ligger or.ientert nær 

Fig. 6. Rørstrukturer 

i tynnslip av prøve nr. 

l fra profil nr. 2 ved 

Bje1lum. 

loddrett på a-aksen og viser utsluknringsvink,el a' : (010) = + 13°. 
Det er en sur andes·in, som er en del frarvitret. Videre opptrer 
det rundete korn av små, svakt grønlige pletter, som også viser 
høyere ly:sbrytningsindeks enn kvarts. Dobbeltbrytningen er også 
Jritt større . R imeligvis er dette sterkere dekiomponer·te feltspatkorn. 

Muskovit er .ikke sjelden, ·Og den fins som små bøyde filak, noe 
som beviser dens klastiske oppr.innelse. Lerilighetsvis oppt·rer også 
:ziirkon, ru't.jr), grågrønn turmalin og et enkelt korn av flusspat . Kalcit 
fins spredt som små korn. Hvitt, ropakt materrialle er jevnt utbredt 
ov,er hele sl.ipet, og særlig anriket i et \rite område. På liknende måte 
opptrer også gulrød limonit. 

Prøve 13 består av vekslende skikt av vanlig, finkornet sandstein 
med kvarts og ka11cit som sementma:ter iale, og meget kalkrike skikt 
med m ikroorganismer av \liknende natur som i prøve l. Også her f.ins 
det atskillig finkornet, klastrisk materiale. 

Det ser ut til at korn med tverrsnitt på 0,03-0,05 mm i slipe t er 
særJrig r,ikelig representert 

Et feHspatkorn uten tv.illling,striper, IO>riente rt loddrett på a, Viiser 
rett utslukning. Det må altså bestå av ortoklas . Mange feHspatkorn 
er helt friske og klare, mens en del er tydelig forvitret. 

Muskovit er ganske utbredt i dette Srl ipet , som tynne flak, nesten 
alltid parallrelle med rskiktnringen. De er ofte bøyd omkning klastiske 
kvar·ts- eJrler fe!Hspavkorn, og kan nå en lengde på opptil 0,25 mm. 
Klorrit ser en som blekgrønne, svakt pleokroiHiske, små flak, med 
tydelig glimmerspaltbarhet, middels lysbrytning og lav dobbeltbrytning . 

Sjelden opptrer ·små, brune biotitflak med kraftig pleokroisme . 

Av de vanli ge klastisk·e tungminera1ler så jeg grønn turma:lin, 
zirkon og rutH, og dessuten opaike korn med mørk metallglans, muli-
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gens magnetit . Videre opptrer andre opake mineraler, som 'i reflek

ter't 11ys er hvite eller rødbrune ( J,imonit) . 
Prøve 15 er en tydelig skiktet kalksandstein med vekslende lag 

av ka,Jkfattig sandstein og sandig kalk. Av inneslutninger 'i kvarts
kornene så jeg, bortsett fra små veSikeinneslutninger, som nær sagt 

aHtid fins, klonitflak, nær rektangulære kalcitkrystaller og opake, m
J,ete, svarte innes1lutninger. Ujevnt rtannet�e, !korrodert grense mot 
kalcit er ganske alminnelig, og i enkelte Wfelle kan den opprinnelige 
korngrense ennå ses. 

KalifeHspat er det gansk�e meget av, og muskovit opptrer relativt 
nikelig i lange, tynne flak, som ofte er bøyd. For øvrig fins det mere 
spPedt zirkon og grønn turmalin. 

I kalcitrike partier opptrer ig}en rørformete småfossiler, med 
mørkegrå, finkornet kakitmasse inne i rørene, som seiv består av små 

kalcitkrystaller orientert med hovedaksen loddrett på begrensningen. 

Ellers består en ganske stor del av kalciten av middels store enkelt
krystaller, med stenkt lbrunpigmentert innre, men omgitt av en smal, 
Idar rand, som må væ,re dannet under vesentJ,ig andre forthold enn 
sentralpartiet. Samtidig er også en del av rørstrukturene blitt om
S'Iuttet av klar 1kalcit ,i orientert viderevekst fra ka'loiten i rørene. Disse 
nydannelser kan ,også omslutte kvartskom og andre katlcitkrystaller . 
Muskovitflak kan også være bøyd omk,ring slik nykrystallisert kalcit, 
f. eks. slik at det berører et rør på to steder, mens midtpartiet ligger 
i en bue omkring den nykrystalliserte kaleiten. Jeg finner ingen andre 
krefter som rkan ha bøyd muskovitflaket her, enn kalcitens krystaHi
sasjonskraft. 

Ved siden av kalksement er det også IHt limonitisk marteriale, 
mens kvartssement dominerer i de kalkfattige skikt. Korros}onsgrense 
mot karlcit tyder ,imidlertid på at denne seinere har fortrengt tkvartsen 
til en viss grad . 

Skiktningsuregelmessigheter i profilet. 

I profilskjemaet har jeg flere steder markert bølget lagflate. Disse 
bølger er særlig vakkert utviklet der hvor forholdsvis tynne sktifrige 
lag opp,trer mellom tykkere, kompakte sandsteinbenker. Det kan 
herske tvil om det er ekte ripplemarks som fordigger, eller om bølgene 

skyldes tektoniske forskyvninger innen lagrekken. 

Noen steder ser en hvorledes bølgeryggene løper sammen og 
deler seg igjen, slik som det er karakteristisk for ripplemarks, og jeg 
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mener derfor at ihvertfa111 de mest 
utpregete og velutviklete bølge
f.Jater er dannet under selve sedi
mentasjonen. Blotningen tiHot 
ikke studier av skiktningen i 
tverrsni.tt i naturen, men i plan
S'lipt stuff (prøve 9) opptrer det 
alminnelig bølgeformet srkiktning. 

Bølgenes overflate er sym
mretr,isk og tyder så·ledes på at de 
er dannet som osdll�sjons-ripple
marks. I så faill skulle deres ret
ning ha tendens til å forløpe 
paraHelt med kystens retning. På 
denne måten forklares det også 
at deres retning varierer så Hte J 

de forskjellige nivå, idet kystret
ningen i sine hovedtrekk kan ten
kes å bevare sin retning gjennom 
ganske store tidsrom. 

Fig. 7. Ripplemarks i sandstein fra 

etasje 5 b-6 26 m over etasje 5 a 

(skarpt solskinn). jernbaneskjæring 

nordøst for Bjellum. 

I nedenstående tabell har jeg anført de best utvi1klete bølge-te 

flaters bølgelengder, målt fra rygg til rygg over så mange bølger som 

muLig, deres høyde, måH fra dal Hl topp, og deres bølgeindeks, som 

framkommer ved å divj.dere lengden med høyden. Wdere er bølge

ryggenes strøkreming ang.itt, slik som den blir etter at lagflaten er 
vippet opp i lhor.isonta'l stilling igjen omkr•ing s·in strøkre,tning som 
akse. Foldingsaksens fall kjenner jeg ikke her, men feilen ved at 
strøkretningen brukes som akse istedenfor, blir neppe stor. 

Avstand over 
etasje Sa .i m 

23. l 26 
28 
34 
35,5 
63 

Tabell over de viktigste bølgete flater. 

Bølgelengde Høyde Bølge indeks 
i cm i cm 

4 0,3-0,4 10-I3 
7 0,4-0,5 14-17 
5,3 0,3 18 
5,3 

l 
0,3 I8 

40 2,5 16 
8.8 0,5 18 

Strøk 

N 80°0 
N 80°0 
N 35°0 
N 35°0 
N ? 
N 80"0 
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Fig. 9. Pro,fil nr. 3. Vegskillet ved Klinkenberg. 

81  

kalksandstein, opptrer en ca. 3 0  cm mektig sedimeM.breksje. Den er 
nesten bare synlig mellom to eruptivganger, hvor forvitringen er hel
dig, men 1kunne også med en del vanskelighet følges videre øst:over et 
l!ite stykke. Nedover vegen mot vest er det overdekket herfra og 
nesten ned til· vegskiHet. Målt l·oddrett på lagflatene anslår jeg denne 
avstand til å representere 5-1 O m. - Omtrent 70 m østenfor veg
skillet ses et par benker av fossilkalk med mektighet minst l m. Over 
den følger finskiktete , til dels skifrige sandsteinsbenker, som også fører 

Nnr<k geo l. tidsskr. 2!). 6 
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foss!iler. Videre er nå igjen 5, 5 m loddrett på !agNaten overdekket, 
ned til vegskillet. Her opptrer det mektige, k,ompakte benker av lyse
blå kalksandstein, ofte med meters tyktkelse. I blant ser en her kalk
r,ike linser, som bier ut med nokså s�tore vink1ler. I forbindelse med 
disse opptrer det skråskikt og s�ikt med skrå oppsprekning. Opp
over vegen er dette enda mere utpreget. Etter ca. 1 1  m mektighet, 
tilsvaren de omkring 80 m langs vegen, er bergarten overdekket 34 m 
langs vegen, ti'lsvarende ca. 5,5 m mektighet Nå følger en 80 cm 
mektig steiltstående, mørk porfyrgang, som innehtolder en mengde for
skjdlige bruddstykker, men en nærmere beskrrivelse av den ligg·er 
utenfor dette arbeidet. Videre er grålhvite, finkornete kompakte sand
st·einsbenker med 25-50 cm tykkelse, blottet i knapt 6, 5 m mektighe�t. 
Øverst opptrer det igjen kælkrike, uregelmessige lag med skråsprekker. 
Videre 2 m avtar benktykkelsen en del, og bergarrten blir mere fin
skiktet. Men ·lagene sluttes med en mere kompakt kalkbenk 'igjen. 
De inneholder ofte små hornkoraller og brachi1opoder. 6 m langs 
vegen er nå overdek!ket, dvs. nær 80 cm loddrett på lagflaten. Fra 
ca. 55 m oppe i lagrekken til 70 m er ·det tykke benker av en kompakt, 
blå sandstein med tykke benker, men i midten av dette partiet er ca. 
6,5 m overdekket. Videre følger i profilet tynnere, mere skifrige ben
ker, av og til bruH av mere kompakte lag, slik som pnofilskjemaet 
viser. Ikke så lite er også helt overdekket. Gjennom hele denne øvre 
del er lagene sterkt preget av rustforvitring. (En arbeider som hadde 
vært med på å bygge vegen, kamkteriser·te hele sandsteinsserien som 
»råtafjell«.) 

Lagflatene, som i profilets nedre del er bemerkelsesverdig plane, 
er i denne øvre del nesten a·lltid knudrete eller bølgete. Oftest er lite 
av lagflatene blottet, så det er meget vanskelig å avgjøre i hvilken 
grad de bølgete flater er primærdannet i sedimentet og hvor meget 
som må t�ilsrkrives senere bev·egelser i bergarten. Bølgene er i almin
nelighet avrundete og symmetriske. Til sammenlikning med profil 
20 har jeg stilt opp data om to særlig velutviklete bølgete flater i lik
nende tabell som jeg brukte der: 

Avstand fra Bølgelengde Høyde l St"""";"g ; 

underste lag i cm i cm Bølgeindeks ho ri son ta ltsti Il et 
lag 

75m 5,4 0,75 7,2 l o�v 
106m 6,0 1,0 6,0 N 80° O 
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Fossiler fins stadig i form av s må, dårlig oppbevarte brachio
poder, hornkoraHer og encrinitstilker. Ca. 78 m ·oppe i rekken er det 
en skifrig, lysegrønn sandstein, som veksler me�d meget mørke skikt. 
På lagflaten ses små svarte sirkler, og i tverrsnitt viste det seg at de 
skrev seg fra .vertikale S}'llindre, som li�ner de strukturer som er be
skrevet under navnet Scolithus (20). 

Beskrivelse av prøvene fra profilet. 

P•røve l er en lys, blågrå, grovkrystallisk kalkstein, som inneholder 
små brachiopoder. Den opptrer i ��ompakte benker. 

Prøve 2 er tatt fra breksjebergarten i benken over. Bruddstyk
kene er lys:ere enn me:llommassen. De er oftest avlange, opptil 5 cm 
lange, men bare 0,5 cm tykke. De består av finskiktet kalksandstein 
eller kalkstein, med lys, brungul forvitringsfarge. Bruddstykkene 
ligger skrått i forhold t.il !agNaten, med hellingen mot syd og øst. 
Dette kan tyde på at de er •transportert fra nordvest mot sydøst (Leif 
Størmer (31) ). Men lag·et er for dårlig blottet til at en kan legge 
sær•lig stor ve:k·t på denne iakttagelsen. Bruddstykkene kan ikke være 
transportert langt, for de viser intet tegn på avrunding. Kanskje har 
dannelsen foregått ved at delvis sementerte lag av finstkiktet sandstein 
og kalkstein er blitt brutt opp igjen av en eller annen grunn og blandet 
med løst ka•lkslam. En kunde f. eks. tenke på submarin utrasning, på 
samme måte som det er beskrevet fra lag av omtrent samme alder i 
Skåne (G. Tmeds10n, 32). Bruddstykkenes eiendommelige S-form 
tyder i denne retningen. Men blotningen er for dårlig til at noen 

eventuell unormal skiktfølge vi·IIe kunne ses. 
Prøve 3 er en blå fossilkalk, som nær sagt utelukkende består 

av bruddstykk·er av brachiopoder, encrinitstilker og homkoraller, og 
den må vel karakteriseres som en f1ossil skjellbanke. 

Prøve 4 er en finkornet, blågrå sandstein med lys rustbrun for
vitringsskorpe. Her opptrer ganske små, utvitrete hulrom etter små
fossiler. Skiktningen er svakt bølget. På 33 mm taltes 52 skikt, 
skiktene er altså gjennomsnittlig 0,6 mm tykke. 

Prøve 5 er en lys•egrå sandstein, som forvitrer •lyst rustbrunt. Den 
er temmei.ig kompakt, og noen skiktning ses ikke. 

Prøve 6 opptrer i lag med diskiontinuerlig skiktning. Det er en 
finkornet til middelskornet sandstein, som også er ganske kompakt. 
Av og til opptrer også spredte, grovere kvartskorn. 
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Fig. 10. Prøve nr. 2 fra profilet ved Klinkenberg. Kalksandsteinsbreksje. 

Prøve 7 er tatt fra en kalkfi;k linse, og den v.iser tydelig diskon

tinuerlig .ski·ktning. D<et er en lyseblå, midldelskornet kalksandstein, 

hvm ski�tningen bar•e er markert v.etd noen få, mørkere blågrå, 

smaLe •lag. 

Prøv·e 8 består av mørk, blågrå, f·inkornet sandstein med rusten 

forvitr.ingsskorpe. D·en inneholder mange små brachiopoder et.c. Kal

ken i skallene er ·imidlertid blitt fjernet for det meste og erstattet av 

lyst rustbrunt, san.dig ma-teria•le, som ikke bruser med fortynnet 

saltsyre. 

Det samme gjeJ.der fossilskaoJ!ene ·i prøve 9, som er en blågrå, 

skifrig sa•ndstein, heH ful•! av fossiJ.skall, som ligger para.J.Jelt med 

lagf.laten. 

Prøve l O er en lysegrå kalksandstein, også med masser av 

brachiopoder ( Camarotoechia sp.). 

Prøve 11 er en finkornet, lysegrå kvartssandstein. Skiktning ses 

neppe på fr.is�t brudd, men ved planslipning kommer den tydelig fram. 

De:n er til .d.els diskontinuerlig, med ·Vinkelåpn:ingen mot øst. Skikt

tykkelsen er gjoennomsnittlig ca. 1 mm. Skiktflatene marker·es av rust

farget·e Jag. 

Prøve 12 er en lyseblå, fink·omet kalksantdstein, ganske rik på 

brachiopoder og små fragmenter a·v sorte hlornskall. 

P·røve 13 og 14 er tatt fra finkomete Jag med vekslende mørkeblå 

og lysere, grågrønne Jag. Den spalter meget godt, til dels i ganske 

tynne flak. Her ses »Scolithus«-strukturer. 
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Prøve 15 er en fi1nkornet, blågrå sandstein, som spalter meget 

godt. Men ski'ktningen er ytterst ubetydelig og ujevn. På oversiden av 

prøven er det et skifrig lag, som •er fullt av sylindriske legemer, som 

li·kner krypespor. I tverrsnitt ser de ut som de lyse, avlang•e knollene, 

som er omtalt i de to foregående profilene. 

Mikroskopisk undersøkelse av tynnslip. 

Prøve 2 inneholder kal·krike, sk.iktete bruddstykker. Et inne

holder bar•e sprødte k<Ja.stiske klom av kantet eller dårlig avrundet 

kvarts. I et annet •Opptrer skikt med r.ik·elig klastisk materiale. Korn
størrelsen går opp Hl O, 15 mm, med kantete og delvis avrundete for

mer. Det består av 1kvarts med normal el·ler undulerende utslukning. 

Feltspat fant jeg ikk•e her. Av opake korn s-es ertsmineralkorn med 

mørk, grå metallglans, hvite, tette forvitringsaggregater og dessuten 

rødlig gj ennomski•nnelige ihematitkorn. 

I melliommassen mellom bruddstykkene ligg·er ·de klastiske kvarts 

•og feltspatkorn ikke helt tett, og mellommmmene er fylt av kalcit
krystaller med omtrent samme kornstørrelse som de øvr•ige kor.n. Korn

stønelsen for 1de klastiske bestanddeler kan gå opp til 0,20 mm som 
maksimalt tverrsnitt. I blant er kornene ganske godt avrundete, 

men overveiende er de skarpkantete og dårlig ,kantrundete. Ganske 
alminnelig er kvartskmn som er fulle av små væskeinneslutninger, og 
i noen tilfell e  opptrer også karakteristiske ru'tilnå•ler. Et korn består 
av 8-1 O små, runde felter, med hver for seg kontinuerlig undulerende 
utslukning. Det kan tenkes å være en enkelt, oppknust kvartskrysta.Jl, 
men lik•ner mere på en f.ink;ornet kvartssandstein, som er mekanisk på

kjent etter d iagen esen . Et korn består også av meget finkornet kvarts. 
Kalifeltspat opptr er fod10ldsvis sparsomt, ofte med mikroklin

gitter. 
Av tungmineraler så jeg atskillig zirkon og turmalin med grønn, 

gul eller blå farge. Turmalinen er betydelig større og bedre avrundet 
enn de øvrige tungmineraler. 

Kakit opptrer s;cm mere eller mindre finkornet mellommasse og 
sementmasse med kornet strukur. Den viser ofte uregelmessig korro
sjonsgrense mot de klastiske korn. 

Prøve 5 er en finkornet, feltspatførende kvartssandstein, med 
uregelmessig kantete korn, som har maksimalt tv;errsnitt O, 15 mm. 
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Hovedmineralet er klar kvarts med J.ite inneslutninger. Som van
hg slukker den overveiende normalt og sjeldnere kontinu·erlig undu
lerende. 

Slipet inneholder også meget kali f·eltspat, hvorav grovt regnet 

halvparten er klar og frisk, mens resten er delvis forvitret. Den opp
trer både med og u ten tvillinglameller, og i blant fins også mikro

klinperthit med korte, små, linse formete lameller. 
Vi1dere fins grønn turmalin, s'om også her er meget velavrundet, 

zirkon og mtil. 

Kal cit opptrer meget sparsomt. 
Prøve 6 er .en finkornet, feltspatførende kvartssandstein med en 

del kalk. Maksimalt tverrsnitt for klastisk materiale er 0,2 mm, og det 
opptrer overveiende kantete og kantrundete korn. 

Kvarts opptrer ov·erv•eiende srom klare korn og slukker som o ftest 
normalt. 

Det fins ganske meget kali feltspat, med eller uten tvillingstriper. 

Klare, friske korn er mere utbredt enn forvitrete. Plagioklas så jeg ikke. 

Også her opptrer den velavrundete turmalin. 

Kaldt er amiket i skikt, hvor den, til 'dels erstattet av Hmonit, 

opptrer som sementmasse. Den fyller også litt mere plass enn mel
lomrrommene mellom tettpakkete, klastiske korn. Den må være dannet 
samtidig meld avs·etning•en av det øvrige materiale i bergarten, og dens 
lagvise opptæden setter jeg i forbindelse med sedimen tasjonsrytmer, 
som f. eks. kan komme fram ved den årlige variasjon av klimaet. 

Prøve 7 er en sa,ndig, nokså grovkrystallisk kalkstein. Det san
dige materiale består av kantete og noen kantrundete kvarts- og felt
spatkiorn, med maksimalt tverrsnitt 0,25 mm. Dessuten opptrer et 
fåtall av markert grovere kvartskorn, som skiller seg fra det finere 
materiale. Kornstørrelsen (i slipet) -ligger mellom 0,35 mm og 1,2 mm. 
Av de l O grove kvartskor,nene, som tins i slipet, slukker 4 normalt, 
mens rde øvrige 6 slukker svakt, jevnt undulerende eller i felt med 
nær samme orientering. Avrundingsgraden er for det meste meget 
god, og tilsvarer i gjennomsnitt etter Scade czky Kardoss' innde
ling 4 b. 

Den finkornete kvarts sluk ker for det meste normalt. Et korn 
ser ut til å væ,.re sterkt oppknust. 

Kali feltspat, med og uten tviHingstriper, fins oftere uforvitret enn 
omvandlet og pigmenter!. 
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I denne bergarten, som inneholder ganske meget kalk, er det 
bemerkelsesvendig meget av tunge mineraler, som zirkon, rutil og 
grønn turmalin. 

Kalcit fins i blant som lange, tynne, fjær formete kornaggregater, 
opptil 5 mm lange. De ligger med sin lengderetning nær paraiielt 
med lagHaten, med høyst 25° avvikelse fra denne. Noen feiiesorien
tering for de enkelte, små kalcitkorn kan jeg ikke se. I lengderetningen 
·er det en »nerve« av mørkere materiale, som enten ligger midt i aggre
gatet, med tosidige forgreninge<r, eiier langs den ene randen, med en
sidige forgreninger. Det kan også være bare smale, skråttstil te, små 
riss. Min dre slike riss 1kan også være bøyd i S-form. Ofte inneholder 
disse strukturene også små klastiske korn i sitt indre. Jeg antar at det 
foreligger småorganismer her. For øvrig ses større, lysegrå kalcit
krytaller, svært •O fte med fremtredende tviiiingstriper og spalteriss, 
som tylder på at det har foregått tektoniske bevegelser i bergarten 
(j fr. forsøk utført av B. Sander m. fl., 25). Runde felt av mørkere 
kaldt med enk'Cite klastiske korn i viser stundom tydelig radialstmktur. 
Disse kan 1også være av organisk opprinnelse. 

Prøve 11 er en finkornet, fel ts pat førende kvartssandstein. De 
klastiske korns former er kantete og kantrundete, og de viser maksimalt 
tverrsnitt på O, 15 mm med nokså jevn kornstørrelse. D<et opptrer 
mest klar, normalt sluk kende kvarts uten nevneverdige inneslutninger, 
ag en del kali feltspat, med eller uten mikroklingitter. Den er mest 
klar og uomvandl·et, men en del kornete aggrega ter er muligens 1også 
omvandlingsprodukter etter feltspat. De har større lysbrytningsindeks 
enn kvarts ·og omtrent like stor dobbelbrytning. Til dels ses sitron

gule inter feænsfarger, som tyder på at det foreligger klinozoicit. Et 
f eltspatk10rn med tvmingstriper viste nesten like høy lysbrytning som 
kvarts, og må således være en plagioklas, rimeligvis oligoklas. (Jeg 
fant bare dette ene kornet, som ikke tiiiot nærmere bestemmelse.) -
For øvrig Hns det et grønt, isotropt kloritmineral meld middels høy 
lysbrytning. Det opptrer også som et slags sementmateriale 1og er 
vel autigent. - Av tungmineraler fant jeg rutil, zirkon og en gråsvart 
turmalin, som er godt kantrundet. Litt kal cit fins i blant som sement
masse ved siden av den helt overveiende kvartssement. 

Prøve 14 representerer den skiktete bergarten fra nivået med 
» S coiithus«-rørene. De lyse, grågrønne skiktene består av kantete 
kvartskorn me d vanlig tverrsnitt 0,02-0,06 mm. Feltspat ser jeg 
ikke her. Mellommassen består av klorit- og sercit-flak. Dessuten 



88 HARALD MAJOR 

Fig. Il. Uregelmessig skiktning ved prøve nr. 7 i profilet ved Klinkenberg. 

opptrer rikelig av s må, opake korn, som er lyse i reflektert lys. -

De mørke skiktene består av grovere sandstein med kornstørrelse 

0,05-0,15 mm. Også her er hovedbestanrddelen kant,et, men også 
kantrunldet kvarts med normal utslukning. l blant ser en også korn 
av kalifeltspat med tvillingstr,iper. Videre fins en del små mus kovit

flak og et blekgrønt, en del pleokroittisk kloritmineral, med relativt 
høy clobbeltbrytning ( ca. 0,01-0,02). 

Den uregelmessige skiktning i forbindelse med 

kalkrike lag i kompakt sandstein. 

Som allerede nevnt opptrer elet i de tykke, kompakte benkene, 
som fins vest for vegskillet,; linseformete, tkalkrike lag, som kiler 
ut med ganske stor vink el. Særlig utpreget er dette eler hvor prøvene 
6 og 7 er tatt. Skiktni,ngens utseende framgår av skissen (fig. 11), 

som framstiller en blokk , begrenset av omtrent pla ne, vertikale flater 

på tr,e si ,cJer. Deres l engder er målt ut på to loddrette flater, og .deres 
maksimale h øyder på hjørn et mellom dem . Herav kan eggens strøk 
og kilens st,igning beregnes, om eggen antas å forløpe rettlinjet: 

sin u 
b ·sin t 

· y'a2 + b"+2ab cost 
a b ·sin t 

to V = �����==�===== o h ·y' a2 + b2 ...;- 2 a b cost 
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Fig. Il b. 

(Lagflatens svake 'helling vil gi strøkretningen en ganske liten 

kmreksjon, som her ikke er tatt i betraktning.) l nedenstående tabell 

er eggenes strøkretninger og deres stigni,ngsvinkler angiN for de tre 
i nntegnede kiler, samt for en som opptrer litt lenger opp i lagrekken . 

l 
2 
3 
4 

Eggens strøk 

N 60° O 
N 50° O 
N 30° O 
N 65° O 

Middel: N 50° O 

Kilens stigning 

10° mot N 30° W 
8° mot N 40° W 

It? mot N 60° W 
8'' mot N 25° W 

D!iss,e strøkret,ningene må sis å stemme ganske god t over ens, 

alle målingsfeil tatt i betraktning. 

Da professor dr. Tom. F. W. Barth besøkte dette profilet, gjorde 
han meg oppmerksom på noen glidcstriper; som fins på lagflaten, 

under blokken som er tegnet på fig. l l. Die har strøkretning N 45° O, 
altså temmelig nær parallelt med de kalkrike kilers egg. Det synes 
klart at disse strukturer må skyldes bevegelser i lagpakken langs lag

flatene i g lidestripenes retning , hvorved kalklag , som muligens alt 
på forhånd har foreligget s1cm skjellbanker med uregelmessige tyk
kelser, ble presset ut til kiler med lengderetning , og samtidig ble det 

d annet glidestriper på lagflaten mellom kompakte sandsteinsbenker. 
I nær tilknytning til disse bevegels,er står skrå sprekkesystemer, 

som opptrer i de samme lag. De ser ut omtrent som de såkalte 
» Fiederspalten«. Disse oppstår som tens_i ons-spalter langs grensen 

mellom to lag Slem forskyves i forhold til hverandre etter en skjærflate. 
De er utførlig behandlet av W. Riedel (23), som også fikk dannet dem 
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N 

Fig. 12. (Sett mot vest.) Sandsteinslag med 

skrå spalter over lagflate med glidestriper 11 O m 

VSV for vegskillet ved Klinkenberg. 

eksper�imentelt. Han skjel
ner her mellom »Fieder
spalten«, som dannes 
under 45 ° vinkel med 
forskyvnings flaten, og 
»Scherungsspalten« med 
mindre vin kel til denne. 
De spalter, som opptrer 
på figuren, danner min
dre vinkel med forskyv
ni<ngsflaten, enn det skul
le ventes fm ekte» Fieder
spalten«. Men det er 
ikke u sannsynlig at 
stress-retningen kan ha 
forløpet • i denne reijlin
gen, for lag fla tene dan
ner svakhetssoner, som 
for skyvningene vil ha 
tendens til å forløpe ett<er, 
selv om skjærspenninger 
viHe oppstått i andre plan 
om bergarten hadde vært 
retningsløs. Vi-dere må en 
ta i be traktning at berg-
artsmaterialet her, kvarts 

og kalcit, ved lavere trykk opptrer som meg·et sprø legemer, slik at 
skjærvinlden i trykkva:dranten blir lit·en. Th. Vogt angir etter Karman 
og Adams at den under vanlig trykk er henholdsvis 38° og 54°, 
stigende til ca. 70° ved 555 atm. eller 2000 m dyp ( 34). 

Etter spaHenes retning å dømme ser det ut til at de øvre <Jag har 
beveget seg fra nordøst mot sy<dvest, i forhold til lagene under. 

En ytterligere bekre ftel se av at det er en sammenheng mellom 
glidestripene og de skråttstilte spalter fikk jeg 1 10 m nedover vegen 
til Jevnaker fra vegskillet. Her opptrer jevntykke lag av kalksand
stein, hvor de skrå spalter kan følges opptil 12 meter horisontalt. 
20 cm under dette skiktet, ses tydelige glidestriper på en lag flate, og 
de viser her strøkre tning N 38° O, altså :omtrent som de som opptrer 
ov enfor. (Terrenget skråner ganske sterkt nedover hit, slik at di sse 
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!ag·ene ligger i et lavere nivå enn de foregående). Men 

eiendommelig er det at disse spaltene ik�e heller samme tlom;;;;:;n 

veg som de ovenfor omtalte (se fig. 1 1). Dette kan jeg 
ikke forklare, men jeg håper at s•enere undersøkelser 
i feltet kan løse dette spørsmål. Hva angår årsaken 
t:il en slik bevegelse, s1om jeg ,ikke tror har noen direkte 
tilknytning tH den kaledonske fjellkj<edefolding, ser jeg 
to muligheter: 

l. Ved forkastningsbevegelsene langs Randsfjorden 
vil lagene bøyes opp mot v·est, og det kan ha fore
gått bevegelser innen sedimentlagene. O. Holte
dahl angir forkastningshøyden til .ihvertfall hen
imot 1000 m (13). 

2. Da Oslofeltets eruptivbergarter trengte fram, må 
det ans•es for naturlig at de ihvertfall i en ·Viss ut
strekning må ha utøv·et et trykk på de 'omgivende 
bergarter. 

Eruptivbergartene omkring Hurdalen og Skrei
kampen kunne tenkes å ha bevirket bevegelser i 
vestlig retning. Men i sedimentene som ligger 
nærmere er ingen spor av en slik bevegelse iakt
tatt. Jeg regner derfor denne forklaringen for 
mindre sannsynlig. 

PROFIL NR. 4. STORSKJÆRINGA ØST 
FOR GRIN DVOLD 

Østov·er fra Gr,indvold stasjon går jernbanen gjen
n:Jm vakkert blottete lag av gastropodkalk. Den har 
sin strøkretning om1rent parallelt med jernbanen og 
faller 15-30c mot syd. Fossiler opptrer ·det rikelig 
av, gastropoder, encrinitstilker og forskjellige slags 
koraller, som ·klart viser at lagene tilhører etasje 5 a. 
20-30 m vest for overgangen ved BalangrUidbekken 
s,2r en det fossilrike nivået med karakter.istiske a ctintD
ceras-arter, som er å se på Bjertnesodden også. Mot 
øst gr·enser dette laget til en menaitga,ng, som setter 
gjennom lagene omtrent loddrett på strøket. ( Slike 

Fig 13. Profil nr. 4. Storskjæringa øst for Grindvold 

Fig. 13. 
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ganger med mektigheter fra l 0 -20 cm opp til et par meter fins 

med små mellomrom i dette område.) På ø stsiden av overgangen er 

det lag av finkornet kvartssandstein med rustgul forvitringsfarge. D<en 

er lys, grålig blå i friskt brudd. Den danner. temmelig ensartete, 

tykke benker, i alt er 3,2 m blottet. Videre følg-er ca. 220 m sørøst
over langs jernbanen et område hvor alt er overdekt. D<et skulle svare 

tH ca. 90 m loddrett på lagflaten, men de omtalte tverrgangene følges 
i regeien av større eHer mindre forkastninger. Tallet er derfor ganske 
sikkert n<'ke sædig nøyaktig. - v.ider·e følg•er et praktfullt snitt gjen
nom øvre del av etasje 6 og undre del av etasje 7 til et stykk·e opp 
i crotal1o crinusskiferens røde og grønne ski ferlag. Lagene i underste 
del av snittet her har strøk N 80° O og fall 40° sydlig. Den vekslende 
benktykk·els·en framgår av profilskJemaet. Ikke sjelden er lagflatene 
en del bølget, og særs tydelig er det 3,2 m over underste blot·ning 
her. Bølgene har l·engderetn,ing som danner 35° v1inkel mot norrdøst 
med strøkretningen. Tenker en seg ·lagene dreid om denne til hori
S·Ontal st.illingen, blir bølgeretningen N 45° O. Bølge ne er klart usym
metriske med steil este skråning mot nordvest. Bølgelengden er l O cm 
og høyden l ,0-1 ,5 cm. De kan tolkes som strømnings-ripplemarks 
med strømretning fra sørøst mot nordvest. Men tektoniske bevegelser 
i lagene kan ha fondreid bølgenes utseende, om enn jeg lik·evel tror 
at de er dannet primært ved bergartens sedimentasjon. - Derimot 
er de andre bø•lgete lagflatene dårligere utvikkt, og de kan vel like 
godt være dannet ved innbyrdes bevegelser melliom lagene under fold
ningen. - 12,36 m over nederste blotning her er elet et tynt lag av 
finkornet, grå skifer med ganske smal•e, grunne sprekker på lag
f·laten. ne er O, 1-0,2 mm brede og omgir seg med et lyst, 2 mm 
bredt skikt av lyst materiale. Dybden går opp til 2 mm. Sprekkene 
ble først oppfattet som tørkesprekker, men under binokkularmikro
skopet viste elet seg at skif·emn er full av rusten kis. Sprek·kene kan 
derfor med stror sannsynl,ighet tenkes å være dannet re ce nt ved volum
forøkelse etter at lufttilgangen ble rikeJ.igere ela skjæringa ble sprengt 
ut. 30 cm over dette laget følger to kalkbenker på 17 cm og 18 cm, 
skilt av 4 cm av mørk, blågrå, kalkrik skifer. De to benkene er fulle 
av knoller av en finrøret Favosites sp. Øverst opptrer også rikelig av 
bra chiopoder. Vi dere opp1over i lagrekken er elet overveiende tynne 
benker, oftest med mere eller mindre skifrig karakter, og i blant en
keHe mektigere sanclst·einsbenker, S·Om også er meget finkornete. -
Ca. 2,5 m ov.er lagene med favosites er det sylindriske, sporlik nencle 



PROFILER FRA ELDSTE SILUR I OSLOFELTET 

• 

�ei. 7a Borealiskalk 
r :. ·ei Sl>-• Kolksandsfein 0!1 skifer 

'ÆJIJiiei.Sa Gostropodkalk 
'l1iif!i!:ie1 . .tfd tSOtet{vsa vd. 

93 

0 IOO 200 300 400 .500m 
------------��--------------������ 

Fig. 14. Kartskisse over Kalvsjøtjern. 

strukturer, som består av kvartsrikt materiale. Ytterligere 2,7 m over 

dette laget :cpptrer igjen de samme strukturer, og her ledsaket av 

brachiopoder, en trilobit og favosites igjen. De siste m eterne under 

borealiskalken er kalkrikere og danner overgangen mot denne. 
Alt i alt representerer lagene mellom gastropodkalken og borealis

kalken her en mektighet på omtrent 120 m. Herav er nedenfra og 
,oppover, 3,2 m t)'lkkrbenket kvartssandstein, omtrent 90 m overdekt og 
27,8 m vekslende sandstein, sanc!ig skifer og kalkstein, nederst i for
holdsvis tykke benker, øverst med mindre benktykkelser. 

PROFIL NR. 5. VEGEN SYD FOR KALVSJØTJERN 

Følger en vegen fra vegskillet ved østenden av Kalvsjøtjern ca. 
50 m sydvestover, ser en ved en liten sideveg en tett, finkornet, blå 

kalksandstein med karakteristisk gulbrun forvitringsskorpe. Den opp

trer i tykke benker på ca. 1,5 m med strøk NO-SV og fall 20° mot 

nondvest. Den inneholder en del små gastropoder og en del eksem

plarer av en liten Leperditia sp. Fossilene ses best i den forvitrete 
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Profil nr. 5. 
���!11 

Vegen syd for Kalvsjøtjern. 

15m : 10 
�--'-,-."--! 9 bergart. D>eres dimensjoner ligger nokså jevnt omkring 

0,5-1 ,O cm. Jeg kunne ik·k·e se n:oe spor av slitasje, som 
���8 kunne tyde på at de er transportert eller utsatt for bren

ningens virkning. Bare 2 m  er blottet her. På planslipt 
flate viser bergarten seg lite homogen. En kan se en meget 
uregelmessig, uty,deJ,ig skiktningsretning, som stadig av-

lOm . 
· 7 brytes av linser og mere uregelmessige partier, slik at det 

lf-�-�-l� vanskelig kan tales om noen skikttykkelse. På friskt brudd 
eller på forvitret flate ses ingen skiktning. 120 m lenger 
mot sydvest står igjen kalksandstein blottet langs syds,iden 5 
av vegen, og en kan her få et noenlunde sammenhengende 

4 pr1ofil på ca. 16 m mektighet. De underste lag fins ca. 

!§�� 
30 m sydover fra hovedvegen langs en liten sti. Underst i�·�· er det et par-tre meter av en finkornet, blå, kompakt kalk-

Sm 3 sandstein i tykke benker. Så følger et noe over en halv 
meter tykt lag av lyseblå, finkåmet kalksandstein med for-

•• o 
2. holdsvis grove korn av melkefarget eller grå kvarts nokså 

spredt i bergarten. De har tverrmål 1-2 mm, sjelden opp 'o'oo,,;';;' 1 

' . . .  ·. Om�=v::! 

Fig. 15. 

W 3 mm. Noen av dem ·er godt kantmndete, og de fleste 
er meget velavrundete. 'På planslipt flate ses dels en utyde
lig, uregelmessig skiktning, dels mangler den og blir heller 
ikke synlig etter behandling med fortynnet saltsyre (Prøve 
l). De følgende l ,5 m består av finkornet, blå kalksand
stein. Den er temmelig finskiktet, med skikttykkelser fra 
0,5 mm opptil 5 mm. Skiktene er særlig tydelig å se som 

ribber på forvitret flate. På en loddrett flate med nord-sørlig ret
ning viser de tydelig diskiontinuerlig skiktning. F. eks. ses synklinal 
skråskiktning med 15° vinkelåpning mot nord, synlig i l m lengde. 
På en flate med retning N 65° O er skiktni•ngen mere parallell, men 
diagonal krysskiktning fins noen steder, med vinkler opptil 13° til 
begge si1der. Dette tyder på at sedimentet er avsatt i en strøm med 
omtrenti.ig retning fra nord mot syd. Men en slik enkeltobservasjon 
fra et så begrenset område må ikke tillegges for stor vekt. En plan
slipt stuff fra disse lagene (prøve 2 )  viser også diskontinuerlig skikt
ning, med vinkler 10pptil 33°. Over et så lite område, som den repre
senter·er, er elet selvsagt ennå vanskeligere å få noe klart bilde av 
skiktningsformen, men det ser også her ut til at de største vinkler 
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Fig. 16. Ensidig bø1geformet skiktning fra etas·ie 5 b 15 m syd for vegen 

på sydsiden av Kalvsjøtjern. 

vender åpningen mot nord, og også mot øst. Bergarten er en blå, 
finkornet kalksandstein. På 17 mm kan der telles 30 skikt. Gjen
nomsnittlig blir da skikttykkelsen 0,6 mm. Over disse lag følger en 
0,2 m tykk benk av rustfarget (forvitret), finkornet bergart med 
spredte, grove korn av kvarts. Så kommer igjen finskiktete lag med 
diskontinuerlig skiktn.ing. Et Me stykke lenger nord, i samme nivå, 
ses skiktningen som er avbilldet ovenfor. 

Bølgeindeks blir 12/2 = 6, og strømætningen ser ut til å gå fra 
nord mot syd, altså 1omtrent som for de diskontinuerl,ige skikt fra 
lagene under. 

Videre oppover ·er det, som skissen viser, stadig nokså ensformige 
benker med finskiktet kalksandskin. Prøve 3 er tatt fra en 1 O m 
tykk benk ved landevegen 1der hvor stien sydover tar av. Det er en 
lys, grønnlig grå, finkornet kalksandstein. På plansl·ipt Hate ses 
parallelle, mørke skikt på ca. 1 mm tykkels'e, som skiller mellom 
lysere lag, som er fra 2 mm til 1 O mm tykke. 

Prøve 4 er fra tykkere benkete lag. Den er lys blågrå, finkornet 
10g fint parallell-skiktet. På 30 mm opptrer 34 skikt, stort sett med 
Jevn tykkelse, nær 1 mm. På planslipt flate trer skiktene fram med 
lysere og mørkere fargete lag i veksling. På forvitret flate veksler 
lyse, framstående ribber med rustbrune furer. 

Prøve 5 likner foregående, men skiktningen er mi•ndre regel
messig, og viser vinkler på 10- 12°. Men siden s1kiktningen ikke ble 
synltig før prøven ble planslipt, kan jeg ikke si noe om dens forløp 
over større areal, eHer hvilken type av diskontinuerlig avleiring, som 
har funnet sted her. 

Prøve 6 likner meget på prøve 5, og 'her er 1den diskontinuerlige 
skiktning ennå mere framtredende, med vinkl,er opptil 18°. 

Prøve 7 er en tettere, blågrå sandstein. Den viser ikke noen 
skiktning, men derimot opptrer det i den lyseblå bergarten noen få 
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JO cm. 

Fig. 17. Ensidig bølgeformet skiktning. Sandstein fra etasje 5 b-6, 

på sydsiden av Kalvsjøtjern. 

kantet•e, uregelmessige, mørkePe blågrå partier med l �2 cm i tverr
mål, og de består av mere finkornet materiale. 

Prøve 8 er igjen lys, blågrå med gulbrun forvitringsfarge og med 

meget tydelig finskiktnring. På 35 mm talte jeg 78 skikt, altså gjen
nomsnittHg knapt 0,5 mm på hvert skikt. 

Prøve 9 har samme farge, men forvitringsflaten er rustbrun. O.en 
er para!Jellsbktet med 73 skikt på 47 mm, d. v.s.: gjennomsnittlig 

0,6�0,7 mm pr. skikt. 

Prøve l O består under st av en finkornet, blågrå kalksandstein 
meld utpreget diskont:inuerlig skiktni·ng, som viser vinkler på opptil 
35�40°. Enkelte spredte korn av grov kvarts fins også. Øvre del 
av prøven består av en meget gnovkornet, kalkrik sandstei-n, med 
korntverrsnitt -opptil 3 mm. Kornene består av kvarts (blå og hvit) 
og klasti sk kalcit. Dessuten f.ins en del bergartskorn. Mens de første 
er velavrun dete, opptrer bergartskornene med mere uregelmessig be
grensning, ofte som flate korn. 

Viktig er det at denne grovkornete del også opptrer som sprekke

fylling i den underliggende finkornete bergart. En 4 cm dyp, 0,2 cm 

bred spaHe forgrener seg ned i den f.inkornete bergart. Den er fylt 
av kvartskorn med diameter til dels større enn l mm og med lys 

brunlig (forvitret) sementmasse. I den øvre del med grovkornet berg

art fins også partier av finkorne te, skiktete lag, med horistontal lag

stilling. O.isse er nedad konv·ekst begrenset mot grov ,sandstein. Her 

opptrer .igjen meget tydelig, diskontinuerlig skiktning, og i prøven 
ser en vinkler på opptil 23°. De vender åpningen til begge sider. Over 
større område kan det ses at det er ensidig bølgeformet skiktning her 
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også. Bølgenes steileste helling går mot øst tilsvarende en strøm
retning fra vest mot øst (fig. 17). 

Bølgenes lengde er 15 cm og deres høyde 2 cm. Bølgeindeksen 
er 15/2 = 7,5. 

De vekslende kornstørrelser i denne bergart,en viser at sedimenta
sjonsforholdene her har vekslet betydelig under avsetningen, og 
sprekkefy.llingen viser at området må ha vært helt tørrlagt en tid. 
Bergarten må derfor betraktes som en littoraldanndse. 

Prøve 11 er tatt fra samme lagserie, 25 cm ov,er prøve l O. Også 
her opptrer en liknende veksling mel�om finkornet 1og grovkornet 
sandstein. På overgangen me!Jom dem opptrer et stort kalkfossil 
(bryozoe?) med tv,errmål på mer enn 5 cm. I disse grovkornete 
lagene fant jeg og,så en del mi,ndre 'hornkloraller, en �columnaria sp. 
og en finrøret favosites sp. 

Profil.ets ,nøyaktige stilling i lagpakken kan jeg ikke fastlegge. 
Følger en vegen l 00 m mot sydvest, kommer en til tykke kalkbenker, 
tH dels knollekalk, som tilhører gastropodkalken. LagstiiJ,ingen er 
imidlertid en del endret her, slik at en vanskdig kan beregn'e avstan
den loddrett på skiktflaten opp til sandsteinslag,ene. Men jeg regner 
det fm helt sikkert at profiJ,et repæsenterer omtrent underste nivå 
i sandsteinsserien fra etasje 5 b og 6. 

Mikroskopisk undersøkelse av tynnslip. 
Bergart,ene består av kalksandst,ein. Ser en hort fra prøve l O, har 

de også så meget kvartssement .at de klastiske kornene ikke faller fra 
hverandre om kalkmater,ialet løses opp ,i syre. Kornstønelsen vokser 
fra makSiimum O, 12 mm i tvensnitt for prøve 3 og 4 NI O, 15 mm i 
prøve 7 og 0,20 mm i prøve 8, mens tprøve l O er tatt fra et sæfilig 
grovkor:net lag. Den tilsynelatende kornstørrelsesf10rdeling i tynn
slipet av prøv�e 4 er undersøkt ved at størst�e tverrmål ·i 400 korn er 
målt ut og klassifisert i grupper med tverrmå,] 0,00-0,01 mm, 0,01-
0,02 mm etc. Resultatet er framstilt i kurven nedenfor (fig. nr. 18). 
Den viser ganske god sortering med et framtredende maksimum mel
lom 0,05 mm og 0,07 mm. 

De klastiske korn er, når en ser bort fra de gr�ove, mest velav
rundete korn ·i prøve l O, kantete eller dårlig kantmndete. Kvarts
sement har vanligvis vokst ,orientert videre fra de klastiske korn. Klar 
kvarts med lite inneslutminger og oftest med normal utslukning dan-

Norsk geo!. tidsskr. 26. 7 
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Fig. 18. Diagram over fordelingen av kor.ntverrsnittene i et tynnslip av prøve 4 
fra Kalvsjøtjernprofilet. (400 korn er målt ut.) 

ner største delen av det klastiske mater,jaJ,e, mens kalifeltspat opptrer 
i vekslende mengder. Mineraier med høy lysbrytning og høy spesifikk 
vekt er anr:iket ,i to av siipe:ne. 

For å få et bilde av mengdeforh10ldene mellom kailksement og 
klasNsk mater:iale (med kvartssement) og mellom kvarts, feltspat og 
eventueJ:t . tungminera.ler i den klasNsk,e delen, ble prøve 4, 7 og 8 
planimetrert med mikrometerskme over 6 mm lengde i slipene med 
følgende resultater: 

Vol. Ofo av klastisk 

Nr. Prøve 
Vol. 0/o 

Klastisk 
Feltspat 

Tung-
mineraler 

4 kalkrik! skikt 26 17 
4 ka1kfattig skikt 61 17 
7 43 Ikke bestemt 
8 kalkrikt skikt 50 12 8 
8 kalkfattig skikt 78 6 6 

prøv'e 3 tinner en i det klastiske materiale foruten mineralene 
som alt er nevnt, �spredte korn av zirkon og forhlo:ldsvis få opake korn 
med mørk, grå metallglans, antakel1ig ertsmineralkorn. Dessuten fins 
det opake korn med hvit farge i reflektert lys. De viser overganger 
til sterkt pigmenterte, kornete forvitningsaggregat�er. 

Det klastiske mateniale l:igger i en �kalcitmasse med kornstørrdse 
av samme størrelsesorden. Bergart:en vis,er tydelig skliktning, fram
brakt ved vekslende men�deforh10ld mellom klastisk materiale og 
kalcit. Det ser ikke ut ti:! at kiorn:størrelsen eller andre egenskaper 
ved det klastiske materiale varierer tilsvarende. Det er vel derfor 
peniodiske variasjoner :i kalkutskillelsen som har framkalt skiktningen, 
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uten at veks.linger i t:ilførsJ.en av klast.i,sk mater,ja,J,e har influert noe 
ves,entlig. 

Prøve 4 er ennå tydeHgere S'kiktet, og den inneholder gan·ske 
ri•ke'låg a'v minemler med høy lysbrytn.ing. En rødbrun ZJirkon me1d 
kantrundete f.ormer .er ganske alminndig. Videre grønn turma1in, lys 
brunlig rutil og dessuten brunlig gj,ennomskinnelige korn, Slom vi,ser 
en V>iss dobbeltbrytning, SIOm dog ikke lar seg bestemme p. 'g. a. egen
fargen. Mu.ldgens kan det være jermik mtil, nignin. Por øvnig fins 
det opake mineraler i ganske st•one mengder. - Sementmateria,let 
består av vekslende mengder av kalcit og kvarts. 

P.røv·e 7 er kalkrikere •og viser ingen tyddig skiktn:ing. Kvarts

kornene V•is·er ofte takkcete begrensni,ng med innspringende bukter, an
takel:ig dannet ved �k!orrosjon etter avsetningen. Turmalin og rutil 
kunne ses som inneslutninger. Uk,eledes oppt·r·er rikelig av væske
partikler i en del korn. Men de flest'e kornene inneholder helt ube
tydelig av inneslutning·er. Kalcit f,ins ikke helt sjelden i kvartskor
nene, men sJ.ike »,inneslutninger« kan også dan:n·es av korrosjonsgroper. 
Romlboederformete korn av klastisk kal.cit er ganske utbredt. Sjelden 
opptrer zirkon, og en ·enkelt, skittengrønn, velavrundet turmalin var 
også å se. Sementmaterialet består av lys kaldt. 

PrøVIe 8 ·er fattigere på kalcit, som bare opptrer som sement

materiale 'i sk,ikt mellom andre ·skikt med kvartssement med omttrent 

samme tykkelse. I kvartskornene finner en i blant små, lysegrønne 

krystaller med form s1om a'Vmndete prismer. De har middels høy 
Iysbrytning og lav dobbeltbrytning. I et enkelt tilf,ell<e deles en slåk 

krystall mellom to korn, som ligger ved siden av hverandre med kon
form grense. De må 'derforvære dannet etter at kornene bl·e avsatt. 

Hvor kvarts opptær SIOm sementmateriale, er orient,ert v,iderevekst 

vanl·i'g, og de nye korngrenser blir ofte begrenset av plane f·lat·er (NI
løp til »krystall sandstein«) .  De gamle kom grenser er lite markerte, 
og det ser derfor ut til at de klastiske kom ikke kan ha vært dekt av 
noen pigmentkappe ved avsetningen, slik som ofte ellers er t>ilfelle. -

I en sprekkdannelse med grove kakitkrystaHer fins det va·kre, små, 
k�lare kvartskrystaller med idi1omorf begrensning. 

Korn av kalifdtspat er godt kantrundete og velavrundete i høyeæ 
grad enn kvartskomene. Dette skyldes vel at kvartskornene har vokst 
s1lik at den gamle, bedre avrundete kmngrense·n ikke lenger gjør seg 
gjeldende. 
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Opake mineral.er og andre min·eraler med høy lysbrytning er sterkt an
riket i dette slipet. Anrikningen følger gjeme sk.iktningen. En ut
måling over 9 mm i et særs rikt skikt ga som resultat at 49 vol9c 
bestod av tungminera'ler. 

I denne bergart,en �gjorde jeg et f:crsøk på å separere fra .tung
mineralene. Bergarten ble knust ned og sik�et gjennom 50 Mesh duk. 
Kalkmaterialet løsves vekk i f·ortynnet sa!tsyr·e (l O vol.%). Det viste 
seg at 32,5 (vekt) løstes, og det stemmer noenlunde med planimetre
ringsresultatetene. Separasjonen ble så utført i Brøggersk skiHetrakt 
med Clerid's væske, sp. v. 2,8-2,9, og jeg fiJ<;k på denne måten et 
ternmelig ænt. tungmiineralpreparat. Men det ut,gjorde bare 2 ��� 
(vekt) av den syreu·løselige del dier l ,4 % ( v·ekt) av hele bergarten. 
Sammenl,iknes dette med planimetrer.ingsr·esu1tatene, hvm :dessuten 
volumprosent er angitt, er det klart at tapspnosenten må ha vært meget 
stor. Den skyldes vel mest at det mest finkornete materia•le, som 
dannes ved knusningen, går tapt. Det kunne el'lers og<så .tenkes at 
sl i pet nettopp repr·esen t·erer en »lomme« med sælflig meget av tung
mineraler. - Tungmineralfraksjonen ble undersøkt med hesteskomag
net, og det viste seg at den 'inneholdt atski111ig magndit. Under bi
nokkularmikros]<Jopet oppt1ær en rødlig, gyl:len zirkon helt domine
rende. Vider•e opptrer grønn 'og lyseblå turmalin, rutil, litt rød granat, 
spinell, svoveJ k,js m. m. I tynnslipet ser en også meget av de rødlig 
gjennomskinneli,ge mineral]<Jomene, som ble nevnt fra prøve 4. 

Prøve 10 er en kalkrik kalksandstein, som mest består av fin
kornet, kan�et, klast:isk materlal·e, som Jigger i rikelige mengder av 
kalcitsement. Dessuten opptrer grove klor.n av kvarts og kalcit. Korn
stømo�lsen for disse grove korn veksler i sJ,ipet fra 0,5 mm ti,] 2 mm. 
Av Ide 18 undersøkte ,kvartskorn (alle i slipet) slukker 8 normalt, l 
viser svakt, jevnt unduJ,erende utsluJ<;ning, 7 slukk·er feltundulerende 
og l J<;orn er sterkt oppknust eller nydannet etter kolloid kiseJ.syre. 
De er alle godt kantrundete eliter velavrundete, om ·enn randen kan 
vær·e småbuktet p. g. a. :orientert rviderevekst eller korrosjon. Be
merkelsesv·erdig er de såkalte Bøhmske striper, som opptrer i et korn 
som slukker normalt eHers og i et korn som er .delt i tre felt, hvorav 
bare det ene viser str.ipene. De opptrer som helt paralJ.elle bånd med 
litt ,Javere dobbeltbrytning enn komet for øvrig. 

Gmve korn av ka:Jcit er mer utbr·edt enn kvartskomene. Deres 
klastiske opprinnelse er utvilsom, selv o:m korngrensen ofte er tem
melig utvisket. Jeg oppfatter ,dem som ·omkrystaUiserte bruddstykker 
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Fig. 19. Diagram over kornstørrelsesfordelingen i prøve l O fra Kalvsjøprofilet, 

bestemt ved solling. 

av kalkorganismer. Av sJ,ike fins det Hte i lagene under dette nivået, 
men i lagene, som denne prøven er tatt fra, opptrer det ganske rikelig 
av forskj<ellige koraller, encrinitshlker etc. Ka1c.i'i'�omene er dånligere 
avrundet enn kvartskomene. De består oftest av en enkeltkrystall med 
tvill1linglameller, sjeldnere av to e'ller 1re sammenvokste. 

Oet finkornete, klastiske materiale viser maksimalt tverrsnitt på 
omtrent O, 14 m!m. Det består hovedsakelig av kvartskorn med normal 
utslukning, men enkelte slukk,er også undulerende. - Fe'ltspat trer 

mindre fram her, og t'vriiMingstriper ses nesten ikke. 
Kaloiten fins rofte som velbegrensete romboedre med tv,errsnitt 

O, 1-0,2 mm. De er nokså kmftig brun grått farget, og �kkre sjelden 
omg,itt av �en sma'l sone av mørkt materiale. I �et parti er det også 
utskilt lameUer av dette materiarle parrallelt med romboedrets begrens

ning. MelJiom disse veldefin,erte, r�imeHgvis klasNske kakitkomene er 
det lys kalcit, dels i store krystaiHer, dels også som en frin�ornet masse. 
Den lyse kalciten er tydeligvis dannet etter de mørkere, ve'ldehnerte 
kaloit�ornene, for den danne'r av og ti l en 1lys sone omkring rombene. 

En del av prøve 1 O løstes i fortynnet sa>ltsyre ( 1 O vo'l.%), sJ,ik 
at de klastiske korn av kvarts og feltspat m. m. bile igjen som frikorn. 
Denne fraksjonen ( + slam med kornstønreJs,e mindre enn 0,03 mm) 
utgj,orde 14,4% av hele bergarten. Kornforde1lingen ble bestemt ved 
solrHng med vann i 6 fraksjoner. Maskeåpni ,ngrene ble valgt sHk at de 
såvidt muJi,g fmho,l,dt seg �i11 hverandre som 1 : 2. For å få et niktig 
bilde av av kornfordeling�en, hvar jeg divk!ert vekten av hver frak-
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sjon med forholdet melllom de maskeåpninger som den Hgger meJilom. 
Maskeåpningene er flfamstiH �i logaritmisk målestokk. 

I fraksjonen meN om 0,06 mm og O, 12 mm ble tungmineralsepara
sjonen utført på s�amme måte som vor det syreuløste matef'ia1le fra 
prøve 8. Tungmineralfraksjonen ( sp. v. støne enn 2,8-2,9) utgj:orde 
her 0,7 % (vekt). :Mineralbestanden er nokså ].ik den som fantes i 
prøve 8, men den rødgy,lne zirkonen dominerer �ikke så sterkt. For 
øvr�ig fins ·de samme mlineralene, som ble nevnt derfra, unntatt den 
blå turmal�inen. 

PROFIL NR. 6. VEST FOR VANGEN GÅRD 
SSO FOR SKREIKAMPE N 

Etter professor dr. O. H01Heda'hls anvisning oppsøkt�e jeg høsten 
1942 dette prof:Het �i kambnosilurområdet nmd for Feir.ing. J. H. L. 
Vogt (33) beshiver lagfølgen ovenfra og nedover slik: »Ved Alnes 
Sr. findes på flere steder kailk og kalksJkifer med heliolites, favosites, 
pentamerus og store �encrinitstilker, altså etasje 6 og 7. Under disse 
kommer først en sterkt forherdet, på flere steder rødlig, kalkstein, 
som jeg h1oldt vor b11achiopodkallk, og derunder ved Sandvlilkibækken 
ka.lksandsten med f�ossi1ler, nemlig små enorinitstilke.« 

J. Kiær (14) har også sitert dette avsniHet, og trekker herav den 
konklusjon at området sannsynligst må regnes til mjøsutviklingen. 

I ,e;n steil! skråning 150 m VSV for Vangen gård og nmdover f,ins 
�mi,dlertid i et noenlunde bra bloftiet pmf,i'l en 85-90 m melktig lag
r.ekke med kvartsittisk, lys sandstei,n, Slom er ·en del kontaktmetamorf. 
Lagstillingen er temmellig konstant med s�trøk N 45° O og 20° faN 
mot nondvest. De nederst�e 50 m består av en meget �ensformig, lys, 
gråhv,it, finkornet kvartsi,t, mens den øvre delen inneholder mere veks
l·ende og tynnbenlkete lag av kvartsit og grønnll,ig dier grå hmnfels. 
Noe nivå med særs grovklastisk�e kom fant jeg ikke her. 

Mens den første del bare er halvvegs blottet i en skogbevokset, 
bratt skråning opp til en utmark, står den siste dell med 20 m meget 
pent blottet i en bratt skrent .over utmarken (se fig. 20). Oppad 
begrenses denne 1lagre<kken av en lys, ma.rmonl·iknende kalkstein. Dess
verre er blotningen temmel�ig dårlig, men jeg mener at det �er ,Jag fra 
etasje 7. 

Nedad begrenses sandst·ein,en av noen nokså kompakte kalkben
ker, som fins straks nord for Vangen gård. Dessverre fant jeg ikke 
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Fig. 20. Profil nr. 6, vest for Vangen gard, SSO for Skreikampen. 

noen fos�siJ.er her, men ved Sørhakken, hvm liknende katlklag opptrer 
i større mektighet under samme sandsteinen, var det ·et stykke nede 
i lagreklæn, ved vegen ovenfor går,den, to gansk,e pene eksemp,Ja,rer 
av en korall. Professor dr. O. Holtedahl og dr. Leif Størmer har vært 
så elskverdige å undersølke dem, og har best,emt dem t,i,J å vaire 
Syringophyllum organum. Dette angir at lagen�e ti1lhører etasje 5 a, 
og lagføJ.gen får dermed sbor likhet med de tidligere omtalte profiler 
fra Hadeland. Lenger nord ved Mjøsa, mangler derimot gastropod
kalken fra etasje 5 a, og sarndsteinsserien fra etasj�e 6 er utviklet i he
tydelig mindre mektighet. 

Noen detaljert beskrivelse av de :innsamlete prøver fra dette pm
filet finner jeg ikk�e å kunne ta med her, for de er ganske st�erkt meta
morfe, og de primære sedimentære trekk er for en del utvis�et. Bare 
et enkellt tynns1llip, som inneholder et skik�t SIOm er anriket på klastiske 
tungmi,neraier, skal tas med: 

Bergarten er finkornet til middelskomet, med maksimalt korn
tverrsnitt 0,25 mm. K vartskomene er ofte nokså uregelmessig be
grenset, p. g. a. orientert vider,evekst. I blant ser en ennå de klastiske 
grenser bevart ved et f,int pigmenNag, men oftest bare sva'kt og meget 
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ufu'llstendig, mest med velavrundete eHer kantrundete former. Kvart

sen slukker normalt med få unntagelser, bare sjelden kontinuerlri.g 
undulerende. Et enkelt kmn består av finkornet kvarts, som må 
antas dannet av kolloid kiselsyre. Det viser �imidlertid en klarr klastisk 

begrensning, med velavrundet, elliptisk form, og jeg antar derfor at 

det er avsatt som krlast:isk korn i denne bergaden. 

Ka!Heltspat trer tyde1lig fram .j denne rlyse bergarten ved si�n 

lave dobbelthrytning. Klar�e og forvitrete korn er omtrent 11ke hyp
pige. Den opptrer Ii'ke oHe med tvillingstriper og mikrokling,itter, 
som uten. 

Små serioitflak opptrer ofte i fiinkomete romvandiingsaggregater, 
hvis Iysbryrtningsindeks dels er høyere enn kvarts, dels for andre indi

vider, tydelig 'lavere. Kanskje er det henhorlrdsvis omvandlet plagio

klas ·og kaJifeltspat. Lriknende aggregater opptrer også srom randsone 

om kalrifeltspat. Uomvandlet pJ,agirokilas ses .jkke her. 
Muskovit opptrer sje11den, bl. a. som et fint bøyd flak. 
Langs en rett linjre ri slipet, rimeligvis parallell med skiktningen, 

er mineraler med høy �Iysbrytning sterkt amiket. De viktigste er de 
alminnelige tungmineraler, zirkon og rutil. Derimot fant jeg merkelig 
nok ikke turmalrin her, på tross av at den er et av de alminndigst�e 
av rde øvrige pnofrirl_ers tungmineraler. - ErtsmineraJier og andre opake 
mineraler er ganske utbredte i dette skiktet. 

Kontaktmetamorfosen kunne hatt i�nnflytelse på mineraldannelsen, 
men disse kornene har helt tydelig krlastrisk grens·e, og er sikkert ikke 
nyrctannet i sedimentet. 

DE NORDLIGSTE PROFILER 

Den geologiske kartlegning av kambrosilurormrådet i rektangel
bladet Gjøviks sydøstlige del står ennå langt trilbake for de sydligere 
rektang�elblader i Oslofeltet, til tross for at det nettopp i dette område 
fins flere drivverdige kalkforekomster, som også til dels har vært 
gjenstand for drrift i lang tid. Området er imidlertid ganske overdekt, 
og lagene er meget sterkt foldet. Det foreliggende geologiske rek
tangelkmt er revidert i 1884 av Th. Kjerulf, P. Kwhn og O. Hagen, 
men det gir ikke noe detaljert bilde av �tratigrafien i området. 

J. Kiær gir en summarisk beskrivelse ov områdets silurlag (14, 
s. 400-407). I sin omtale av »sikre oversilurriske (el. e. siluriske) 
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Fig. 21. Kartskisse over Sivesindtjern og Bergsjøene, med nye silurfelt inntegnet 

avsetninger«. nevner han flere steder hvor de opptrer, men sier også: 
»Bare i Sivesindfeltet har jeg ennå ikke funnet dem.« 

Høsten 1942 gjorde jeg en liten rekognoseringstur her, og var så 
heldig å treffe på et snitt på nordvests·iden av Sivesindtjern, hvor 
Mjøskalken føl-ges av et sandsteinslag, og over dette Jigger kalklag 
fra etasje 7. Sommeren 1943 tilbrakte jeg flere dager i dette området, 
og fant da ytterligere noen få steder hvor silur1agene var blottet (se 
kartet fig. 21). Men områdets geologiske bygning er ennå ikke på 
langt nær klarlagt .i detalj. 

På odden nordvest for Sivesindtjern er det tykke, kompakte lag 
av brungrå, fin krystall in (»fet«) mjøskalk, med strøk N 70° O og 
fall 36° mot nord. Over dette følger i dårlig blotning lag av 1Om 
vekslende finkornete og grovkornete Jag av kvar.tssandstein. Videre 
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10 = 35-1 mot nord er et stykke, tilsvarende 1 O m loddrett 

"' :::·. ·.• :� � 
på lagflaten, overdekt, og så følger igjen 8,4 m 

: · _., ' 
. 

. �et?. grov og finkornet kvar,tssandstein og sandig ski-

." ·· � �79 fer, til dels med strukturer som likner krypespor. 
' 18 
' t 

l /7 H.eJe denne porøse sandsteins-e�rien ·er tydeligvis 

� 
' : �terkt påvirket av sirkulerende grunnvannsoppløs-Sm .�.'; �·�· . . . · ·,, 

ninger, og sterkt rustne forvitringssprekker fins 

, , . . . . 
o stadig. - Over den følger grå, nokså grovkor-

! t : ..... ·:_··::· nete kalkbenk�er m1ed ca. 10-12 m blott·et. De [li- �.�:·=::; ;� ·inneholder en del fossiler, bl. a. en nokså stor 
Pentamerus sp., antakelig P. oblongus, og de re-

Om W..dk 25m@j73 presenterer utvilsomt laE: fra etas]· e 7, undre del. cr:::::c:JI et 1bo · · · · · � 

Knapt en kilometer vestafor ligger Gamme 
Fig. 22· Profil nr. 7· kalkbrudd. Her opptrer i bruddets nordøstlige del, 
Odden nordvest for 

Sivesindtjern. over mjøskalken, sandsteinslag av samme karak-

ter som ved Sivesindtjern. Men bare 2,5 m er 
blottet her. La·gstillingen er omtrent som før, med strøk N 80° O 
og 25° sydlig fall. 

Likeledes opptrer liknende sandsteinslag på sydsiden av vegen, 
ca. 500 m østnordøs't for østenden av Sivesindtjern. 

PROFIL NR. 7. ODDEN NORDVEST FOR 
SIVESI NDTJERN 

Prøve l består av typisk mjøskalk. 
Prøve 2 er en mørk blågrå, finkornet sandstein. På planslipt 

flat·e ses ikke svært tydelige, •Ca. l mm tykke skikt. Det opptrer også 
diskontinuerlig skiktning med ganske store vinkler, med åpningen mot 
sydvest. Det ser ut til å foreligge synklinal skråskiktning. 

Prøve 3 er en mere grovkornet, blå sandstein. I blant opptrer 
enkelte meget grove korn med opptil 5 mm i tverrsnitt. De er delvis 
avrundet. På planslipt flate opptrer utydelige, lysere bånd, som karak
teriseres av større kornstørrelse enn bergarten for øvr·ig. 

Prøve 4 er en nokså tett, grønnJi.ggrå sandstein med grove sand
korn i mellommasse av mere finkornet bergart. Sjelden opptrer meget 
grove korn med opptil 3 mm i tverrmål. Bergarten forvitrer Jysebri.mt. 

P·røve 5 er en middelskmnet, blågrå bergart. Den er homogen og 
noen skiktning ses ikke her. 
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Fig. 23. Sandfylte »krypespor« i skifrig grunnmasse (lagflaten) . 

Profil 29. Prøve 16. (Nat. størrelse.) 

Fig. 24. Sandlfylte »krypespor« i skifrig grunnmasse (tvers på lagflaten). 
(Nat. størrelse.) 

Prøve 6 likner meget ·den foregående, men er ennå mere kom:pakt. 
Prøve· 7 bærer tyddi·g preg av sekundæromvandling ved forvit

ring, på tross av at den er en fast og kompakt sandstein. Fargen er 
mest hvitgrå, men den er full av uregelmessige, mørkere, blå flekker, 
som er fliket og diffust begrenset. Den er middelkomet til finkornet. 

Prøve 8 er en brungrå S'andstein med vekslende mengder av gro
vere sandkorn. 

Prøve 9 er en ·gråbrun, finkornet bergart med spredte, grovere 
korn, sjelden meget grove. Den spalter .i tykke flak ( 5 cm) etter plane 
spalteflater. 

Prøve lO og Il likner foregående, men spalter dårligere. 
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Fig. 25. »Sporstrukturer« i sandstein. Øverst prøve 20, profil nr. 2, 

nederst prøve 12, profil nr. l. (Nat. størrelse.) 

Prøve 12 er en mere kompakt, blågrå sandstein. Den er nokså 
finkornet, og mangler de spredte grove kom. Forvitr-ingsskorpen er 
hvitgrå (jfr. prøve 7). 

Prøve 13 er en lysegrå, finkornet S1andstein. 
Prøve 14 er en dels middelskornet, dels grovkornet, blågrå sand

stein. De grove korn er ofte utpreget kantete, og de er opptil 4 mm 
·i tverrmål. Langs Siprekkesone i bergarten opptrer også et ca. 2 mm 
tynt, 1-2 cm langt, grågrønt skiferlag. 

Prøve 15 er en mørk, blågrå finkornet sandstein. I dens øvre 
del fin s krypesporliknende strukturer, som består av bøyde sylindre 
med diameter ca. 0,3-0,5 mm. De er en del flattrykte, og er fylt 
•av samme sort sandstein som de underliggende lag består av. 

Prøve 16 består helt overveiende av slike strukturer, med en meget 
finkornet, sk·ifrig, grønnl·iggrå mellommasse. Syl·in·drene trer meget 
tydelig fram på planslipt flate, sQm lysegrå, noe grovere kornete 
partier (fig. 23 og 24). 

I øvre rand på fig. 24 er det en sylinder, hvor en ganske tydelig 
kan se at den er delt i knapt 1 mm brede segmenter (det kommer 
ikke sæ·rJ.ig godt fram på fotografiet) . Dette vdser at det her må fore-
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ligge en fossil annelide, og det blir da naturlig å anta at alle disse 
sylinderstrukturene enten er fossile annelider, eller krypesporene etter 
dem. Til sammenlikning er tatt med fotografi av en stuff fra profilet 
ved Bjertnes og en f,ra jernbaneskjæringen ved Bjellum (fig. 25). 

Prøve 17 er hentet fra en benk som er meget sterkt forvitret, 
slik at det ikke var mulig å få ut annet enn ganske små stykker, så 
store som valnøtter. Og disse vm helt gjennom rustne og forvitrete. 
'Men en kan likevel se at bergarten dels består av finkornet materiale, 
dels av en del nokså grove kvartskorn. Laget er meget dårlig av
dekket. Antagelig representerer det en svakhetssone i serien, som 
er sprukket opp ved tektonisk påkjenning. 

Prøve 18 og 19 likner igjen meget prøve 15, med fink,ornet, blå
grå sandstein og krypspor-strukturer. Prøve 20 er en middelskornet, 
grå kalkstein, som inneholder et par skall av en Pentamerus sp. 

Mikroskopisk undersøkelse av tynnslip. 
Finkornete og grovkornete benker veksler i dette profilet. De 

grovkornete har korn med opptil 5 mm i tverrmål, og de viser med 

unntak av prøve 13 alltid to klart atskilte kornfraksjoner. Det grove 

materiale består nær sagt utelukkende av forskjellige typer av kvarts

korn. 
C. Friedlaender (9) inndeler kvartsens pressingsfenomener i føl

gende syv grupper: 

l. Unduløs og kataklastisk utslukning. 
2. Tannete lapper, som griper inn i hverandre, mørtelkranser. 
3. Punktformige inneslutninger, som er anordnet i rekker. 
4. Spalteriss. 
5. Toaksethet. 
6. Bolhmsk stripning. 
7. Tilsynelatende tvillingstripning. 

Alle disse formene har jeg funnet i de grovkornete lagene fra 
dette profilet. I stor utstrekning er det primæregensk,aper ved de 
klastiske korn, som må være ervervet ved tektonisk påkjenning i moder
hergarten. For ,j samme slip finner en samtidig korn som bærer preg 
av meget sterk påkjenning, og helt uberørte kom. - Men samtidig 
fins også kvartsvarianter som er dannet som bruddstykker av fin-
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Fig. 26. Forskjellige typer av grove kvartskorn. Profil 7, pnwe 3. 
Forstørret 22 X. X Nk. 

kornete kvartssandsteiner og finkomete aggregater som er dannet etter 
kolloid utfnokket kiselsyreregel. jeg har derf.or ikke fulgt ovenstående 
inndel,ing for å gi et statistisk hilde av mengdeforholdet mellom. de 
forskjellige varieteter, men benyttet denne g·rupperingen: 

I. Enkeltkrystaller med normal utslukning. 
IL Enkeltkrystaller med kl{)ntinuerlig undulerende utslukning. 

Ill. Enkeltkrystaller med feltundulerende utslukning, og grovt, k�a1a
klast.isk oppknuste korn. 

IV. Sterk oppknuste korn eller aggregater av små kvartskorn. (Deres 
dannelsesmåte e·r ofte vanskelig å fa.stlegge.) 

V. Meget finkornete, nær statistisk isotrope kvartsaggregater, her
under chalcedon o. l. 
Her er lagt større vekt på å karakterisere knusningsgraden eller 

fin�ornetheten enn på å skille mellom de forskjellige typer av pres
ningsfenomener. Fig. 26 illustrerer de fire første grupper Kornet, 
som representerer gruppe IV, nærmer seg mot gruppe V, for her 
f,ins også partier som likner chalcedon. 

I de seks slipen�e fra deUe profilet, som inneholder grove kvarts
korn, fordeler de seg prosentvis som tabeHen side 111 viser. 
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27. Avrundingsgraden for grove kvartskorn 
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Fig. 28. Diagram over variasjoner i avrundingsgraden (trukket helt opp) og 

over fordelingen av kvartstypene (stiplet) i profilet ved Sivesindtjern. 

Avrundingsgraden for de grove kornene ble bestemt samtidig med 
gruppeinndelingen, og resultatene er framstilt i trekantdiagram fig. 
27) . Hver kvarts type er skilt ut for seg, og representeres i diagram
mene av sirkler, hvis flateinnhold er proporsjonale med typens •prosent
andel i prøven. 

På fig. 28 er avrundingsgraden for de grovkmnete bergartene 
stilt sammen. En skull-e vente at den tiltok oppover i lagrekken, slik 
som det også ses for de fire underste av prøvene. Men videre oppover 
blir avrundingen igjen dårligere, noe som kan ha forskjellige årsaker. 
I samme trekantdiagram lhar jeg også f.orsøkt å gi et bilde av hvor
ledes mengdeforholdet mellom de forskjellige kvartstyper varierer, idet 
Jeg har slått sammen de tre siste gruppene. Denne kurven viser da en 
viss parallellitet med kurven for avrundingsgraden, idet mengden av 
normalt slukkende kvarts tiltar oppover for de fire underste prøven:::, 
mens de to øverste viser økende innhold av mere finkornete og :.:pp
knuste korn. Dette synes ganske naturlig, for slike mekanisk in
homogene korn gir anledning til mere ujevn slitasje under transporten, 
med utv·ikling av konkave flater. En kunne også tenkt på forskjeller 
i transportlengden f.ar de forskjellige kvartstyper, men da måtte en 
også vente at kornstørrelsen var mindre for kornene som var trans
portert lengst. Det ser ikke ut til å være tilfelle. 

B. D e t  f i n k o r n  e t e  m a t e  r i a l e består av kantet og 
kantrundet kvarts, som oftest slukker normalt. Den inneholder lite 
inneslutninger, og da mest meget små væskepart·ikler, som ofte er 
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anordnet langs rette linjer. Dessuten fins det alltid ganske meget kali
feltspat. Vanligvis er omtrent halvparten av feltspatkornene klare og 
friske, mens resten er mer eller mindre forvitret. Plagioklas spiller 
en 'helt underordnet rolle, og den er alltid meget sterkt omvandlet. Av 
aksessoriske mineraler er zirkon nær sagt alltid til stede og turmalin 
med forskjellige farger er også meget alminnelig. Nedenfr-a og opp
over i profilet t>iltar mengden av klastisk muskovit og klorit. De fins 
som ganske små flak, som ikke sjelden er bøyd .omkrin-g andre kla
stiske korn. I prøve 16 og 19 opptrer også pelitisk fyllmateriale i 
sprekker. - I tahellen ovenfor er kornstørrelsene og resultatene av 
planimetriske bestemmelser av feltspat framstilt. På grunn av at plani
metreringen bare utføres over en begrenset lengde, ligger resultatene 
bare med en viss sannsynlighet innenfor en gitt feilgrense. Denne 
t i  l f e  l d i  g e f e  'i l ligger, for de målingene som er utført her, med 

95 % sannsynlighet under f = ± 3-5 %. (f = 2 · q · ( 1 7 q), hvor fer n 
den sannsynlige maksimal·e feil, q er den brøkdel av bergarten som er 
målt som feltspat, n er det samlete antall utmålte mineralkorn og 
faktoren 2 kommer fram som en konstant når en fo,rlanger 95 % 
sannsynl,ighet.) 

C. S e m e n t m a t e  r i a le t består mest av kvarts som optisk 

orientert viderevekst fra de klasNske kvartskornene. De nye korn

grensene viser ofte rette linjeelementer, dannet ved diagenetisk »Sam
melkristallisati.on«. I snitt parallelt med den krystallografiske hoved
akse ser en også ofte den karakteristiske vinklen på 57-58° mellom 

Norsk geo!. tidsskr. 26. 8 
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prismeflaten og romboederflaten. - Limonitmateriale opptrer også 
som sement, men det er i ihvert fall for en stor del brakt inn ved recente 
forvitringsprosesser. 

Prøve 2 er en finkornet, feltspatrik sandstein. Den diagenetiske 
»Sammelkristallisation« er ganske tydelig å se. Blant feltspatkornene 
fins det også noen perthiter, og noen 'av dem viser nokså høyt relieff, 
slik som de såkalte »jotunperthitene« gjør. - Som sjeldenhet ser en 
også plagioklas, og da alltid omgitt av en mørk forvitringsrand. En 
enkelt krystall, som ligger i snitt nær loddrett på a-aksen, viser ut
slukning: (010) :a'=+ 17°, og er altså en andesin. Mul,igens kan 

også plagioklasen ha vært ganske utbredt i det klastiske materiale, 
men nå være så sterkt omvandlet at den bare ses som ubestemmelige, 
opake korn. Den langt framskredne omvandlingen av de få kornene, 
som kan ,erkjennes, tyder i denne retningen. - Dårlig avrundete zir
konkorn og betydelig bedre avrundete turmalinkorn er det en del av. 
Den siste opptrer med gul, grønn, blågrå, grå, gul eller oransje farge. 

Enkelte spredte muskovitflak ser en også. 
Prøve 3 er en meget grovkornet, nesten konglomeratisk sand

stein. Mellom de grove kornene er det ganske lite av en mere fin

kornet sandsteinsmellommasse. Sementering,en er mest skjedd ved 
orientert viderevekst fra de klastiske kornene, og ofte ser en tydel,ig 

den klastiske grensen som en tynn, mørk rand. Mellommassen består 
av kvarts og feltspat. Kvartskornene er gjeme kantete, mens feltspat
kornene er mer kantrundete eller vdavrundete, trass i at feltspaten 
spalter meget lettere. Forklaringen ligger i at kvar,tskornenes kTlastiske 
former er utvisket ved diagenesen, og det er all grunn til å anta at alt 
det kiastiske materiale i mellommassen var ganske velavrundet ved 
avsetningen. 

Prøve 4 består til dels av meget grove, ganske godt avrundete 
korn, som utgjør omtrent en fjerdedel av bergarten. I dette grove 
materiale var det også en vakker kvartsooide, som mellom kryssete 
nicols alltid viste utslukning i et kors. De optiske akser i aggregatet 
var ordnet tangentielt, og det forelå altså chalcedon. - Størstedelen 

av denne bergarten består av en mer finkornet sandstein med ganske 
meget kalifeldspat. Kornene er alle mer eller mindre vel avrundete. 

Prøve 6. Grove, ganske godt avrundete kvartskorn med tverr
snitt opptil l mm ligger i en grunnmasse av mer f,ink>ornet kvartssand
stein. Bemerkelsesverdig er et korn av kryptokrystallin kvarts, som 
uten kryssete nicols viser en meget vakker, konsentrisk bygning med 
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tynne, vekslende lyse og mørke skikt. - Grunnmassen er ganske felt

spatrik, og spredt fins også små muskovitflak og zirkonkrystaller. 

Prøve 7 er er en finkornet, feltspatførende sandstein med mest 

kantrundete korn. Omvandlete feltspatkorn er ofte flekkete og mørkt 
pigmenterte. Omvandlingsproduktene er gjerne svakt grønnlige, med 

litt høyere lysbrytnings,indeks enn kvarts, mens dobbeltbrytningen er 

lav. Muligens kan det være klinozoicit som er dannet her. 
Prøve 9 består av en forholdsvis finkornet sandstein med spredte, 

grovere kvartskorn i. Mange av dem er gjennomsatt av sprekker, 
som er fylt av opakt, grått materiale, antagelig magnetit (som i blå
kvarts). Samtidig er det langs konturene av de samme kornene et 

gulbrunt, også opakt materiale, som ser ut til å være et rustmineral. 

Prøve I l  inneholder noen få, grove kvartskorn ·i en mer finkornet 
grunnmasse. Slipet omfatter også et parti av brunfarget, forvitret 
bergart, og her ser en tydelig hvorledes det kvartsitiske sementmate
riale er blitt erstattet av opakt, gulbrunt, limonitisk mater<iale ved 

recent forvitring. Helt spredt ser en også partier med kalcit som fyll
materiale. - Av sjeldnere mineraler fins det mer eller mindre velav
rundete zirkonkrystaller, grønne og grålige turmalinkorn og en del 
små muskovitflak. De siste er ofte bøyd omkring kvarts- eller felt
spat-korn i vinkler på opptil 60°. 

Langs en sprekk er det utkrystallisert et kraftig grønt, pleokroi

tisk mineral i fibrige, vifteformete aggregater. Lysbrytningen er ·klart 

større enn kvartsens, og dobbeltbrytningen er ganske stor (ca. 0,03 
etter interferensfargen å dømme). Mineralet har framtredende spalte
riss i lengderetningen, som er parallell med y'. Et snitt som ikke viste 

spalteriss, ga i konvergent lys et godt aksebilde: Enakset, eller to

akset med svært liten aksevinkel, optisk negativt. Pleokroismen viser: 

y= st·erkt grønn, og a= blek gul. Det ser ut til å være et mineral 

fra kloritgruppen, men dobbeltbrytningcn er usedvanlig ihøy, slik at 

de� også kan minne om biotit. 
Prøve 12  er en finkornet sandstein med meget opakt mater,iale 

ved s.iden av den opprinnelige kvartssement. Helt spredt fins det også 

meget grove, velavrundete kvartskorn, som slukker normalt. Fig. 29 
viser hvorledes de tilsynelatende korntverrsnitt fordeler seg i dette 

slipet (bortsett fra de grove kornene). 
Som det kan ses ved å sammenlikne med det tilsvarende dia

grammet for prøve 4 fra profilet ved Kalvsjøtjern ( s. 98) er sorte
ringen langt dårligere i denne sandsteinen. Det ser ut til at det ligger 
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Fig. 29. Tilsynelatende kornstørrelsesfordeling i tynnslip av prøve 12 fra 

Sivesindprofilet. 

et nokså bredt maksimum mellom 0,02 mm og 0,08 mm. (Det lar seg 
imidlertid ikke gjøre å trekke noen sikker og nøyaktig slutning om 
kcmenes v i r k e l i g e størrelsesf.ordeling, når deres form i�ke er 
kjent og regelmessig.) 

I slipet ser en her og der en del små flekker med tverrsnitt ca. 
0,5 mm. Her mangler det opake sementmateriale, som ellers er så 
utbredt. De består av relativt grove kvartskorn, og mangler feltspat, 

som ellers er ganske utbredt i bergarten. Jeg setter derfor dannelsen 
av det mørke, opake materiale i forbindelse med feltspatforvitringeh. 
Det er også dannet små sericitflak ved denne prosessen, og de ligger 
spredt over hele slipet. Sjeldnere opptrer omvandlete korn med svakt 
grønn farge, middels høy lysbrytning og nokså lav dobbeltbrytning. 

De er antagelig dannet ved zoicitisering av plagioklaskorn. Frisk 
plagioklas fantes ikke. - Av sjeldnere mineraler er det en del små, 
sk,ittengrønne turmaliner og noen klare zirkonkorn. 

Prøve 13 er en temmelig grovkornet bergart, som også fører 
ganske meget grove feltspatkorn. Den kan derfor betegnes som 
arkose. Kornstørrelsen når opp til l mm og den tilsynelatende korn
størrelsesfordeling i slipet er gjengitt i fig. nr. 30. 

I denne bergarten kan en ikke skjelne klart mellom en grovkornet 
fraksjon og en finkornet, slik som det ellers er vanlig for de grpv
kornete bergartene rher. Kvartsen er oftest klar og slukker normalt. 

Kontinuerlig undulerende utslukning er heller ikke sjelden, mens felt
undulerende utslu-kning bare ses i noen av de største kornene. Sterkt 
kataklastisk oppknust kvarts og finkornete kvartsaggregater, dannet 

ved krystallisasjon av kolloider opptrer også 'Sjelden. I et korn, med 

nokså grove enkehindivider i, består randen delvis av kryptokrystallin 

kvarts, hvis akse er orientert parallelt med de radiære fibrene, altså 
som i kvartsin. Kvartskornenes fJrm er oftest preget av orientert 
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Fig. 30. Tilsynelatende kornstørrels·es.fordeJ.ing i tynnslip av prøve 13 

fra Sivesindprofilet. 
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viderevekst. Den opprinnelige klastiske korngrense er vanligvis kant
rundet og lite framtredende. 

Kalifeltspat opptrer ofte med vakkert utviklet mikroklingitter. Den 
er ikke sjelden helt klar og uforv>itret, men like ofte forvitret med brun 
pigmentering. Friske korn av plagioklas så jeg ikke her. Som for
vitringsprodukter kan det opptre blekt grønnlige korn med lav dobbelt
brytning og moderat Iysbrytning, rimeJ,igvis et kloritmineral. Andre 
forvitrete korn er gulbrune og mer eller mindre opake av limonit. Hva 
som i hvert tilfelle har foreligget før forvitringen er det vanskelcig 
å avgjøre. 

Av aksessoriske mineraler er fargeløs, kantrundet z.irkon ganske 

alminnelig. Likeledes finner en 'i blant en skittengrønn turma,Jin. 
Prøve 14 består av en meget grovkornet sandstein med finere 

mellommasse. Kornstørrelsen går helt opp til 5 mm og er for den 
grovkornete del sjelden under 0,5 mm. Bergarten kunne derfor med 
like stor rett kalles for et finkmnet konglomerat. Kornstørrelsen for 
mellommassen, som skiller seg skarpt fra de grove kornene, ligger mest 
omkring 0,1-0,2 mm, og den er temmeHg jevn. 

På fig 31 ser en et chakedonfelt, som mangler klastisk begrens
ning. Det må derfor være dannet in situ. I en viss utstrekning har 
det foregått en innkisling (Eink,ieslung, etter definisjonen til Max 
Storz, 27). På fig 32 er derimot et tydelig klastisk korn av krypto
krystallin, skiktet kvarts avbildet. 

Mellommassen i sJ,ipet opptrer ganske rikelig mellom de grove 
kornene. Den består mest av kvarts som slukker normalt. Sjelden 
ser en inneslutninger av fine rutilnåler. Blant kornene av kalifeltspat 
finner en også noen med pert'hitlameller. Muskovit opptrer som små 
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Fig. 31. Finkornet kvartsaggregat med chalcedon. Prøve nr. 14. Profil nr. 7. 

For•st. 85 X. X Nicols. 

flak, som likesom i prøve 11 ofte er bøyd omkrig kvarts- og feltspat
korn. Dessuten er det en del skitten-grønne, pleokroitiske mineral-korn 
med g�limmerhabitus. De viser lave, anomale, gulgrønne interferens
farger og slukker rett med største lysbrytningsindeks langs spalteris
sene. I snitt parallelt med spalteflaten ses i konvergent lys spisse 
bisektriks med 2 V= ca. 50° og y -7- f3 = 0,003-0,005� og snitt 
loddrett på spalteUaten v-iser y -7- a= 0,010-0,015 (etter inter
ferensfargene). Om enn aksevinklen er usedvanl·ig høy, antar jeg at 
det er et kloritmineral. Det opptrer som selvstendige korn, sjelden 
sammenvokst med kvarts. Det føyer seg etter kvarts og feltspat
kornene som muskovitfla>kene, og inneslutter stundom små kvartskorn .. 
Det kan mul,igens være et forvitringsprodu.kt etter biotit. 

Prøve 16 er en finkornet sandstein. I enkelte partier opptrer 
rikelig av et grågrønt, finkornet materiale som sement. Noen steder 
trer de klastiske korn mere tilbake, slik at det blir små, rund.e knoHer, 
som nesten bare består av dette materiale. Dette må ses 'i sammen
heng med at krypespor er meget ubredt i denne prøven. 

V·idere opptrer det foruten hovedmineralene ,kvarts og kalifeltspat, 
en del zirkon og svakt grønn pleokroitisk klorit. Til oels har den så 
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Fig. 32. Skiktet, kryptokrystallin kvarts som klastisk korn i prøve nr. 14. 
Prom nr. 7. l Ni c. Forst. 85 x. 

stor dobbeltbrytning at k·ornene minner mer om biotit. områdene 
hvor det finkornete materialet er sær!,ig u�bre-dt, ser en også en d:el 
muskovH. <D·en grågrønne, finkornete mellommassen lar seg ikke be
stemme under mikroskopet. Mellom kryssete nicols får den en brun
gul farge, men noen def.inert utslu-kning kan ikke iakttas. Jeg antar 
at det er en kl.orit- og ser.icit-før.ende pelitisk substans, og dens opp
treden i sandsteinen her tyder på at ·strømhastigheten har vært mindre 
her enn ved avsetningen av lagene under. På den måten bl•ir sor
teringen dårl·igere. 

Prøve 19 er en middels- til finkornet sandstein. Sprekker og hul
rom i den er fylt av samme s1ags grågrønne materiale som fantes i 
foregående prøve. Kvartskornene viser ikke sjelden kantrundet be
g.r·ensn<ing, trass i diagenetisk v.iderevekst. Ofte er den litt svartprik
ket, og i blant er kornene omgitt av en tykk, opak rand. Kalifeltspat 
er ganske alm�nnelig, og v.iser alle overganger fra friske korn til sterkt 
fmv.itrete, som i foregående sJ.ip. Forvitringsproduktene viser økende 
lysbrytningsindeks med økende omvandlingsgrad. 

Av andre mineraler finner en muskovit, litt av en gressgrønn 
klorit, .en de'! zirkon og Jurmalin. Den siste er gjerne farget blå, grønn 
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eller grålig, og den er gjerne velavrundet. Vridere er det en del mørke 

og gulhvite, opake korn av limonit eller liknende. Kalcit fins som hul

romsfyllinger. 

Bergarten skiller seg betydelig fra foregående ved at det opptrer 

r,i'kelig av et brunfarget, isotropt mineral. Det viser ofte glimmer
habitus, men opptrer også som isometriske korn med avrundete former 
og uten spalubarhet. Fargen vekslrer f.ra ganske lys brun tii helt mørk 

rødlrigbrun. Hvor mineralet opptrer med glimmerhabitus veksler ofte 
fargen på tvers av spaltbarheten. I reflektert lys er det grått og glin
sende. I pulverpreparat ble lysbrytningsindeksen for et nokså lyst 

korn best�emt til n = l ,620 ± 0,003. Mineralet opptrer aldri bøyd om 
andre korn, slik det er alminnelig for muskovitflakene. Det inneslutter 

i enkelte tilfelle små, avrundete kvartskorn. . Etter Srin form ser det 

nærmest ut til å være av klastisk opprinnelse. Jeg har ikke noe annet 

sted sett et liknende mineral, men kunne anta at det er et alkalisk for

vitrringsprodukt etter bi�otit (se side 129-130). 

PROFIL NR. 8. KALKBRUDDET VED BERGSJØEN, 
BØVERBRU 

Professor dr. O. Hol tedahl omtalte at ved befarring av dette brud
det våren 1943 hadde han også sett noen sandsteinbenker, som opp
trådte mellom kalksteinslagene. Etter hans elskverdige anvisning opp
søkte jeg bruddet om sommeren, og det viste seg da at benkene var 
av omtrent samme type som foregående profils lag fra etasje 6. I 
østenden av !bruddet, nærmest sjøen, er bare 2,4 m sandstein blottet. 
Den følger umiddelbart over mjøskalken, som her er brunlig grå med 

lys, rrustgul forvitringsfarge. Skiktningen er dårlig utviklet i den, 

slik at det er vanskelig å avgjøre om den viser noen cliskordans mot 
sandsteinen. Grenseflaten har øst-vestlrig strøk med 80° nordlig fall. 
Den trer tydelig fram som en smal spalte. Kalklagets overflate viser 

tynne ribber på en ellers glatt overfate. Undersiden av sandsteins

pakken er nokså plan, bortsett fra noen små , uregelmessige fordyp

ninger. Rimeligvis er begge flater sterkt påvirket av recent forvit

ring. Det er derfor vanskelig å si noe om deres opprinnelige ut

seende, eller om det har foregått noen forskyvninger etter grense

flaten under foldningen . Fallet avtar raskt oppad mot vest i sand
steinslagene. 
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Fig. 33. Profil nr. 8. Kalkbruddet ved Bergsjøen, Bøverbru. 25m�� et? 

i Overdekt4m 

Beskrivelse av de e?ke
_
Ite prøver (se p:ofilskjemaet): i �e 

Prøve l er en lysegra, fmkornet kalkstem, med mørke 20mf� 
striper. i OverdekriT.5n-. 

stein.
Prøve 2 er en sterkt rusten, grå, middelskornet kalk- 2j�: 

;:t:ll::. . , '  J{J;. 

Prøve 3: Middelskornet til grovkornet kalksandstein om ��- · · b_<l_t � 
, l efilb� 

med mørk grabrun farge (representerer underste sand- � 

ste,insskikt). Fig. 33. 
Prøve 4: Lys, middelskornet, kvartsitisk sandstein. 
Prøve 4 b: Likner foregående, men her opptr•er en tydeJ,ig dis

kontinuerlig skiktning, som kan ses på friskt brudd. Skråsk,iktet heller 
nedover mot vest, ca. 30° fra den normale skiktretningen (lagstillingen 
faller lher bare 45° mot nord). 

Prøve 5: Middelskornet, lys grå sandstein med enkelte grove 
korn. 

Prøve 6: Lys, middelskornet kvartssandste.in. 
Prøve 7: Lys, finkornet sandstein med spredte, grove korn. 

Dessuten opptrer et skikt av meget grove, kantrundete korn, med opp
til 2 mm i tverrmål. 

Lenger mot vest opptrer ca. 20 m over mjøskalken et ca. 1 m 
mektig lag av sandig skifer med tynne sandsteinsbenker, som er dårlig 
blottet. En prøve herfra (prøve 8) viser på planstipt flate •lysegrå, 
elliptiske og bøyde sylindersnitt, som helt likner krypesporstrukturene 
fra Sivesind-profilet. 

Videre er 2,75 m overdekt, og så følger noen dårlig iblottete ben
ker av grå kalkstein. De inneholder en del fossiler, bl. a. en del eksem
plarer av Pentamerus oblongus (bestemt av professor dr. O. Holte
dahl). Dette tyder på at disse lag·ene tilhører etasje 7 b. Borealis
kalken er ikke utviklet her. 

Ca. 100 m vestafor, langs en skogsveg, er elet forsøkt et lite kalk
brudd. Også her følger sandsteinslag over mjøskalken, med ca. 3 m 
blottet. Lagst.illingen er nesten steil, med 80° nordlig fall. Videre 
er ca. 13 m overdekt, så følger .omtrent 6 m mektige lag av penta
meruskalk .og over denne følger igjen etter et lite overdekt parti skifer
lag, som vel må parallelliseres med lagene med knollekalk og skifer 

fra etasje 7 b, som Kiær omtaler fra profilet ved Gjøvik kalkfabrikk 
( 14, s. 4 1  O). Dette er de øverste silurlag, som hittil er sett i denne 
egnen. 
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Mikroskopisk undersøkelse av tynnslip. 

Prøve nr. 3 er en grovkornet kalksandstein, hvor sementkalken 
delvis er erstattet av limonit. Kornstørrelsen går opp ti'! 0,85 mm i 
tverrmål. Omkent halvparten av de grove kornene er velavrundete, 
og de øvrige er oftest godt kantrundete og bare sjelden skarpkantete. 
Et stort antall av disse kornene, som utelukkende består av kvarts, 
er sprukket opp i en felles retning, og sprekkene kan strekke seg over 
flere korn, og den mellomliggende matriks og sementrriasse. Tyde
ligvis har denne oppsprekningen foregått etter diagenesen, og da 
rimeligv:is under fjellkjedefoldingen. Noen korn v,iser tydelig disloka
sjon etter sprekkretningen, slik at det må være skjærsprekker. Gruppe
inndelingen av kvartskornene etter deres mekaniske påkjenning får i 
denne bergarten selvfølgelig en sterkt redusert betydning for under
søkelsen av de a v s  a t t e  korns natur : 

I 

OJo 22,5 
Il 

58 
Ill 

19,5 
IV 

sjelden 

Et grovt korn består av finkornet kvarts, med kornstørrelse fra 
noen få tusendels millimeter til 0,005 mm. Det må være dannet ved 
krystallisasjon av kolloid kiselsyre. 

I enkelte partier med meg,et matriks, !har bevegelsene i bergarten 
vært meget kraftige, og det kan være vanskeldg å skjelne mellom løs
revne deler av større korn og de f.inere korn fra matriksen. Denne 
består overveiende av kvartskorn, som oftest 'kantet og uregelmessig 
begrenset. Forholdsvis sjelden ser en mikroklinkorn. 

Prøve nr. 4 b er en grovkornet kvartssandstein, med godt kant
rundete korn, til dels velavrundete. De viser ofte orientert v,iderevekst, 
med tydelig pigmentrand 'langs den gamle, klastiske korngrense. Korn
stør<relsen går opp til 2 mm. Også her har det foregått små bevegelser 
>langs sprekkesoner, men de ,er langt mindre utviklet enn i foregående 
slip. Kvartskornene grupperer seg på de fem klasser prosentvi,s slik : 

I Il Ill IV V 

OJo 27,5 56 14,5 l l 

Korn som tilhører gruppe V, er meget finkornet, ofte med noe 
grovere småkrystaller samlet i runde partier. De har ikke klastisk 
begrensning, og må derfor enten være nydannet i sedimentet, eller 
være avsatt som korn av kise!syregel, som deretter er blitt deformert 
av andre, mere kompakte, klastiske korn. 
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Det er temmelig lite mel110mmasse i denne bergarten. Men en ser 
i blant små spaltestykker av kalifeltspat. Sprekker i bergarten er for 
en stor del fylt av limonit, og til dels noe kaJ,oit, som sannsynligvis for 
størstedelen er blitt fortrengt av limoniten. 

Prøve 7 er en middelskornet, feltspatrik kvartssandstein med 
spredte, grove korn. De er kantete eller kantrundete, sjeldnere vel
avrundete. Kornstørrelsen er i alminnelighet ca. 0,5 mm og kan nå 
opp til l ,5 mm. Kornene grupperer seg slik ( 67 korn i alt) : 

I Il Ill 

�o 17 37 16 

Kornstørrelsen i grunnmassen er vanligvis O, 1-0,2 mm, slik som 
den ses i slipets snitt. Kvartsen er for en stor del jevnt undulerende. 

Planimetredng over 2 cm viste at grunnmassen består av 18 % felt
spat, foruten kvarts. Det er helt overveiende kalifeltspat, hvorav om
trent halvparten er klare, fr,iske korn og halvparten viser svartbrun 
pigmentering i gjennomfallende lys, mens de i reflektert ys er matt 
hvite. I blant ser en �sterkt omvandlete korn, som viser omhent samme 
lysbrytningsindeks som kvarts. En svak, utydelig tvillinglamellering 
kan tyde på at det har foreJ,igget plagioklas. 

For øvrig fins det endel muskovitflak, endel zirkon og grønn 
turmalin, som er mere eller mindre avrundet. Opake korn, som er 
hvite i reflektert lys, kan være kaoliniserte feltspatkorn. 

PROFIL NR. 9. VE GE N  FORBI GJØVIK 
KALKFABRIKK (NEDLAGT) 

Dette profilet har Kiær beskrevet utførJ,ig i sitt store arbeide om 
Oslofeltets silur ( 14, s. 407-411). Od er nå delv,is overgrodd, og byr 

ikke lenger på så gode blotninger som dengang !hans arbeide ble ut

ført. Jeg har derfor bare samlet noen prøver fra profilets nedre del 

av etasje 6, uten å legge noen vekt på feltbeskrivelsen. 

De første 4 prøver tok jeg fra mjøskalken under sandsteinslagene, 

og de 'har liten interesse i denne forbindelse. 

Prøve 5 er en lys, blågrå, finjQornet, tett sandstein. Den viser 

nokså diffuse, lyse skikt, som til dels flyter over i hverandre, slik at 
deres tykkese er uklar. Den veksler mellom 0,5 mm og 3 mm. Berg

arten spalter ganske godt i tykke plater. 

Prøve 6 er lys grønnlighvit og blågrå, finkornet og tett. De 
mørke og lyse partier veksler nokså uregelmessig, slik at skiktningen 
blir meget utydelig. 
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Fig. 34. Profil nr. 9. Vegen forbi Gjøvik kalkfabrikk (nedi.). 

Prøve 7 er en blågrå og hv.itgrå, fast finkornet sand
stein med ganske tydelig skiktning, hare forstyrret av brede, 
lyse infiltrasjoonsskikt. De danner liten vinkel med de pri
mære skikt, slik at en kunne få inntrykk av at det foreligger 
diskontinuerlig s'kiktning i bergarten. Den primære skikt
ning er imidlertid para!J.ell, og skiktene er gjennomsnittlig 
l mm tykke. 

Prøve 8: Blågrå, finkornet sandstein uten synlig skikt

ning. Øverst er det et grågrønt, skifrig skikt. Langs dette 
har det foregått glidning, sJ,ik som det kan ventes i dette 
sterkt foldete område. 

Prøve 9: Grønlig grå, skifrig sandstein, som spalter i tynne 
skikt. På plansJ,ipt flate ser en lysere grå, avlange felt (ca. l cm 

X 0,4 cm). De likner helt de strukturene, som er avbildet på fig. 24 
og 25 ( s. l 07 og l 08). På •lagflaten ser en ikke noen krypespor. 

Prøve l O er en blågrå, sterkt rusten, middelskornet sandstein med 
ganske god spaltbarhet. 

Prøve 11: Grovkornet, mørkeblå og gråhvit sandste,jn, som spal
ter godt i tykke plater. Enkelte korn når opp til 5 mm i tverrsnitt, 
men de fleste er mindre enn l mm. Bergarten er meget rusten og 
porøs. Den kunne nesten betegnes som et k·onglomerat. 

Prøve 12 : Blågrå, middelskornet sandstein, som er gjennomsatt 
av tynne kvartsårere på kryss og tvers. De viser seg som ribber på 
forvitret flate. 

Prøve 13: Sterkt forvitret, løs, mørkeblå, konglomeratisk sand
stein. Den inneholder en del kantete, avlange eller flate korn med 
tverrsnitt på mere enn 5 mm. De er ordnet i skikt, og består mest 
av blågrå og hvite kvartskorn. 

Prøve 14: Fin- til middels-kornet, blågrå sandstein. Overflaten 
er delvis dekket av et tynt, grønngrått, sk·ifrig skikt, som ikke lig

ger plant. 

Prøve 15: Finkornet, kompakt, blågrå sandstein. Også her er 
det et likne'nde skiferskikt på overflaten, og dessuten fins det små flak 

av en liknende bergart i selve bergarten. De er opptil 2,5 cm lange 
og 0,2 cm tykke. · Deres forekomst her i en ellers homogen sandstein 

er bemerkelsesverdig. Videre opptrer det også et lite bruddstykke 

av et 1hornskall. 
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Mikroskopisk undersøkelse av tynnslip. 

Prøve 5 er en middelskornet kvartssandstei n, som fører en del 
kalifeltspat. Kornstørrelsen går opp til 0,5 mm, og kornene er mest 
kantrundete. 

Planimetrering over 7,5 mm viser at bergarten består av 84 % 
kvarts, 13 % kalifeltspat, hvorav 5 % er klar og uforvHret og 8 o/c er 

forvitret. 3 % består av opakt mater,i ale. 

Kvartskornene i nneholder omtrent alltid små væske·innslutninger 

og ellers fins spredt små rutilnåler, enkelte korn med større �ruti l
krystaller og korn med små, grønne kloritflak. Enkelte korn består av 

meget finkornet kvarts, og disse er svakt tbrunpigmenterte. 

Kalifeltspaten inneholder i noen tilfelle små kloritflak. Den opp

trer dels med mikroklingitter og enkelt sett av tvillinger, dels helt uten 
tvillingstriper. Et korn som ligger i snitt loddnett på a-aksen, viser 

rett utslukning, og det må derfor være en ortoklas som foreligger. 

De forvitrete korn er uklare og viser ofte mørkere bånd og striper 
langs spalterissene. 

Av opake bestanddeler finner en kraftig gullgule limonitkorn. 

Sjeldnere opptrer svarte korn. 

Av sjeldnere mineraler opptrer muskovitflak, klori t, svakt brun

lige flak, som kan være baueritisert biotit (et flak viser merkverdi g  
krusete spalter.iss, med t ilsvarende utslukning). Videre fins det al

minnelige aksessoriske mineral zirkon og ganske lite granat. 

Prøve 7 er en feltspatførende, middelskornet :kvartssandstein, med 
maksimalt korntverrsnitt 0,4 mm. 

Planimetrering over 6 mm med mikrometerskrue viste 77,5 % 
kvarts, 20,5 % feltspat, hvorav de 4,5 % var forvitret, og 2 % opakt 
materiale, vesentlig li rnonit. 

Kvartskornene viser kantrundete og velavrundete former og har 
svært ofte vokst orientert videre. Den opprinnelige, klastiske grense 

er i alminnelighet markert med en pi gmentrand. Nokså sjelden opp

trer en svakt undulerende utslukning, som også overtas av sement

kvartsen. 

Feltspaten består ihvertfall helt overveiende av katifeldspat, som 

ottes opptrer uten tvillingstriper eller bare med albittvillingstriper. 
Sjeldnere ser en mihoklingitter. 

Prøve 11 er en meget grovkornet, kalkførende kvartssandstein. 

De grove, klastiske korn består av et meget variert kvartsmateriale. 
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Fig. 35. Geometrisk »Auslesevorgang« i en fibrig agatdruse. X Nicols, 200 g. 
forstørret. Gjengitt etter W. Jansen: Z. f. Krist. 85, s. 267 (Tafel l). 

Nær sagt alle korn viser mere eller mindre av små, væskeinneslutninger 
og andre små korn, som er ordnet i striper. Disse går ofte parallelt 
med basis og prismeflatene og J,ikeledes langs romboederflatene. Om
trent halvparten av kvartskornene sluklker normalt eller svakt, kon
tinuerlig undulerende. Ellers opptrer alle grader av oppknusning like 
ned til meget finkornete aggregater. Men samtidig opptrer også fin
komet.e kvartsaggregater, som er dannet ved krystallisasjon av kolloid 

kiselsyre, og disse Jar seg iklke alltid lett skille fra de oppknuste korn. 
De viser stor likhet med ·de forskjellige soner i en agatdruse, som er 
gjengitt ·på fig. 35 etter W. Jansen ( 19). Alle syv typer er repre
sentert d denne prøven. nette gjør det meget sannsynl,ig at en bergart 
som inneholdt mange agatdruser, har levert materialet til denne berg
arten. 

Ganske påfallende er noen korn, S<Jm mellom kryssete nicols viser 

en fm stripning. Oftest er stripene en del forgrenet eller fjærformete. 

I et tilfelle, hvor kornet er skåret parallelt med aksen, går stripene 

parallelt og loddrett på denne (fig. 36). I et annet t·ifelle (skjevt snitt) 

danner stripene 55-60° med aksens projelksjon. De er svakt fjær

formig struerte med skråstripningen parallell med akseprojeksjonen 

(fig 37). Dette er i full overensstemmelse med Friedlaenders beskri

velse av Bøhmske striper (9), .og deres dannelse ved små forskyv

ninger langs kvartsens dårlige spalteBater etter basis, prisma og rom

boeder. Imidlertid ser en ikke stripene uten kryssete nicols i deUe 

slipet, selv om de oftest forløper langs pigmentstriper og spalteriss 

(mere eller mindre velutviklete). 
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Fig. 36. Fig. 37. 
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Fig. 36 97 g. f.orstørret. Fig. 37 60 g. forstørret. Kvartskorn med Bøhmske 

striper. Prøve Il. Pofil nr. 9. Vegen forbi Gjøvik kalkfabrikk. 

Fig 38 viser et ikvårt·S!korn, som er uregelmessig oppsprukket. 

spr·ekkene er fylt av ganske små kvartskrystaller, slik at de ikke er 
synlige uten mellom kryssete nicols. Det må være dannet ved at et 

oppsprukket korn har vært utsatt for innlkisHng. Dette bekreftes ved 
at c!Jet ofte opptrer små pigmentkorn langs sprekkene. Omtrent midt 

på samme bilde ser en et korn av svært finkornet materiale, som 

inneholder ·en del kantete kvarts:korn, et feltspatkorn og små korn 

med 'høy lysbrytning, muligens en rutil og en z·irkon. Grunnmassen 
er grønnlig grå ·og virker nærmest isotrop. Den har tydeNg større 
lysbrytning1 enn kvarts. Den inneholder ·en mengde, ganske små 
fliak av kaolin eller sericit, som også har lavere lysbrytning enn grunn
massen. Muligens kan det være en klastisk fosf.oritknolle som .fore
ldgger her. 

I dette tynnslipet ser en og et grovt, kantet 1korn av fr,i·sk mi·kro
klin, som viser utmerket spaltbar:het. Ellers er feltspat ytterst sjelden 
som grove korn i denne bergarten. 

Uten at det kan h·ekkes noen skarv grense mellom -det grov

kJ.astiske materiale og mellommassen, er det allikevel naturlig å om
tale bergartens finer·e klastislke marer.iale som en matriks, som fyller 

ut mellom de grovere korn. Komstørrelsen går ofte helt ned til 

0,1 mm og mindre. Materialet består overveiende av kvarts. Noe 
feltspat fins det også og som sjeldenhet små muskovit11ak. 
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Fig. 38. Fig. 39. 

Fig. 38. Prøve Il. Profil nr. 28. SiHcifisert kvartskorn og fosforitknolle ( ?) . 
13 g. forstørret. X Nic. 

Fig. 39. 26 g. forst., X Nic. Chalcedon og kalkspat. Prøve Il. Profil nr. 28. 
Vegen fo11bi Gjøvik kalkfabrikk. 

Sementmaterialet består mest av kvarts, Som opptrer som -orientert 

viderevekst fra de klastiske korn, slik som det s,es på fig. 36. Men 
dessuten er det en del ·ka�kspat i nokså grove krystaller, som ofte 

har vokset {)mk>r.ing klastiske korn. Bergarten bær.er tydelig preg 
av silicifikasjon. 

Fig. 39 viser et parti, hvor et bånd av chalcedon er delvis for
trengt av kalkspat. Med større forstørrelse ser en at begg•e disse 
mineralene inneholder fine nåler og pigmentstriper {)fdnet med fibrig 
chalcedonstruktur, som ·ikke kan ventes primærdannet i kalcit. - Et 
annet sted i samme tynnsHp ser en også et klastisk korna·ggregat av 
finkornet kvart-s, hvor den opprinnelige korngrense tydelig g}ennom
brytes av en kaJ.citkrysta.ll, slik at den bare ses som en tynn pig
mentrand. 

D<et s·er således ut til at bergarten etter avsetningen først har 
vært gjenstand for en normal kvartsdiag·enene. Samtrdig (ener på 
et senere tidspunkt) har det foregått en silicifikasjon med mineral
dannelse etter kolloid kiselsyre. Derpå har 'kalkrike oppløsninger 

trengt inn og oppløst en del av kvartsmaterialet under ·utskmeJ.se av 

kalcit. Tidspunktet for denne siste substitusjonen kan jeg ikke fast
legge, men det kunne tenkes at den fant sted samtidig med avsetnin
gen av de ka.lkrik·e pentameruslag, som følger ov•er sandsteinssenien. 

Selve substitusjonen kan ha f·oregått ved at kullsyrerikt vann, som 
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inneholder meget kalk i oppløsning, mister en del av kullsyren. Her
v.ed synker oppløseligheten av kalk, mens samt.idig alkal,initeten stiger, 
og dermed også oppløselligheten av kiselsyre. Men årsaken til at 
kullsyren ble avgitt blir et åpent spørsmål ved denne hypotesen. 

Prøve 13. Bergarten består av usortert, dårlig avrundet, klastisk 
materiale med kornstørre'lse fra O, l mm NI 2 mm. D<en består over
veiende av kvarts av forskjellige typer, men en del kali feltspat (til dels 
med mikroklingitter) og mu[igens ganske lite allbit f,ins også. De van
lige aksessoriske mineraler er det lite av her. Sementmaterialet be
står dels av kvarts i of'ientert viderevekst, dels fins det også en del 
gulbrunt, limonitisk materiale, sannsyniigvis dannet under recent for
vitring. 

Klar kvarts er det en del av, og den karakteriseres ved at den 
oftest er klar og inneholder relat1ivt lite punktrekker og spalteriss. 
Normalt, kont,inuerlig utslukkende kvarts er alminneligere, med alle 
overganger fra ganske svakt undulerende utslukning opp til 30° varia
sjon i utslukningsretningen i samme korn. Kataklastisk oppknuste 
korn med tannet-lappet gr·ense mellom feltene er vel de hyppigs.te i dette 
slipet. Ofte følges diss·e grensene av grenser for forskjel!.ig pigmen
teringsgrad, men det er ingen fast regel. Et enkelt korn av finkornet 
sandstein ser en også. Det har en meget avlang form, og må antas 

å representere et bruddstykke av en sandsteinsskifer. For øvrig ser 
en noen meget finkornete aggregater av kvarts, som må antas dannet 
av kolloid k,iselsyre. Til dels er de så uregelmessig begrenset at de 
må være nydannet i sedimentet. 

Prøve 14 er en middelskomet, feltspatførende kvartssandstein. 

Kornstørrelsen går opp Hl 0,3-0,4 mm i største tverrsnitt. De kla
stiske kom er tydelig lkantrundet. Kvartsen ·er oftest klar, og den 
slukker normalt eller kontinuerlig undulerende for de meste. Kaolifelt
spat opptrer ofte med vakkert mikroklintvillinggitter. Planimetrering 
over 3 cm viste at 12 % !består av feltspat, og herav er ca. 60 % friske 
og uforvitrete korn. De forvitrete Ikorn er ofte helt fylt av brunt 
pigentmateriale. 

Av sjeldnere mineraler innehdlder slipet ganske meg·et klare Z'ir
konkorn, litt grønn eller nesten fargeløs turmalin. Videre ·er det gan
ske meget av et mørkt, brunrødt minera11, som viser seg isotropt. Det 
likner det mineralet, som ble omtalt fra prøve 19 i profilet v·ed Sive
sind'tjern ( s. 120), men glimmerspaHbarheten ses i;kke i dette slipet. 
M. Mehmel (21, 1937) omtaler at han kunne påvise at biotit, når den 

Norsk geo!. tidsskr. 26. 9 
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forvitrer i sterkt allkalisk miljø, får et overtrekk av hematit. Jeg regner 
det derfor for rimelig at det er en slik forvitr·et biotit som foreligger 
her, og muligens skyldes den manglende glimmerspaltbarhet at pro
sessen er gått lenger i dette tilfeJIJe enn ved S�vesindt}ern. Kalklagene 
over og under sandsteinserien siDulle også gi betingelser for et slikt 
alkalisk mi[jø. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS 

lntroduction. 
The present paper endeavours a more detailed description of the 

sandstone Iayers found at the bottom of the S�lurian series in the 
northern part of the Oslo Region. Nine profiles have been described, 
two of whkh have previously be en described lb y J. Kiær ( 14). 

The field work was conducted during a period of two weeks in 
the autumn 1942 and three weeks in the summer 1943, and was mosHy 
devoted to measuring the thio'kness of beds and describing

. 
their 

general attitude. These observations have been i1lustrated in schem
atical profile drawings. Numerous samples were also collected, and 
studiied in the 1laboratory. They were all cut and ground on surfaoes 
perpendicular to the strata and etched with diluted HCI, to ma'ke their 
structural features more distinct and visible. It proved impossible 
to dissolve the rcement of the rocks, therefore a mechanical analyzis 
of the Clastic material could not he accomplished. Thus recourse must 
behad .to tlhrin sections, and ·the study of trheir characteristics by micro
scopical methods. The partide dimensions are mostrly given only :by 
the !argest diametre com'imonly seen. In a few slides the appar·ent 
grain diamehes have been measured and presented in diagrams. 

To describe the roundness of the clastic forms, the ratio, convex: 
plan : concave parts of the grain borders have been estimated and 
pres·ented in triangle diagrams (p. 1 1 1-112). 

Level alterations. 

The sandstone series treated in this work, has tbeen formed during 
a large transgression of the sea caused by earth crust movements 
taking place along the eastern parts of the Caledonian geosyndine at 
the later Ordovician and early Silurian times. In his rpaper "The Revo
lution His tory of the Norwegian Mountain Range" ( 35), T<h. Vogt 
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names this perdode "The Ekne Orogenesis". H approximat,ely coincides 
with tlhe Taconic peri.od. Manifestations .of these movements are discon
formities as weii as conglomerates and other coarse grained sec!Jiments, 

found widely distributed along the ·old mountain rang•e. He mentions 
the Ekne sandstone sefi.es willh the Hopla conglomerate at the south
eastern side of the Trondheimsfjord, a sandstone seri'es at Grong, 
quarzites with Phacops elliptifrons in Jamtland and Våsterbotten in 
::>weden, conglomerates and quartzites of the Ar·ch System at Berg·en, 
and also the v·ery sandstone layers at Lake Mjøsa, <that .are dealt with 
in this paper. He fur.thermoæ holds Vhat the flysch sediments forming 
the "V,aldres Sparagmite" were formed at the same time. 

Two prominent leve! alterations took place in the Oslo Region 
during Upper Ordovician and Lower Silurrian: 

(l ) Above the U p per Chasmops Limes tone ( stage 4 b o) the re 
can be traoed a break in the sedimentation extending over the greater 
part of the Oslo R�egion. In the southern and eastern parts this break 
proba,qly did not last very Iong. As far north as the southern parts of 
the Hadeland district it was followed by the Trinucleus shale (s�tage 

4 c a) . Still fart1her north, in the northern pads •Of Hadeland, the break 

lasted langer, viz.: from stage 4bo to the Gastropode Limes•tone (stage 

5 a) (J. Kiær, 15 and Leif Størmer, 30). The nor.thernmost extension 

of this �transgression is in the area south ·of Mount Skreikampen at Lake 

Mjøsa, where thick Iayers of the Gastropode Limestone can be seen, as 

demonstrated in the present paper. In the profiles s•till farther north 

no Ordoviciap rocks younger than the Mjøsa Limestone series, which 

here represents stage 4 bIl, are pr.esent. This might be explained by 

erosional removal of any possibly deposited layers befare the Silurian 

rocks were fmmed. But no traces of this erosion has been seen, and 

most probably the Upper Ordovic,ian transgression did not reach so 

far north. 
(2) The second period of land upheavel was first pointed out 

by J. Kiær ( 17), who �observed an intraformational conglomerate at 

Asker (ne ar Oslo). It must have been form ed during a transitory 

drying up and erosion, and represents the f.irst stage of the sediment

ation of the lime-sandstone at the bottom of the Silurian ( stage 5 b). 

Corresponding intraformational conglomerates and br·eccias are found 

by the present invest'igations in t1he upper parts of the limestone beds, 

situated immediately below the sandstone series at Bjertnes and Klin-
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kenberg near Lake Randsfjord, thus proving that similar conditions 

of sedimentation prevailed at Asker and at Hadeland. 
From stage 5 b  throughout stage 6a comm::m and extens,ive land 

subsidence took place, only interrupted by a less upheavel at stage 
6 b, as J. Kiær .has shown (14). The dastic material accordingly 
grows finer, especially in the eastern districts. At Hadeland, however, 
the land subsidence was practkally compensated for by sedimentation, 
and shallow water sediments were fmmed all the time. At the top 
of stage 6 the material becomes more argillaceous, and eventually it 
is displaced by the rather pure Bore alis limes tone ( stage 7 a). 

About the same features can be seen in the Silurian area s�outh 
of Mount Skreikampen. 

Farther north, at Toten, the two disconformities melt together 
into one large hiathus. The missing strata are those between the 

Mjøsa limestone and the Lower Llandoverian sandstone series, which 
is not very thick in these parts. Furthermore the still higher Borealis 
J.imestone is la,cking, also indicating that the deposition of clastic 
material may have lasted until the Pentamerus limestone ( stage 7 b). 
It is most probable that rhese profiles were not transgreded until late 
Lower Llandoverian time. 

-

The Sedimentation. 

Sedimentation of arenaceous material indicates a shallow water 
deposition, and the present sandstones do not form any exception. 
The grain size is mainly 0,05-0,15 mm, rather well sorted. This 
indicates a small stream valocity, probably not exceeding 0,25 mjsec. 
Well rounded, coarser grains occur abundantly in lentkular or regular 
beds in the lower parts of the series. Their ocourences may be ex
plained as littoral formations, where the sorting and rounding of the 
grains were performed by t'he breakers. In the prof,ile at Lake Kalv
sjøtjern one bed consists of fine material with coarser sand from 

the surroundings filled into small cravasses and unevennesses of the 
bedding plane. Coral fragments, corroded by wave action, are fre
quently seen. This bed represents a typical IHtoral formation, prob
ably interrupted by a transitory drying up of land. - When coarse 
grains ocour scattered in a finer sand, the layers may have been fmmed 
at some greater distance from the shore, the coarser grains brought 
out by occasionally stronger wave movements. 
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The sediments in the neighbourhood of the littoral zone take the 
shape of thin Jamdnae, enriched on heavy mineral grains, whkh occa
sionally can be observed in the microscope. (This harmonies with 

the statements of C. W. Correns, 8). 
Tlhe cement consists in the southern profiles of calcite and quartz. 

Sometimes the calcit•e occurs in such abundance that tihe dastic grains 
are not in contact. Thus the calcite must have :been deposited con
temporanous'ly with the arenaceous material, and possibly by an
organic precipitation of super·saturated solutions. These may be 
formed when cold river water, rich in carbon dioxide and lime, flows 
out over a wide ocean shelving. The temperature may increase due 
to sun radiation acting on qukt and shaUow water. Carbon dioxide 
will be lost and thus the solubility of calcite decreases. C. W. Cor
rens (8) thinks suoh a precipitation quite pr·obable, he emphasizes, 
however, that crystal nudei must be present in order to prevent super
saturation. In this •case the functions of the nuclei could be exercised 
by clastic calcite grains, which occasionally appear with rhombo
hedrical shapes. 

A regular lamination is often formed by layers rich in cakite 
alternating with layers where the C'lastic material dominat

'
es. As the 

latter has the same .character in 'both cases, tihe variations must have 
been caused by oscillation in the supply of cakite. The pæcipitation 
mentioned above might for instance be expected to be •influenced by 
the seasonal variations of temperature and sun radiations. Jf this be 
true, a tentative chrono'logy might be established. The thickness of 
the .laminations usua:lly varies between 0,5 mm and 1 mm, and the 
thiekness of the total series amounts to more than 100 m. About 
100 000-200 000 periods (or years?) might thus be expected to 
have passed before the deposition of the seri·es was finished. Pre
caution should •however be taJken as to the accuracy of this numlber, 
as it is founded on the measurement of a total of on•ly 10-15 cm or 

200 laminations. 
A smal'l fraction of �he calcite was deposited as sheiJI fragments. 

The series is not rich in fossiles, but beds whkh oontain small shells 
of Camarotoechia sp. tog.ether with small rugose corals are not rare. 
By microsrcopica'l examination organic calcite structures were observed 

in some slides fwm the profiles at Bjellum and Klinkenberg. Worm 

trails ·can sometimes be seen on the bedding planes, and on the cut 
surfaces perpendicular to the strata the samples very often exhibit 
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smarJI lenticular or nodular strudure·s, that are due to the action of 
worms (figs. 23, 24, 25, p. 107-108). Ca. 100m from helow in the 
profile at K�lrinkemberg a peculiar "Pipe-Rook" is found (20). Air! 

these trails, and parti:cularly the ·last mentioned ones, support the 
supposition of a shallow wat·er deposition. 

The thin laminations are for the greater parts parallel or faintly 
rippled. Thus they must hav.e been formed in smooth water, the 
current velocity of whicll have scar·cely exeeded 0,25 mjsec., the ap
proximate limit of current vdocity under which fine arenaceous mate
ria'! is not moved (rcalculated from the values given by W. H. 

Bucher, 5). Distinct rippled surfaces are found in the profiles at 

Bjellum, Klinkenberg and Grindvold. Their wave lengths from crest 
to crest lie mainily at 4-10 cm. They are mostly symmetrical, hut 
sharp crests, typical for oscillation ripples, have not heen observed. 
llhe directions of their paraUel arrangement in different levels in the 
same profiles indkates �he principal direction of the coast line. 

llhe thæe northernmost profiles differ rather much fr.om the 
southern ones. Coarse grained beds are moæ frequent, and the 
rounding of the coarse grains is not so good. No doubt �hey ryave 
been deposit:ed nearer to the souroes of the clastic materia:J. Distinct 
lamination is lacking, and cakit·e occurs very s:parcely. The formaHon 
of cryptocrystalline quartz aggregates indicates poor water circulation, 
otherwise the coJtloidal silka should not have floccu'lated. - The 
rocks in these profiles were probably fmmed in continental environ
ments, as fluvial sediments. 

The profile taken south of Mount Skreikampen Iies between the 
southern and the northern profiles. The thickness of the series and 
the dimensions of the blastic grains approach those of fhe southern 
ones, while the quartzitic cement is in aocordance with the northern. 

The Transportation. 

All evidenrces seem to indicate that the transportation of the clastic 
material was accomplished by water. For the determination of the 
direction of the transport only few and incomplete evidences have 

been available. The pr·ofile at Lake Kalvsjøtjern displays discontinued 

laminafi.on (cross lamination) at some places, indicating a transport 
from north and west towards south and east. The conglomeratic 
bæccia at the bottom of the series at Klinkenrberg points to a similar 
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diæction of transportation. At Orin.dvold, however, assymmetrical 

rippile mariks suggest a current direction just in the oppos,ite direction. 

Since, however, land must be supposed to have existed to the north, 

the transport directions f·ound at Lake Kalvsjøtjern and at Klinkenberg 

would seem to have been the most prominent ones. - For the northern 

profiles discontinu•ed laminations at Lake Sivesindtjern and at Lake 

Bergsjø indicate current directions from east to west. This direction 

might be in acoordance with the possible Archean persistent ridge, 

proposed by B. Asklund. 

The clastic materia·l is fairly well sorted, suggesting a raflher long 

transportation. A vivid sorting adivity during the .deposition might, 

however, modificate this conclusion. - The coarse grained beds show 

for the gre.ater part two markedly different grain fractions. The 
coarser grains have presumably been deposited during floods, the 
finer fraction at normal water supply. Afterwards the fine material 

was fil:led in between the coarser grains by wave activity or currents. 

The well marked difference between �he fractions might suggest a 

dry climate with sudden rainflows, as is characteristic f·or the s·emi

arid zones. 

Potasih feldspar •Ocours rather abundantly, especially in the 

northern profi.les, where it constitutes ca. 20 % of the finely grained 

rocks. Usually about the half of the feldspar grains look quite 

fresh, rhe rest is more or less decomposed. Conditions of trans

poration which permit Etne loss of fe:ldspar by wheathering as well 
as by desintegration, must therefore have prevailed. Plagioclas.e is 
almost lacking ·in these sandstones, while the opposite relation beween 
the feldspars is found for instance in the contemporaneous clastic sedi
ments at Berg·en. It ,is well known that the plagiodase is more suscept
ible to decomposition �han the potash feldspars. In his paper on 
solution by w'heathering previous to the kaolinization, Rozen (24) con
cludes �hat the ·lime and sodium components decrease, �he potassium 

component increases, relatively as weH as absolutely. However, the 

more detailed decripHon of the prevailing conditions are not given. 
In a more thorough and comprising pa per by Blanclk and Melvme ( 4) 
the following profile, among others, of a red wheathering, red coloured 

granite is given. Shelly desingration testifies to an aride dimate 
during the wheathering process. (On ly trhe potash and s�oda com
ponents are given !he re) : 
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It the second last step of wheatering was seized by the transport
ation, the deposited materiail should ·expectedly optain a similar feid
spar composition as that of the northern profiles. 

K20 Na20 

Red, fair1y fresh, middle grained granite ...... .. ............ . 5,26 2,42 
Shelly desintegration products of the granite . . . . . . . . . . . . . . . . •  5,01 2, 1 8  
The same, desintegrated t o  a grave] . ... ..... . . ... . .. ... . . . .  . 4,58 2,04 
A next step of wheathering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5,81 1,01 
Fine, yellow. arenaceous, granitic grave] . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 4,77 0,24 
Red and yellow coloured silt, a gran i tie product of wheateri ng . 0,52 o, 14 

Sources of the Sediment Material. 

For a determination of the regions which might have delivered 
the clastic material for the present sandstones, the petrographical in
v,estigations in the adjacent te11ritories are not yet sufficiently detailed. 

An other ·obstacle is a11so brought in by the folding and thrust move
ments of �he sediment layers. The sediments are not strictly autoch
thonous, but have heen moved a shorter or longer distance south
wards relative to the Archean bed rock. Moreover some of the pos
sible source rocks, as for instance the eo-Cambrian Sparagmite sand
stones, no doubt have been pushed forward too, by the main, late 
Silurian and Devonian, Ca:ledonian owgenesis. 

The following facts slhould be considered : l. The thickness of 
of �he sandstone series decreases from more than l 00 m in south to 
8,5 m in the northernmost pr·ofile at Gjøvik, this suggesting a main 
land to the north. 

2. The dimensions of �the clastic grains increase from south to 
north, pointing to a deoæasing distance from the rock sources in the 
same direction. (Heæ might be inserted tlhat similar variations fr·om 

east to west, or opposite, cannot be obser•ved, sinoe ·this Pal,eozoic 
region is quite narrow in this nort'hern area.) 

3. When dealing with the distribution of land and sea at this 
time, attention should be paid to the Lower Cambrian ridge, which 
passes from North Sweden southwards, turning t·o the west between 
Lake Siljan and Lake Mjøsa. It was first described by Tlh. Vogt (36). 
In later papers the permanence of t�he ridge since pre-Cambrian time 

has been maintained by B. Asklund (2, 3). He bases his view on 

stratigraphical observations made in Vasterbotten and on topographic 
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map studies along the borders of the ridge. He also maintains a 

connection with the mountains of South Norway (Gausta Peak and 
others) by a depressed threshlhold, which has been overflowed severaiJ 
times during the Cambrian-Silurian time. Its continuations east of 
Lake Mjøsa and west of Lake Randsfjord are possible source areas. 

4. There is a stri1king difference between the sediments formed 
immediately after the two upheavel movements mentioned albove. The 
first of them was followed by a recapitulation of the o1d ·Conditions 
of sedimentation, perhaps wHh limestones some more dominating. At 
!east an increased supply of clastk material cannot be traced. Thus 
it seems to !have been performed by simple epirogenic movements of 
the districts in question and its s·ource areas. - By the second trans
gression, however, the more coarse:ly gr-ained, clastic sediments are 
quite dominating in these northern parts of the Oslo r·egion. The 
underlying, finer grained, Upper Cambrian and Ordovician sediments 
could not have yielded their material. Most probably they can be 
chaTa.cteriz,ed as rather distant, flysdh sediments, formed by orogenic 
mov·ements at fhis time, with overthrusts of acid rocks farther to the 
north and west, as proposed by Th. Vogt (35). 

5. The abundance of potash feldspar suggests a degradation 
area, mainly composed of potash granite. 

6. The pressed quartz grains, found in varying amounts in the 
coarse-grained layers, must be derived from rocks, wthich have eeen 
exposed to considerable tectonic stress already before the Caledonian, 
main orogenesis. Gneises, granites and quartzites of the Kongsberg
Bamble formation and the Telemark formation might be considered , 

as well as overthrust, acid rocks, mentioned above. 
7. Quartz grains with normal or only slightly undulating extinc

tion form the gr·eater part of the more coarsely grained beds. A simi
lar quartz predominates in the Jotnian Trysil sandstones. Ofher rocks, 
now strongly influenced by the Caledonian main orogenesis, might, 
however, as weJ:l have been sources of this material in early Silurian 
time. 

The quartz grains usually contain the same kind of small liquid 
inclusions, that are quite common in granitic quartz. Inclusions of 

thin rutile needles suggest the same origin. 
8. Clastic grains of cryptocrystalline quartz are comparetively 

rare. They are main'ly formed as agate amygdales. One single slide 
from the northernmost profile shows several grains, representing the 
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various stages of an agate amygdale, depicted in a paper of W. Jan
sen ( 19). Aga te amygdales are extremely common in a Jotnian basalt 
of the Trysil formation. In the Trysil sandstone series rhene also 
ocour agate- and chalcedone-conglomerates. Now these rocks ar�e 
situated at a rather �long distance to the east of the present sandstone. 
They may, however, have covered a larger area in earlier times. 

9. A clastic grain of phosp'horite, including small, clastic grains 
of quartz and feldspar, was f,ound in the northernmost profile. It 
very much resemb>les a similar grain, depicted from the Cambrian 

Basal sandstone at Lake Mjøsa (Th. Vogt, 36). 
l O. Zir,con, tourmaline and �ru ti le are the predominant heavy 

minerals of the sandstone series. Just the same
· 

minerals are rather 
common in �the quartzitic sandstones of the Sparagmite system, and 
part! y in the lover Cambrian layers at Lake Mjøsa. (Th. Vogt, 36). 
Also in the territory of the Norfhern Etna Valley map siheat, T. Strand 
(29) spea,ks of tourmaline and ziTcon as the usual accessory minerals. 
- Some �rocks of the Kongsberg-Bamle formation (Archean) are 
especially rich in tourmaline. Arne Bugg'e (6) says about the quartzites 
of Eiker (translated from Norwegian): "Pure quartzite areas are rather 
small. From tihe central, pure quartzites outwards the biotite and musea
vite amounts increase, all minerals being as well interwoyen by silliman
nit'e needles, and the rock becomes quite filled up with small, green 
crystals of tourmaline." Jens Bugge (7) mentions about the formation 
of gran i te pegmatites of the Kongsberg-Bamlble forma ti on: "In 
quartzites the -common accessory minerals are tourmaline, rutiile and 
zircon. - Especially the boron metasomatism has a wide regional 
extention, and the boron minerals occur in so many different rocks, 
that it is natura! to believe that it advanced in connection with the 
ichor. The tourmalinizati,on often seems to have taken place diredly 
bef.ore the granitization." 

Of special interest is the fact that tourmaline, though lbeing �he 
most prominent heavy mineral in �he sandstones of the remaining pro
files, could not be found in a thin-slide fr,om the pwfile south of 
Mount Skreikampen. But other heavy minera�ls, zircon, rutile etc. 
occur abundantly. This indicates that rhe profile has not received 
its clastic material from fhe tourmaline yielding source, rhat seems to 

have been of great importance to the other rocks. 
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Post deposital Rock Alterations. 

In the lime sandstones of the southern profiles the diagenesis was 
accomplished by recrystallization of calcite ooze, at !east partly de
posited simultaneously with the clastic material. In many cases the 
clastic grains were .inclosed into Iarger calcite crystals, that have 
gr.own around them. 

Si·liceous solution, have also contributed considerably to the dia

genesis of these rocks. They have even partly been able to replace 

the ·calcite. In a few samples, that have been examined, original 

calcite shells of brachiopodes oonsist at present of si·liceous material. 

The silification processes have taken place subsequently. Local solu

tions of points of contact between two clastic quartz grains, and re

depositi>ons in their surroundings, due to an increased solubility at 

higher external pressure (H. Ramberg, 22), have probably been of 
importance. 

Limonitic cement is commonly seen. To wlhat degree it has been 
precipitated during the diagenesis, is, however, difficult to ascertain. 
It may as well have entered into the rocks by ground water soluti>ons 
during recent times. 

The rocks of the northern profiles are usuaHy cemented by quartz 
and limonite, with calcite almost lacking. More or less idiomorph 
crystals have in places be·en formed in optical continuity with the clastic 
quartz grains, their boundari.es still being discernible as dar'k-coloured 
pigment rims. On a small scale solutions rich in silica colloides have 
contrirbuted to the diagenesis. Cryptocrystalline quartz aggregates 
have been observed, especially in more corsely grained beds. A single 
slide of the northernmost profile contains relatively much of cakite 
cement. It is proved to have replaced the chakedone, still present 
as ælics jn calcite ·crystals. 

The Iimonite ocours in varying amounts, and is evidently, at !east 
for a greater part induced to the rock by recent wheathering processes. 

Tlhe sediments •Of this northern part of the Oslo Region have all 
been considerably inf.Iuenced by the Caledonian main orogenesis. But 

the present sandstone series always appear•s as Sltiff plates, never 
showing short folds. Relative movements between the Iayers can 
be t•raced. Very often �haly beds between compa.ct sandstone beds ex

hibit a conspicuous shistosity, and split into very thin fla!k•es. 
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At K�linkenberg evidence of movements dkeded perpendioular to 
the main direction of the Caledonian movements are observed. Prob
ably they are post-Caledonian. Possibly they have occurred in con
nection with t'he great Permian faulting along Lake Randsfjord. 
Further researches of the tectonics of these rocks are desired. 

Profess,or T. F. W. Barth has kindly comected the language of 
this summary, and for his interest I wisih to express my sincere grati
fications. 

LITTERATURLISTE 

( l) S. A. Ande�sen, l 931 : Om Aase og Terasser in den Susaa',s Vandom

raade. Danmarks geoL Unders. skr. Il. Række, Nr. 54. 

( 2) B. Asklund, l 929: Norrlands strandflate. Geo!. For. Forh. Bd. 51. 

( 3) B. Asklund, l 938: Tektonik und Stratigraphie der mittleren Kaledoniden 
in Schweden. Sveriges geo!. unders. sk. 32, no. 7. 

( 4) Bli.!nck und Melville, l 940--41 : Rezente und fossile Verwitterung der 

Gesteine Deutschlands. Chemie der Erde. 

( 5) W. H. Bucher, 1919: On Ripples and rel,ated Sedimentary Surface Forms 
and their Paleogeographic lnterpretation. Am. Journ. of Sei. 
XLVII. 

( 6) Arne Bugge, l 937: Flesberg og Eiker. Beskrivelse til de geologiske grad
avdelingskarter F 35 Ø og F 35 V. Norges geo!. unders. skr. 
nr. 143. 

( 7) jens A. W. Bugge, 1943: Geological and Petnographical lnvestigations in 
the Kongsberg-Bamble formation. Norges geo!. unders. skr. 
nr. 160. 

( 8) C. W. Correns, 1939: Tom F. W. Barth, C. W. Correns, Penti Eskola: 

Die Entstehung der Gesteine. Die Sedimentgesteine. 
( 9) C. Friedlaender, 1930: Erzvorkomnisse des Biindner Oberlandes und 

ihre Begleitgesteine. Beitr. z. Geo!. d. Schweiz. Geotechn. 

Ser. XVI. 

(10) V. M. Goldschmidt, 1911: Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet. 
Vid.-Selsk. Skr. l. M.-N. Kl. l 911, No. 11. 

. 

(Il) Assar Hadding, l 929: The Prequarternary Sedimentary Rocks of Sweden. 
Ill. The paleozoic and mezozoic sandstones of Sweden. Medd. 
Lunds geo!. min. inst. Nr. 41. 

( 12) T. H. Hagerman, 1924: En metod fOr bedoming av kornstorleken och 
sorteringsgraden inom f,inkorniga mekaniskt sedimentara berg

arter. Geo!. For. Forh. Bd. 46, h. 3--4. 

(13) O. Holtedahl og ]. Schetelig, 1923: Kartbladet Gran. Norges geo!. 
unders. skr. nr. 97. 

(14) J. Kiær, 1908: Das Obersilur im Kristianiagebiet. Vid.Selsk. Skr. I. M.-N. 
Kl. 1906, 2. 



PROFILER FRA ELDSTE SILUR I OSLOFELTET 141 

(15) J. Kiær, 1921: En ny zone i Norges midtre ordovicium. Geo!. For. Forh. 
Bd. 43. 

(16) J. Kiær, 1926: Sphaeronidkalken på Hadeland. Norsk geo!. tidsskr. 9. 

(17) J. Kiær, 1902: Etage 5 i Asker. Norges geo!. unders. årbok, 1902, nr. l .  
( 18) Th. Kjerulf, 1862: Beshivelse over Jordbunden pa a Hadeland. Pol y-

tekn. tidsskr. Aarg. 9, h. 2. 

(19) W. Jansen, 1933: Rontgenographische Untersuchungen iiber die Kristall
orientierung ,in Spharolithen. Z. f. Krist. 85. 

(20) H. Major, 1945: A Silunian »Pipe-Rock« at Hadeland. Norsk geo!. tids
skr. 25. 

(21) M. Mehmel, 1937: Abbau und Umbau am Biotitt. Chemie der Erde, 11. 

(22) H. Ramberg, 1944: Relation between External Pressure and Vapor Ten
sion of Compounds, and Same Geological lmp!ications. Vid.-Akad. 
skr. 1944, No. 3. 

(23) W. Riedel, 1929: Zur mechanic geologischer Brucherscheinigungen. Cbl. 
f. Min. Geo!. u. Pal. Abt. A. 

(24) Rozen, 1909: Referat i Neues Jahrbuch flir Min. etc. 1912'. 

(25) B. Sander, E. Felkel, F. K. Drescher, l 9129: Festigkeit und Gefligeregel 
am Beispiele eines Marmors. Neues Jahrbuch flir Min. etc. Beil. -
Bd. 59 A. 

(26) E. von Scadeczky-Kardoss, 1933: Die Bestimmung des Abrollungsgrades. 

Cbl. Min. etc. Abt. B, 1933, nr. 7. 

(27) Max Storz, I 928: Die sekundare Authigene Kieselsaure in ihrer petro
geneHsch-geologischen Bedeutung. Monographien zur Geo!. u. 
Pal. Ser. Il, Heft 4. 

(28) Trygve Strand, 1934: The Upper Ordovician Cephalopodes of the Oslo 
Area. Norsk geo!. tidsskr. 14, h. 1-2. 

(29) Trygve Strand, l 943: Nord-Etnedal geologiske gradavd.kart. Norges 
geo!. unders. skr. nr. 159. 

(30) Leif Strmer, l 943: Kaledonisk dekketektonikk på Hadeland? N01:sk geo!. 
tidsskr. 22, h. 1-2. 

(30) Leif Størmer, 1943: Kaledonisk dekketektonikk på Hadeland? Norsk geo!. 
of the Oslofjord etc. Norsk geo!. tidsskr. 15. 

(32) Gustaf Troedson, 1920: Skånes Dalmanitesskifer. En strandbildning. 
Geo!. For. Forh. Bd. 42, h. 5. 

(33) J. H. L. Vogt, 1884: Undersøgelser ved den sydlige del av Mjøsen i 81 

og 82. Nyt Mag. etc. 1884. 

(34) Th. Vogt, 1927: Sulitjelmafeltets geologi og petrografi. Norges geo!. 
unders. skr. nr. 121. 

(35) Th. Vogt, 1926: Den norske fjellkjedes revolusjonshistorie. Norsk geo!. 
tidsskr. l O. 

(36) Th. Vogt, 1924: Forholdet mellem sparagmitsystemet og det marine 
underkambrium ved Mjøsen. Norsk geo!. tidsskr. 7. 



142 HARALD MAJOR: PROFILER FRA ELDSTE SIL UR I OSLO FELTET 

INNHOLD 
Side 

Forord..... . . . .... . .. .. .... . .. . ..... ..... . ... . . .... .. . . ...... . .... ..... 59 
Tidligere litteratur . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . 60 
Arbeidsmetoden. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . . 6 I 
Oversikt over de omhandlete profiler og de stratigrafiske forhold omkring dem 65 
De sydlige profiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

Profil nr. l. Bjertnesodden. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Mikroskopisk undersøkelse av tynnslip .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

Profil nr. 2. Jernbaneskjæring nordøst for Bjellum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

Mikroskopisk undersøkelse av tynnslip.. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Skiktningsuregelmessigheter i profilet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

Profil nr. 3. Vegskillet ved Klinken berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

Beskrivelse av prøvene fra profilet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

Mikroskopisk undersøkelse av tynnsli p ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 85 

Den uregelmessi ge skiktning i forbindelse med kalkri ke lag i kom-

pakt sandstei n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 

Profil nr. 4. Storskjæringa øst for Grindvold ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 

Profil nr. 5. Vegen syd for Kalvsjøtjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

Mikroskopisk undersøkelse av tynnsli p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

Profil nr. 6. Vest for Vangen gard, SSO for Skreikampen . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  102 

De nordlige profiler . . .. . . . . ... . . ... . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  104 

Profil nr. 7. Odden nordvest for Sivesindtjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 06 

Mi kroskopisk undersøkelse av tynnslip ... . . . . . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . 109 

Profil nr. 8. Kalk bruddet ved Bergsjøen, Bøverbru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 20 

Beskrivelse av de enkelte prøver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 I 
Mikroskopisk undersøkelse av tynnslip. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 22 

ProAI nr. 9. Vegen forbi Gjøvik kalkfabr ikk ..... . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . 123 

Summary and Conclusions ... . ... . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . 130 

lntroduction . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . .  130 

Leve! alterations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 30 

The sedimentation . . ... . .... .. . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . .. . . ... . . .. . 132 

The transportation . .. . . . ..... . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 

Sources of the sediment material . . .. . . . .. . . .. .. . . . .. .. . . . . .. .. . . 136 

Post deposita! Rock Alterations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 39 
Litteraturliste . ... .. . . . . . ... . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . 140 

Trykt 26. oktober l 946. 


