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gangen ved innsynkningsområdets sydgrense. - Sæther har også 
(l-946) behandlet kontaktmetamorfosen i Nittedalsstrøket og her 
bl. a. gått inn på en parallellisering med det kaledonske mineral
facies-forhold . 

Innsynkningsområdet ved Øyeren. 

Dette område, som ligger inne i de.t sydøstlige grunnfjells
strøk og hvor så vel kambro-silur-sedimenter som Oslo
eruptiver er representert, kan på en måte oppfåttes som · et 
Oslo-felt i miniatyr; det er dog den vesentlige forskjell at ma n 
ved Øyeren er utenfor, og langt utenfor, de store eruptive 
dyp-prosessers område. 

Forholdene ved Øyeren er følgende (Holtedahl 1907, 1916). 
På vestsiden av innsjøens nordlige, forholdsvis brede del ser 
man på en strekning av ca. 3 km her og der nær stranden 
svakt foldet alunskifer med kalkboller. Det er funnet fossil er 
som viser at vi har for oss etasje 2 a. Det har i sin tid (i håp 
om å finne kull!) vært gravd nedover i skiferen til 9 meters 
dyp. Over skiferen ligger som et dekke med mest svakt nord
østlig helling, en benk av camptonitt på opptil flere meters 
tykkelse, og det er dette beskyttende "panser" som gjør at det 
i det hele nå er en rest igjen av den kambro-siluriske lagrekke. 
Sydvest fo r den lave landstrekning med de nevnte bergarter . . 

reiser det seg grunnfjellsgneis. På en betydelig strekning stå r 
grunnfjellet opp i en meget markert og steil vegg og med 
(lengst i sydøst hvor grensen går ut i sjøen) camptonitt like 
inntil foten av veggen. Vi har her en meget vakker forkast'nings
grense, med retning VNV, og vi finner også de vanlige opp
brytningsfenomener, med mengder av kvartsårer foruten en 
tydelig rivningsbreksje (med innhold av skifermateriale) i grense
sonen. Mot nordvest løper grensen, som også her uten tvil 
har forkastningskarakter, i nordøstlig retning. Forekomsten av 
et parti av· grunnfjell omtrent midt . i skifer-camptonitt-strøket 
antyder ytterligere forkastninger. 

Fra strandbeltet noe syd for det nå omtalte område for
teller tilstedeværelsen av et lite parti av (sikkert anstående) 
kambrisk bunnkonglomerat at vi også her må ha en brudd
linje mot grunnfjellsmassen innenfor. 
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D'et er etter dette sannsynlig at en ikke ubetydelig del av 
iallfall det nordlige parti av Øyeren-forsenkningen representerer 
et tektonisk senkningsområde hvor (i de løse kambro-silur
bergarter) erosjonen fant et lite motstandsdyktig materiale å 
arbeide i. 

Det er av betydelig interesse at vi så pass langt vekk fra 
Oslo-feltet finner det der så typiske fenomen med parallell
injisert eruptiv-materiale i lagrekken nær over grunnfjells
overflaten. Denne framtrengen av smeltemasse i horisontal
retningen, med tilsvarende hevning av massene ovenpå, har 
tydeligvis funnet sted over svære områder, selv om det i og 
for seg ikke er nødvendig å anta at frambruddet opp gjennom 
grunnfjellet foregikk innenfor selve Oslo-feltet. Etter påvisningen 
av Oslo-essexitt (med differentiasjonsprodukter) i Vestby øst 
for Oslofjorden kunde det ligge nær å tenke at det også andre 
steder i de lite undersøkte østlige grunnfjellsstrøk kunde finnes 
gjennombruddsfenomener av lignende type. Man har også 
muligheten av gangformige frambruddskanaler i disse strøk. 

"Søkkegropen" i Øyeren-området har interesse ikke minst 
for slutninger om alderen av de forkastningsbevegelser som på 
svensk område har brakt kambro-silur-masser (med diabas
intrusjoner) i nivå med tilgrensende grunnfjell, slik tilfellet er 
i en rekke strøk ved eller nær de store sydsvenske sjøer. 

Mineralforekomster nær utenfor Oslo-feltet, dannet 
i forbindelse med Oslo-erupsjonene. 

l 

Mineralforekomster av denne gruppe ·opptrer vesentlig i 
grunnfjellsstrøket vest for Oslo-feltet, og særlig vest for .dets 
midtre del. På østsiden mangler de nesten helt. Dette forhold 
kan, som Foslie har framholdt ( 1925, se s. 145), henge sammery 
med at forekomstene hører hjemme i den øverste del av grunn
fjellsmassen og at ge derfor - etter mineralavsetningenes 
dannelsestid - er blitt fjernet i de områder der grunnfjellets 
øverste del ble gjenstand for sterk denudasjon, slik tilfellet 
rimeligvis har vært der Oslo-feltet er begrenset ved forkast
ningslinjer med stor spranghøyde. Årsaken kan også være en 
sterkere oppsprekning av jordskorpen i vest enn i øst. 
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