GEOLOGISKE NOTISER FRA
KRISTIANIA-EGNEN
af Dr. Hans Reusch: Nyt Magasin for Natur videnskaberne, Christiania 1884
For vort lands geologer er Kristiania
et lrerdomm ens hovedsrede; ikke
alene fo rdi vort lands to bety dligste
geologer, Keilhau og Kjerulf , der har
undervist sine disciple; men ogsaa
fordi dens om egn t il nresten aile geolog iens vigtigste lrerdomme yder illustrationer, der er saa slaaende, at
man ved senere iagttagelser alltid
f01er sig opfordret til samme nligning
med dem o Forfatteren har temmelig
fli ttig st udert disse «illustrat ioner»,
og det med den forhaabning for ele
saaledes ogsaa at kunne trrenge neiere ind i de andre egnes geologi ,
som er hans egentlige arbeidsfelt .

De iakttagelser, som under dette
er indsamlede, er aile gjorte paa
smaaudflugter og t ilfreldige spadsert ure. Derf or er, hvad der meddeles, int et samlet ; der er, som overskriften siger, kun notiser, af hvilke
en del til og med vresentl ig kun kan
have interesse for dem , som net op
Ieerdes i Krist ianiaegnen*).
- ) At htteratu r er lseer at meerke :
Kjerulf . Das Christiania Silurbecken, Universitats prog ram f . 1855.
Kjerulf . Ueb er die Ge ologie des sudlic hen
Norwegens. Nyt Mag . f or Na turv. Bd. 9
Kjerulf . Veiviser ved geologiske exc ursic ner i Kristiania omegn, m ed kart . Un iversite tsprog ram f. 1865.
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I. Grundfjeldet
Ertsgang i grundfjeldet ved Slem mestad. Paa gaarden N. 80 'S grund i
R0ken ea 22 kil. i sv. for Krist iania har
der i de sidste aar vreret forsaq t drift
paa en regt e ertsgang . hvoraf vi,
sam bekjendt, ikke udenfor Kongs bergdistriktet besidder ret mange .
Gruben ligger paa svdas ts iden af
den
ned
mod
Slemmestad
skraaende dal; den har vreret drevet
fra terst i 1881 til oktober 1882, Da
jeg i indevrerende aar beseq te gruben, var den utilg jrengelig , saa jeg
har ladet mig neie med at iagttage,
hvad der stod i dagen og laa pa halderne, samt med nogle velvillig m eddelte oplysninger . Stedets bergart er
en paa glimmermineraler meget fat t ig, hvidlig granit*), Gangen staar
orntre nt lad ret og strrekker sig i retning n. til v.; dens bredde er ind til 20
- 30 crn., men ofte mindre ; undertiden forsvinder den aldeles, i hvilket
tilfrelde dog en spalt e betegne r, hvor
den videre skal seqes. Gangen er
fornem lig fyldt med kalkspat , af hvilket min eral der paa halden fandtes
zirlige krystaller i for m af sekssidige
tav ler. I gangen og imp regnerende
sideste nen paa dens vestside indtil i
en afstand af omtrent 50 em. fore kommer ertsen, nemlig blyg lans sam

• ) Denne hat vistnck adskillig udbredelse,
idet den synes at veere den herskende
bergart paa stranden mellem Slemmestad
og Nersnes . Og saa landeveien me llem
Slemm estad-0degaarden 09 Nersnes

gaar over denne bergart; her iagtta ger

angives at vrere salvholdiq , zinkbiende, kobberk is og svovelk is; den
udtagne erts er blevet afskibet til ud landet. Man har fortulgt gangen med
en stoll sam skal vrere iomkrinq 80 m.
lang. Stollen gik f0rst igjennem en
del til etage 2 herende skifer med
kalkboller, sam laa ind til grundfjel det . Man har drevet orter t il siden og
fun det underord nede smaagange
ledsaget af ert s.
Dens ertsholdige granit har ved en
10selig betrag tning noget porfvrisk
ved sig, idet de hvide, i almindelighed vel 1 centi meter store feldspa tind ivider, sam udgj0r dens hoved masse, udhrev er sig fra resten , der
fornemlig bestaar af de for skjellige
slags ert ser samt kvart s. Sidstnrevnte substanser synes at kunne
vikariere for hverandre, idet snart en
eller anden erts , snart kvartsen har
overvregten.
Nrermest seen paa gaarden
Slem mestad -0 degaardens
grund
ligger et skieerp, hvor forholdene
synes at ligne de beskrevne. Paa halden her ligger en Iys gr0nlig gul , mellem f ingrene smulrende substans,
som ved neiere underseqelse viser
sig at vrere f inskjrellet med kalkspat
opblandet talk. Indsprrengt heri lig ger Zirlige smaagrupper af svovelkisterninger indtil ' em. store.

Kjerulf . Udsigt over det f.vdhge Norqes peo -

lo gi. Chr. 1879 p . 45 b. f.
Den geologiske underaeqelse s kart i blad:
Kristiania.
Breqq er. Die silurischen Etagen 2 und 3. Universit ats proqre rn f. 1882. Kr. 1882

man dog tildels en finkornet bergartvarie tet, der otte ved en del indleirede gfim -

merlameller faar parallelstruktur 09 dermad at udseende . som mmder am enke lte
variete t er af granulit.
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II. Etagerne
Angaaende disse, hvorover Kjerulf
og nu i den nyest e tid for de reldres
vedkommende Bn1Jgger har anstillet
saa grundige underseqelser , kan ikke
meget her tllteres,
Konglomerat af etage 1. Ved den
sidstnrevn te grube paa Slemmes tad -0degadrodn har man spor til de
afleiringer, sorn man rnaa antage for
de eeldste af den i vor egn over
grundfjeldet hvilende lagbygning,
nemlig et iseer af kvart sbergarter
sammensa t kong lom erat .
(C nf. , ~Profil von Havikskieer nach

Hakevikj> som ledsager Brf1Jggers
ovenfor citerede bog. Det sted ,
som man vel tydeligst skal kunne
se konglomeratets underleiring
under tossilferende skifer af etage
1, det pag. 199 afbi ldede profil ,
paa veien til Baasrudvand Iykkedes
det ikke ved mit forrest en kortva rige besaq i denne egn at fremfinde . Et lignende konglomerat er
af brf1Jgger paavist mellern grund fjeldet og etage 1 c ved Krekling,
«Om paradox ideskifrene ved Krek-

~
I lnn ehaver

Magnus Svensli

ling». «Nyt. mag . f . Naturvid .
XXIV. » Jeg har ogsaa bemrerket
det ved gaarden Mrelum i s. for
Heggen kirke, Mod um.)
Konglomeratet ligger som et ganske
t yndt drekke hist og her over grund fjeldet, der danner Slemmes taddalens svdestside. Bindemidlet har udseende af regeneret granit lignende
underlagets bergart. Der, hvor veien
fra M orberg komme r ned i Slem mestadd alen, bemrerker man blandt
rullestenenes bergart er foruden drei
kvart s ogsaa graa sandsten, t ildels
grov med sterre afrundede korn av
kvarts og hvidagtig feldsp at . Disse
rulleste ne tyder altsaa paa, at der i
vor egn har existeret sidiment rere
afleiringer reldre end den herveerende eeldste primordial.
Paa sydsiden af I Ner snesbugten,
inderst i denne i det der staaende
konglomerat findes foruden rullstene
av kvartsbergarter ogsaa en og
anden af en sort med svovelkis minder om de kalkbolter, der forekommer i vor reldste silur.
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