
NORSK GEOLOGISK TIDSSKI�IFT 29. 235 

NORSK GEOLOGISK FORENING 

Møte 326. Torsdag 26. oktober 1950. 

Til stede 31 medlemmer, 8 gjester. 

Siden forrige møte var C. W. Carstens avgått ved døden. 
Formannen overbrakte takk fra Dansk Geologisk Forening til dem 

som hadde deltatt som ledere av deres ekskursjon til Norge i sommer. 
Innbydelse til Nordisk Geologmøte i København i mai, 1951 ble 

referert. 
Ivar Oftedal ga en melding om en ny nordnorsk rnineralforelwmst. 

Trykt i bind 28, s. 234. H. Bjørlykke uttalte seg etter foredraget. 
F'oredrag av Harald Carstens: Snåsasynldinalens stratigrafi og 

tektonikk. I ordskiftet deltok: S. Foslie, O. Holtedahl, L. Stormer, 
C. Bugge, T. Barth, H. Rosendahl, T. Gjelsvik, N. Spjeldnæs og fore:lrags
holdcren. 

Ekstraordinært møte torsdag 9. november, 1950. 

Geologisk auditorium, Blindern. 

Til stede: 15 medlemmer, 11 gjester. 

Lektor J. P. Andersen, Viborg, holdt foredrag om: De danske terti
ære moler-lag og deres fossiler. Foredraget ble ledsaget av lysbilder og 
fremvisning av fossiler og bergartprøver. 

Limfjorden er mod øst smal og omgivet af flade enge, den hævedc 
havbund fra litorinatiden. Mod vest er fjorden bred med uregelmæssig 
kystlinie. Bakkelandet går mange steder ud til kysten og danner klinter 
med lag både fra istiden og fra undergrunden. Ved foden af klinterne 
findes en broget blanding af løse blokke: Kalk og flint fra Danmarks 
egen undergrund og erratiske blokke fra Skandinavien. Blandt dem 
indtager de norske ledeblokke rombeporfyr og larvikit en fremtrædende 
plads. 

Molerlagene er fra eocæntiden. De kommer frem i klinter og grave 
i det vestlige Limfjords-område, og de danner der nogle af de højeste 
klinter. De vigtigste forekomster er Silstrup i Thy, det nordlige Mors 
med Hanklit, Feggeklit, Skarrehage, Ejerslev m. m., Fur, og Ertebølle i 

Himmerland. 
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Molerserien består af skifer forneden og derover moler med cement
sten og vulkansk aske. Moleret består af mikroskopiske kiselskaller 
blandet med lidt lersubstans. Cementstenen er en kalksten, der danner 
lag og boller i moleret. Den består af molerets bestanddele imprægneret 
med kalk. 

Askelagene nummereres fra et nulpunkt opad og nedad fra -;- 39 
til + 140. I den positive serie er der mange tætliggende askelag, i den 
negative færre med større intervaller. 

Molerlagene er på de fleste forekomster stærkt foldede og forskudte 
som følge af istryk i istiden. 

Molerlagenes inddeling og askelagenes nummerering hviler på en 
grundig undersøgelse af O. B. Bøggild. I sin afhandling »Den vulkanske 
Aske i Moleret«, 1918, skriver Bøggild, »Det er at forvente, at en så fuld
kommen og i Enkeltheder gaaende relativ Tidsfæstelse, som Askelagene 
giver, ogsaa maa kunne faa no gen palæontologisk Betydning; men hidtil 
er der ikke udrettet det mindste i denne Retning«. Det gjaldt den gang, 
og det gælder så nogenlunde den dag i dag. Som årsager vil jeg bl. a. 

nævne: Det er vanskeligt at samle i de faststående lag, det vil sige, det 
er besværligt, og udbyttet bliver ringe i forhold til den anvendte tid og 
arbejde. Fossilerne i molerlagene er så forskjelligartede - diatomeer, 
radiolarier, planter, echinodermer, mollusker, insekter og fisk -, at 
ingen enkelt forsker vil kunne gennemarbejde fossilindholdet. Der vil 
dertil kræves specialister i de forskjellige grupper. 

Den eneste gruppe, der er foretaget en grundigere bearbejdelse af, 
er insekterne i Kai L. Henriksens afhandling, »Eocene Insects from 
Denmark«, 1922, en god bearbejdelse af et lille materiale. Så at sige 
alle fundene er gjort i løse blokke og derfor ikke niveaubestemte. 

Molerlagene indeholder fossiler både fra dyreriget og planteriget, 
både marine og terrestriske former. Fra land er der planter og insekter, 
fra havet echinodermer, mollusker og fisk. 

Foredragsholderen gennemgikk fossilerne i hovedtræk med udvalgte 
eksempler fra de forskellige grupper: 

Mikroorganismer: Diatomeer, dictyochider og radiolarier. 
Planter: Ved og aftrykk af blade. 
Echinodermer: Slangestjerner og søstjerner. 
!Mollusker findes i modsætning til de fleste andre tertiæraflejringer 

i ringe tal. Der er nogle få arter af muslinger og snegle. Cassidaria er 
den almindeligste. 

Insekter er et af de vigtigste faunaelementer. Insekter er iøvrigt 
ikke almindelige i europæisk tertiær. Derimod er der en rig eocæn insekt
fauna i U. S. A., Rocky IMountains. De fleste insekter er fragmentariske 
ligesom fiskene. Det tyder på transport i strøm og bølgegang. Der er 
bl. a. fundet græshopper, ørentviste (norsk: saksedyr), tæger, cikader, 
netvinger, biller, sommerfugle og stankelben. 

Fisk findes hyppigt, som oftest i fragmenter. Der findes arter af 
sildefamilien, makrelfamilien, Sparidæ og nålefisk. Fiskeskæl er alminde
lige, især i skiferlagene. Hyppigst er skæl af sildefamilien. 
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Det er givet, at selv om der er indsamlet et betydeligt materiale 
i molerserien, men materialet ikke er gennemarbejdet, bør man være 
forsigtig med at drage slutninger. 

Fisk og insekter går gennem hele lagserien. Fisk er temmelig jævnt 
fordelt, mens insekter ha:r maksimum i niveau 15--30. Som et kuriosum 
kan jeg nævne, at store græshoppevinger, så vidt jeg ved, kun er fundet 
på Fur, og de, der kan niveaubestemmes, er alle fra niveau 25-31. 

Bunddyrene, echinodermer og mollusker, findes kun i de negative 
og nederste positive lag. Det ligger nær at tænke, at bunddyrene ikke 
har kunnet trives under de voldsomme tertiære vulkanudbrud, enten 
fordi de er blevet dækket af tykke askelag, eller eruptionerne har til-
ført vandet stoffer, der er ugunstige for bunddyrene. . 

Med hensyn til insekter nævner Henriksen, at der er mange tæger 
og stankelben, og det tyder på åbent land, »meadows near water«. Mine 
indsamlinger har relativt flere biller end Henriksen. Biller tyder på 
skovdækket land. Denne forskel kan sikkert til dels forklares ved, at 
Henriksens materiale hovedsagelig stammer fra de vestlige lokaliteter, 
mens jeg har samlet mest i den østlige del af molerområdet. Det tyder 
på, at der har vært mest skov mod øst. Det stemmer godt med de nævnte 
forhold, at man på lokaliteter med biller ofte finder vedstykker. 

Et forhold, der måske også kan nævnes i denne forbindelse, er 
forskellen på lagtykkelse. Sedimentationen er større mod øst end mod 
vest. Det ses tydeligt på intervallerne mellem askelagene. 

Trods disse forskelle må det dog siges, at molerlagene danner en 
serie af i det store og hele ensartede lag, hvori hovedparten af sediment
materialet stammer fra de kiselskallede organismer. Det blandede, heter
ogene indhold af forsteninger, både macro- og microfossiler, viser os, at 
lagene er aflejret i havvand med et stort indhold af kiselskallede plank
tonorganismer i nærheden af et land, hvorfra plantedele og insekter er 
ført ud, og denne aflejring er foregået, mens der i Danmarks nævhed 
var virksomme vulkaner med hyppige og til tider store udbrud. 

Den vulkanske virksomhed, hvorved der gang på gang blev sendt 
store mængder af aske ud over omgivelserne, må naturnødvendigt have 
virket stærkt ind på livsvilkårene for de dyr og planter, der levede i den 
tid, både på land og i havet. 
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Prinz et van Ermengem: Recherches sur la structurc de quelques Diatomees 
contenues dans le »Cementstein<: du Jutland. Ann. Soc. Belge de 
Microscopie 1883. 

Stolley, E.: uber Diluvialgeschiebe des Londonthons in Schleswig-Holstein 
und das Alter der Molerformation Jtitlands. Arch. f. AnthropologiC' 
und Geologie Schleswig-Holsteins 1900. 

I ordskiftet etter foredraget deltok: L. Stormer, H. Major, J. A. Dons, 
H. Rosendahl og foredragsholderen. 

Møte 327. Torsdag 16. november 1950. 

Til stede: 29 medlemmer, 11 gjester. 

Minnetale øver Carl Wilhelm Carstens ble holdt av Harald Bjørlykke. 
Trykt i dette bind side 222. 

Henrich Neumann: Geologien på kartblad Kviteseid. 
Johannes Dons: Geologisk arbeid utført på kartblad Rjukan. 
I ordskiftet etter disse foredragene deltok: W. Werenskiold, C. Bugge. 

S. Foslie, O. Holtedahl, T. Barth, H. Carstens, O. A. Broch, S. Føyn, 
O. Liestøl, T. Gjelsvik og foredragsholderne. 

Møte 328. Torsdag 14. desember 1950. 

Til stede: 29 medlemmer, 17 gjester. 

Dr. Frank Mitchell: The Late Glacial Period in Ireland. I ordskiftet 
etter foredraget deltok: G. Holmsen, O. Holtedahl, H. Rosendahl, 
E. Dahl, P. Holmsen og·foredragsholderen. 

Rosendahls innlegg: 

The highly interesting discourse of Franck Mitchell has confirmed 
the impression, that it is of great value for us to listen to the Irish 
geologists. Ireland, and Denmark, fill out parts of the evolution, that we 
Jack. In Ireland we can follow he retreat of the ice from the border of 
the last glaciation. The isostatic uplift is only a small fraction of the 
corresponding Norwegian; hence the transgressions act a larger part. 
A special interest has dr. Mitchell's elucidation of the Allerød-period. 
A real renaissance is his motived hypothesis, that the Mammoth has 
Iived in Ireland in the Allerød-period. In the deposits from that period 
is found the Giant Deer. Also in Denmark the Giant Deer is found in 
the deposits from the Allerød-period. If the Mammoth has Iived in Ire
land and in Siberia, it is not unlikely to have lived in Scandinavia too. 
as it formely was supposed. 
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Generalforsamling torsdag 15. februar 1951. 

Til stede 30 medlemmer. 

A r s m e l d i n g f o r l 9 5 O. 

Siden forrige generalforsamling er 3 medlemmer avgått ved døden: 
Professor Boris Popoff. 
Bergingeniør C. W. Carstens. 
Professor Lennart von Post. 
I samme tidsrom ble følgende medlemmer innvalgt: 

335. Rolf W. Feyling-Hanssen, Oslo. 
336. Per Thorslund, Uppsala. 
337. Margaret Espeland, Kolbotn pr. Oslo. 

Foreningen har nå 195 medlemmer, herav l korresponderende med
lem, 84 livsvarige medlemmer og 110 årsbetalende medlemmer. 

Det ble holdt 7 ordinære og et ekstraordinært møte i det forløpne 
år, med tilsammen 283 deltakere. 

Foreningen arrangsjerte en ekskursjon i Oslofeltet for Dansk Geo
logisk Forening. 

Av tidsskriftet er bd. 28, h. 2- 4 under trykning. 

U t d r a g  a v  r c g n s k a  p e t f o r  l 9 5 O. 

Inntekter. 
Beholdning, overført fra 1949: I kasse ........ Kr. l 015,93 

I bank . . . . . . . . » 5 924,34 

Innbetalt medlemskontingent for 1 947 .. . . .... Kr. 15,00 
-»- - -»- ;) 1948 . .. . . .. . 90,00 
-»- - -»-- - 1949 . . . . . .. . )) 195,00 
--/)-- -))- » 1950 . . . . . . . . >> 375,00 

--------
Tilskudd fra staten .... . ... _ . .. . . . . .. . _ . .  _ _  . . . . . . . . . . . . .  . 
Tilskudd fra Sulitjelmafondet . . .  _ .. . . . .. . . _ . _ _ _  . _ _  . . . . . .  . 
Tilskudd fra Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd ... . 
Abonnement og salg av tidsskriftet _ . . . . . .  _ .  _ . .  _ . . .. _ _ _  . . .  . 
Renter av bankinnskudd .. . . . . . . ... _ .. _ . .. . . .. _ . . . . . . . . . .  . 
Renter fra livsvarige medlemmers fond . .... _ . . . . . . . . . . . . .  . 
Renter fra berg- og steinindustriens fond ................. . 

Ut_gijter. 
Tidsskriftet: Trykning. Bind 28, hefte l .............. . 

Klisjeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . _ . . .  . 
Arbeidshjelp, porto og sknivesaker . . _ . . . . .... . .. _ ...... . . . 
Møter og ekskursjoner .. . .  _ _  . . . . . . . . . . . ... . . .  _ _  . _ . . . . . . . .  . 

Rabatt ved salg av tidsskriJftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ . . . . .  . 
Representasjoner, anskaffelser og Reuschmedaljen ........ . 
BeheJldning, overført til 1951: I kasse . ... . . . . Kr. 843,23 

I bank . . . . . . . . 9 997,39 

Kr. 6 94o.:n 

)) 675,00 
)) 12 00,00 
» 1250,00 

» 2 433,00 
» 1 948,75 
» 112,39 
» 338,06 
» 407,51 

Kr. 15 304,98 

Kr. 2 433,00 
)) 9,50 
» l 061 ,30 
)) 22 6,45 
>? 489,H 
» 244,3"• 

)) lO 840,62 

Kr. 15 304.98 
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Livsvarige medlemmers fond. 

1950 l. jan. Fondets kapital: Inntekt 
Obligasjoner . . . . . . . . . . . . Kr. 500,00 

Banæinnskudd . . . . . . . . . . . . » 10 795,00 

Innbetalt kont. i 1950 . . . . » 455,00 

Urørlig kapital . . . . . . . . . . Kr. 11 750,00 
Renter av obligasjoner og bankinnskudd . . Kr. 344,06 

Forvaltning av verdipapirer ........... . 

Overført renter til ordinært budsjett ... . 

Kr 344,06 

Berg- og steinindustriens gavefond. 

1950 l. jan. Fondets kapital: Inntekt 
Urørlig . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 20 000,00 

Disponibel . . . . . . . . . . . . . . » 5 554,00 
Renter for 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 407,51 
Overført renter til ordinært budsjett .... 

Kr. 407,51 

Utgift 

Kr. 6,00 
» 338,06 

Kr. 344,06 

Utgift 

Kr. 407,51 

Kr. 407,51 

Regnskapet revidert av S. Foslie og T. Strand, Oslo, 13. jan. 1951. 

T. Winsnes og S. Føyn kom med spørsmål i anledning plaseringen 
av foreningens midler, som ikke kom fram av regnskapet. Formannen og 
S. Foslie svarte. Deretter ble årsmelding og regnskap godkjent. 

Forslag om lønn til regnskapsføreren på kr. 500,00 for året 1951 
ble godkjent med akklamasjon. 

Reusch-medaljen ble tildelt Chr. Oftedahl for hans arbeide: Deform
ation of Quartz Conglomerates in Central Norway. Journal of Geoiogy, 

Bd. 56, s. 476-487, 1948. 

Valg: 

Formann: G. Henningsmoen. 
Sekretær: Nils Spjeldnæs. 
Viseformann: Henrich Neumann. 
Styre: Niels-Henr. Kolderup (Bergens geologiske klubb), Thorolf 

Vogt (Trondheims geologiske klubb), Per Holmsen, Sven Føyn. 

Redaktør: Det ble en del diskusjon om trykningen av tildsskriftet. 
I diskusjonen deltok: T. Barth, formannen, L. Størmer, T. Gjelsvik, 
F. Isachsen, H. Rosendahl, H. Bjørlykke, I. Oftedal, S. Foslie, H. Neu
mann. Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å utpeke en hjelper 
for redaktøren, og til å stille midler til rådighet for tiltak til påskynding 
av tidsskriftets utgivelse. Deretter ble I. Oftedal gjenvalgt som redaktør. 

Reusch-medalje-komiteen: Chr. Oftedahl, L. Størmer. 
Revisorer: Gjenvalg av Steinar Foslie og Trygve Strand. 
Varamenn for revisorer: K. Kristoffersen og Tore Gjelsvik 
Forvaltningskomite for Berg- og Steinindustriens fond: Carl Bugge, 

Olaf Holtedahl, og Gunnar Holmsen. 
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Møte 329. Torsdag 15. februar 1951. 

Til stede 30 medlemmer og 6 gjester. 

241 

Siden forrige møte var Martin Alfred Peacock avgått ved døden. 
Inn valg av fire nye medlemmer ble godkjent: 

338. 'Ihor Siggerud, jr. Jomfrubråtveien 55, Bekkelagshøgda, Oslo. 
Foreslått av G. Henningsmoen og H. Major. 

339. Fredrik Hagemann, Blindern studenter-hjem, Oslo. 
Foreslått av G. Henningsmocn og Ff. Major. 

340. Thane H. Mc.Culloh, 620 Norumbega Hcights, Monrovia, Cali
fornia, U, S. A. 

Foreslått av Tom. Barth og H. Major. 
341. Otto 'Mellis, Fil. Dr., Mineralogiska Institntionen, Uppsala. 

Foreslått av A. Iieintz og H. Neumann. 
Kort melding fra Fridtjov Isachscn: Innergrensen fm· løs fund ut: 

flint og Oslostein i sydvestkystens moreneavsetninger. 

I ordskiftet deltok : H. Bjor lykke, E. Dahl og foredragsholderen. 
li arald Bjørlykke: Bly- og sinkforekornste,- i Nord-Norge. I ord

skiftet deltok: S. Foslie, O. Holtedahl, T. Gjelsvik, I. Oftedal, H. Nou

mann, B. Dietrichson og foredragsholderen. 

Møte 330. Torsdag 8. mars 1951. 

Til stede: 31 meulemmcr og 6 gjester. 

Inn valg: Profesf:or Paul ,::.\:tie hot, lnstitut de geologie, Universite do 

Liege, Liege, Belgia (342), innvHl gt som korresponderende medlem etter 

forslag av styret. 
Stud. real. Gerd Vogt, Gysscstadkolleu 25, Slependen (343), fon:

slått av G. Henningsmoen og N. Spjeldnæs. 

Kam-c Land mark: Tr•errfoldiny i den kaledunskc fjellkjede. 

Foredragsholderen omtalte resultatene av sine tektoniske undt'l'
søkelser fra to områder av den kaledonske fjellkjede, nemlig midtre 
del av Troms fylke og strøket mellom Luster og Bøverdalen. Begge 
disse områder er sterkt preget av strukturretninger som stryker 
NV--SO. I tillegg til dette ble referert tidligere undersøkelser fra fjell
kjeden, hvor samme strøkretning (»tverrfoldningen«) er omtalt. Enkelte 
av de hypoteser som har vært foreslått for å forklare tverrfoldningens 
genesis, ble omtalt. 

I Troms fylke har foredragsholderen i noen somrer arbeidet med 
kartlegging av Målselv-bladet. Kartleggingen er ferdig for området øst 
og nord for selve Målselva. På det nordenforliggende kartblad Tromsø, 
har foredragsholderen foretatt oversiktsundersøkelser, slik at hoved
trekkene av den geologiske oppbygging er klarlagt for en del av området. 
Se kart l. Hertil er oversiktsundersøkelser foretatt bl. a. på øyene Senja 
og S. Kvaløy. 

T\orsk Ceol. tid�:-.kr. ��J. 16 
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Målselv-bladet: Den vesentlige del av fjellgrunnen utgjøres av en 
storbladet muskovittskifer med mindre mengder biotitt. Den er nesten 
alltid granatførende. Kalkstein, med innleiret dolomitt, finnes vesentlig 
i ett nivå. Av basiske intrusjoner forekommer et mektig parti uralitt
gabbro (i Mauken) , samt mindre mektige lagerganger, som vesentlig 
er amfibolittiske. Yngre enn disse gab.broide bergarter er sure intru
sjoner, som dels har karakteren av mikroklinførende gneisgranitt, dels 
utgjør planskifrige lag av en aplittisk karakter. Over hele Målselv
bladet befinner man seg stort sett i nær samme nivå i lagpakken. Under 
det omtalte kalklag opptrer kvartsitt- og kalk-konglomerat, som antas å 
svare til Evenskjærkonglomeratet fra Ofot-traktene. Studerer man lag
rekken fra de lettest tilgjengelige steder, nemlig hovedvegene og fjor
dene, får man inntrykk av en serie som viser en rolig utformet tektonikk, 
nemlig overveiende et moderat fall av skifrighetsplanet i retning mot 
nord til nordvest. Så enkle er imidlertid forholdene ikke. Markerte folder 
sees noenlunde jevnt fordelt over hele kartbladet. Det dreier seg ofte om 
lukkete folder og rene isoklinalfolder. Enkelte folder nærmer seg over
skyvningsfolder, men dette synes ikke å være det vanlige. Det ble vist 

kart hvor akser for observerte folder var inntegnet. Den herskende 
strøkretning for aksene ligger i sektorene NV----SO. Enkelte folder viser 
imidlertid strøkretningen SV-NO, altså parallelt fjellkjedens hoved
retning. Aksenes stupning er praktisk talt moderat overalt, -20 til 30°. 
Der ble vist et rosediagram hvor aksenes strøkretninger var avsatt, kon
struert på grunnlag av 67 observasjoner. Diagrammet viser et uttalt 
maksimum for en strøkretning på 120--130°. Stupningens retning er 
omtrent likelig fordelt mellom NV og SO. Et rose-diagram over linje
strukturer, basert på 4 7 observasjoner, ble også forevist. Dette viser 
et ennå mer markert maksimum for en strøkretning på 120°. Foruten 
ved de oversiktlige folder, er området karakterisert ved større anlagte 
folder, som, over tildels brede soner, har gitt lagene en helt steiltstående 
stilling. Disse lags strøkretning viser samme orientering som foldnings
aksene, nemlig overveiende NV-SO, og i et mindre antall tilfelle, 
SV-NO. Karakteristisk er at de steile lag svinger fra »tverretningen« 
NV-SO til »hovedretningen« SV-NO, slik at man på flere steder får 
en utpreget »buestruktur«. 

IPå kart 2 er avmerket lag som har en fall vinkel på 70 til 90u. Lag 
med så steile fallvinkler må være foldet etter akser hvis strøkretning 
ikke kan avvike mer enn maksimalt 12° fra lagenes strøkretning. På 

kart 3 er forsøksvis inntegnet ledelinjer for foldningsaksene, ved å kom
binere observasjoner for direkte observerte foldningsakser og strøkret
ninger for de steile lag. 

Akseretningen NV-SO er, som man vil se, sterkt dominerende. De 

bueformete områder må oppfattes som snitt gjennom dQmer og trau. 
En slik trauformet mulde utgjør det mektige parti av kalkstein omkring 
Sagelvvatnet, nær kartets østgrense. Slike domer og trau av dimensjoner 
på et fåtall meter, er observert flere steder innen kartområdet, og må 
oppfattes som dannet ved en kombinasjon av foldesystemene SV-NO 
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Kart 2. 

og NV�SO. Det synes å dreie seg om lignende former som dem Foslie 
har omtalt fra Tysfjord-bladet. 

Også innen Tromsø-bladet er folderetning NV---SO sterkt domi

nerende. Det kalklag som gjennomsetter halvøya mellom Balsfjorden og 

Malangen (se kart 1) utgjør således en mulde med akse etter nevnte 
retning. Det område som på denne halvøya er inntegnet som »sure 
gneisbergarter og granitter« består av finkornete, granodiorittiske gnei
ser som utvilsomt er genetisk forbundne med de nordenforliggende 
gneisbergarter på Kvaløya, og tilhører det kaledonske granittisasjons
området. Disse gneiser på Malanghalvøya utgjør det steiltstående sen
tralparti i en synklinal med strøk NNV�SSO. De sure gneiser som 
utgjør en vesentlig del av fjellgrunnen på Senjas og Kvaløyas østside 
har overveiende en steiltstående planstruktur, også med strøk omkring 
NV�SO som dominerende retning. 

Resultatet av foredragsholderens undersøkelser i strøket Luster-

Bøverdalen har tidligere vært publisert (B. M. Å. 1948) . Grensene 
mellom de forskjellige avdelinger innen dette område følger stort sett et 
plan som stryker SV�NO, og har et fall på 25--35° mot SO. Fra 
underst til øverst har vi følgende bergartsavdelinger: 1) granitter, som 
oppad går over i granodiorittiske gneiser, 2) glimmerskifer, � omkring 
Bøvertun kalkstein, 3) sparagmittiske gneiser tilhørende Valdressparag
mitten, 4) Jotun-eruptiver, mot grensen til Valdressparagmitten sterkt 
mylonittisert. 
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Kart 3. 

De tektoniske forhold er her følgende: Grensene mellom lagene 
følger, som nevnt, vesentlig den kaledonske hovedretning. Glimmer
skiferen viser overveiende en planstruktur som er konform med dette 
grenseplan. Det samme gjelder de øvre lag av basalgneisene under 
glimmerskiferen. De dypereliggende granitter viser imidlertid en mar
kert foliation som stryker NV-SO og har helt steiltstående fall. I kalk
lagene ved Bøvertun sees både folder og steiltstående planstruktur som 
stryker NV-SO, altså etter tverrfordningens retning. I Valdressparag
mitten alternerer den kaledonske hovedretning med tverretningen, på 
den måte at man i enkelte partier finner en vel utviklet skifrighet etter 
plan som stryker SV-NO og har et moderat fall mot SO, mens man i 
andre partier har en skifrighet med strøk ·NV -SCJ og helt steilt fall. 
I enkelte partier kan begge strukturretninger sees samtidig. Jotun
eruptivene er ved skyveplanet mot Valdressparagmitten forgneiset til 
lag med skifrighet som er konform med den kaledonske hovedretning. 
Høyere opp i eruptivmassivet opptrer imidlertid hyppig en helt steilt
stående foliation med strøk NV-SO. I samtlige disse avdelinger obser
veres en linjestruktur som stryker NV-SO. Denne kan sees meget 
markert, både i basalgranittene, - i kvartslinser i glimerskiferen, -

i Valdressparagmitten - og i Jotuneruptivene. Både i basalgranitten og 
i Jotuneruptivene er det ofte vanskelig �- avgjøre om det bare foreligger 
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denne linjestruktur eller om den nevnte foliation med steiltstående fall 
er tilstede. Et kvartskonglomerat i glimmerskiferen under kalksteinen 
nær Bøvertun viser en kraftig strekning parallelt nevnte linjestruktur. 

Et foldesystem etter akser som stryker NV�SO er velkjent fra den 

kaledonske fjellkjede i Norge alt fra Tornebohms dager, så foredrags
holderens undersøkelser viser bare at den også gjør seg sterkt gjeldende 
i de omtalte områder. Av andre områder hvor en folderetnln;· med str0k 

mer eller mindre loddrett den kaledonske hovedretning gjør seg gjel
dende, kan nevnes: Tysfjord-bladet og Hellemobotn � Linnajavre 
(Foslie) , Nord-Rana (Th. Vogt og Jens Bugge), Stjørdalen (Torne
bohm), Sunnmøre og Romsdal (Reusch, Trygve Strand) , Vossestrand 
(Joh. Hødal) , Sunnhordland (Reusch, Ruth Jacobsen) , Gudbrandsdalen 
(K.O. Bjørlykke og andre) , Bygdin (Trygve Strand), Tynset ((Per Holm

sen) . Hvorvidt det i alle de nevnte tilfelle dreier seg om genetisk sett 
ett og samme foldesystem, får stå åpent. Det har hyppig vært diskutert 
om foldningen etter hovedretningen og etter tverretningen har foregått 
samtidig, eller om de tilhører forskjellige faser. Foredragsholderen 
mener, etter sine undersøkelser at det dreier seg om en og samme defor
masjon som har frembragt de to systemer. Uten å ville trekke for store 
konklusjoner, peker foredragsholderen på den store likhet det er mellom 
buestrukturene på Målselvbladet og på Vestlandet. 

Man kan nærmest oppstille 4 forskjellige hypoteser for hvordan 
den kaledonske tverrfoldning er kommet i stand: l) Strand antar (for 
Bygdinkonglomeratet) at det har funnet sted en tri-aksial deformasjon 
under massenes skyvning mot SO, �vi har fått en massetransport også 
langs den tektoniske b-akse, d. v. s. langs hovedstrøkretningen SV-·
NO, � som har ført til en foldning parallelt skyveretningen. En slik 
forklaring finner foredragsholderen ikke urimelig for de høyereliggende, 
overskjøvne lag, men den forklarer ikke at tverretningen også gjør seg 
sterkt gjeldende i fjellkjedens migmatittområde. 

2) Vi kan tenke oss at tverrfoldningen er kommet i stand ved at 

massene under skyvningen er presset mellom tilstedeværende, faste 
eruptivmassiver, (Th. Vogt, Nord-Rana) . Denne forklaring synes bare 
å gjelde mer lokalt, og forklarer vel heller ikke at migmatittområdet 
ofte også viser den samme strøkretning som de overskjøvne partier. 

3) En annen mulighet er at eruptivene har brudt fram samtidig 
med, eller senere enn skyvningen, og har presset lagene sammen etter 
tverretningen, (Carstens om tverrfoldningen i Stjørdalen) . En slik for
klaring synes vel å kunne gjelde for Målselv-bladet og Tromsøbladet. 
På Målselv-bladet har vi Maukens store gabbromassiv med lengdeakse 
NV�SO. På Tromsø-bladet har vi mektige lag av syntektiske gneiser 
med lengdeakse etter samme retning. Vi må i så fall tenke at en slik opp
stuvning som framkaller tverrfoldningen kommer i stand ikke bare ved 
magmatiske frambrudd, men også ved en volumforøkelse på grunn av 
metasomatisk stofftilførsel under granittisering. Spørsmålet blir jo da 
imidlertid hvorfor disse massetilførsler så ofte synes å ha foregått lanv,s 
lengdeakser som stryker NV -SO. Herved føres vi over i det fjerde 
alternativ: 
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4) Wegmann går ut fra at grunnfjellet under sedimentpakken i 
fjellkjeden overveiende har hatt strøkretningen NV-SO. Ved migmati
seringsprosessen i fjellkjedens sentrale del har så kaledonske migma
titter hatt en tendens til å bli preget av samme strøkretning, av den 
årsak at de surere lag av de gamle grunnfjellsgneiser først er blitt 
aktivert under migmatiseringen. Man kan kanskje bruke det uttrykk 
at det i underlaget er blitt dannet skinner, som har dirigert retningen 
for strukturen i de overliggende lag. På denne måte, mener Wegmann, 
kan man få en overgangssone over migmatittfronten hvor begge retnin
ger gjør seg gjeldende, - den kaledonske hovedretning og den gamle 
grunnfjellsretning. En slik forklaring synes ikke urimelig om man be
trakter lag som ikke ligger særlig langt unna migmatittfronten, slik 
som f. eks. området på kartblad Tromsø. Etter foredragsholderens under
søkelser i strøket Luster-Bøverdalen synes det imidlertid her som 
basalgranitten, med tverretningens struktur tilhører grunnfjell som 
ikke har vært aktivert i kaledonsk tid i dette området. Det har bare 
langs skyveplanet under glimmenskiferen funnet sted en forskifring 
av basalbergarten så denne har fått en planstruktur parallelt skyve
planet. Det blir da vanskeligere å forstå at samme strøkretning, NV
SO, skal gjøre seg gjeldende fra dypere nivå i basalgranitten og like 
opp i Jotuneruptivene. Sikkert er det imidlertid at vi flere steder i fjell
kjeden finner at den samme »tverretning« gjør seg gjeldende både i 
basalgneisene eller -granittene under fjellkjedesedimentene og langt 
opp i skyvedekkene. Foredragsholderen mener at Wegmanns ide vanske
lig lar seg se bort fra for å forklare dette, selv om ikke alle detaljer i 

årsaksforholdet lar seg klarlegge. 

I ordskiftet etter foredraget deltok: O. Holtedahl, B. Dietrichson, 
P. Holmsen, T. Strand, C. Bugge, T. Gjelsvik, L. Størmer, H. Rosendahl 
og foredragsholderen. 

P. Holmsens innlegg: 

Tverrfoldningen i den kaledonske fjellkjede er et begrep som også 
tidligere har vært påaktet og diskutert blandt geologene. Det karakte
ristiske ved denne retning er at den er parallell med skyveretningen. Den 
er dermed også parallell med strekningsretningen av bergartene, noe 
som er blitt belyst bl. a. ved det arbeide i Journal of Geology av Chr. 

Oftedahl som i dag er blitt belønnet med Reusch-medaljen. Selv har jeg 
omtalt dette fenomen i arbeidet: Geologiske og petro grafiske studier 
i området Tynset-Femuncfen, på side 50, under beskrivelsen av de tek
toniske forhold ved Sålekinna. Over den autochtone snaragmittserle 
her, som er stuvet sammen i steil lagstilling, kommer Sålekinnas over
skjøvete sparagmitter i hvilke det opptrer »tverrfolder« (i Landmarks 
terminologi) som har akseretningen N 30°-40° V med svakt fall i 

denne retning. Skyvningene har foregått i den motsatte retning, mot 
sydøst, og denne retning. har også friksjonsstripene og konglomerat
bollenes lengste akse i hele dette område. 
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Om hvordan slike tverrfolder oppstår, har Robert Balch gitt en 
inngående forklaring i: »Geologic structures of sedimentary rocks«, 
Bull. of Geo!. Soc. of Am., Vol. 47. No. 5. 1936. Han forklarer tverr
foldene på den måte at foldene er oppstått under selve skyvebevegelsen, 
som et resultat av krefter som virker på tvers av skyvebevegelsen, 
beroende på ujevnheter i underlaget og inhomogeniteter i selve det 
bevegelige kompleks, slik at deler av dette opptrer som selvstendige 
blokker. Presses en av disse blokker mellom to nabo-blokker, f. eks., opp
står tverrfoldning. 

Det kan være interessant å merke seg at en geolog som Sander 
benekter eksistensen av folder parallelt med skyveretningen. 

C. Bugges innlegg: 

Under mine studier i den kaledonske fjellkjede er jeg også kommet 
inn på det spørsmål som foredragsholderen har behandlet i sitt foredrag 
og som han kaller tverrfoldene i fjellkjeden. 

Jeg er kommet til den oppfatning at fenomenet ikke er så innviklet. 
Det har sin naturlige forklaring i de depresjoner og kulminasjoner som 
opptrer i fjellkjeden. 

Det har lenge vært kjent at det langs fjellkjeden strekker seg 
antiklinaler og synklinaler. 1På de steder hvor synklinalene har sin 
største depresjon ligger foldningsaksen horisontalt og lagenes strøk er 
paralell med fjellkjedens vanlige strøk, ca. NØ-SW. 

Herfra stiger foldningsaksene til de ved kulminasjonen har fått 
sin største hellingsvinkel. Synklinalene har da lukket seg skålformet og 
har fått form av et langstrakt karr. 

Lagseriens strøk er gradvis bøyet rundt til det i kulminasjonen 
går tvers på fjellkjedens strøk. Videre framover langs fjellkjeden vil 
foldningsaksenes hellingsvinkel avta og etter et kortere eller lengere 
stykke falle i motsatt retning. Synklinalene går så mot ny depresjon. 

Synklinalenes foldningsakse følger således langs fjellkjedens lengde
retning en bølgeformet linje. Synklinalenes underlag under geosynklinal
sedimentene består av prekambriske bergarter i mer eller mindre 
regenerert form. En relikt strøkretning i de prekambriske bergarter er 
ofte synlig. Vanligvis er denne retning NW-SØ (gotisk og karelsk) . 

Jeg regner med 4 sikre kulminasjoner i den kaledonske fjellkjede 
i Norge, nemlig: 

1. Vestlandskulminasjonen. 

Bergensbuene og buene ved Haugesund - Karmøy finner herved 
sin naturlige forklaring. 

2. Otta-Dovrekulminasjonen. 

Den nordvest-sydøstlige strøkretning i Gudbrandsdalen forklares 
ved denne kulminasjon. Fra depresjon lenger nord i Trondhjemsfeltet og 
sparagmittfeltet kan man ved å følge lagene mot sydvest iaktta at strøket 
gradvis svinger fra NØ-SW til Ø-W og videre til NW-SØ etter som 
man nærmer seg kulminasjonen. 
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3. Snåsakulminasjonen. 

I denne kulminasjon stiger opp fra syd mot nord foldningsaksene 
fra Trondhjemsfeltets synklinaler og et stykke lenger nord faller aksene 
i motsatt retning ned i synklinalen som over Grong strekker seg nord
over. Tektonikken sees på Tornebohms kart og på kart Norden av 
Gavelin og Magnusson. 

4. Tysfjordkulminasjonen. 

Denne framtrer klart på Foslies karter. Håfjellmulden med nord
fallende foldningsakser er meget tydelig utviklet. Det henvises til Fos
lies beskrivelse over strøkretningene som flere steder går tvers på fjell
kjedens vanlige strøk. 

Den synklinal som går ut mot syd i kulminasjonen ved Tysfjord 
brer seg nordover forbi Gratangen, Salangen, Målselv og har antagelig 
sin nordlige kulminasjon i partiet Kvænangen-Alta-Repparfjord, 
hvor Kaledonidene krysser Karelidene. Denne 5te kulminasjonen er enna 
lite undersøkt. Den ser ut til å ligne Otta-Dovrekulminasjonen, hvor 
Kaledonidene krysser Gotidene. En eiendommelighet ved disse 2 kryss 

er bl. a. at det ikke er utviklet Støren-Bymarks grønnstensformasjon, 
i all fall ikke i den form man kjenner den i Trondhjemsfeltet og Vest
landet. 

Det viser seg således at den såkalte tverrfolding i fjellkjeden kan 
forklares på en enkel måte ved kulminasjoner. Jeg har utarbeidet et 
manuskript til en publikasjon om fjellkjeden og det jeg her har sagt er 
et utdrag av et avsnitt om depresjoner og kulminasjoner i fjellkjeden. 

For å få et fullstendig billede av det som er foregått må man søke 
3 følge den orogene periode hos Kaledonidene i hele dens utvikling. 
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