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FRA FEVIK-GRANITENS GRENSESONER 

AV 

IVAR OFTEDAL 

Med 4 figurer i teksten. Eng!. Summary. 

Et kort referat av et foredrag om Fevik-graniten, med oversikts
kart, er publisert i 1938.1 

Det kartet som følger her (fig. 1) er fullstendigere og er korrigert 
på enkelte punkter. Det som er tatt med av topografien er nøyaktig 
gjengitt etter Norges geografiske oppmålings målebordsblad. Oeo
log,iske grenser etc. er derfor ikke skjematisert, men innlagt så vidt 
mulig på riktig plass i terrenget. Ved sammenlikning med Opp
målingens kart kan en finne deres nøyaktige beliggenhet i forhold til 
gårder og veger. 

Her skal vesentlig omtales forholdene langs granitens grense mot 
Bambleformasjonens krystallinske skifre. De er berørt i det nevnte 
foredrag, men de er så vidt interessante at de fortjener en mer detal
jert beskrivelse. Først noen supplerende bemerkninger om selve 
granitmassivet. 

B e r g a r t e n e. For å kunne sammenlikne mineralsammenset
ningene har jeg forsøkt en mikroskopisk bedømmelse av mengde
forholdene i et stort antall synsfelt for hver av bergart-typene i granit
massivet. Resultatene, som naturligvis er omtrentlige, er oppstilt i 
følgende tabell. 

Biotit • • • • •  o • • • • • • • • • • • • 

Horn blende . . . . . . . . . . . . 

Titan it • • • • • • • • • • •  o • • • • •  

jern erts . . ... . . . . . . . . . . .  

Apa tit • • • • •  o o • • •  o • • •  o .  o .  

Hoved-
Eldre 

graniten 
Rødlige 

1-40/o 5-100/o 

o o 
0.2-0.6 1-2 

0.1-0.5 0.5-1.5 

0.02-0.1 O.l-l 

' Ivar Oftedal: Norsk Geo!. Tidsskr., 17, 210, 1938. 

mørke typer 

Grå I Grå Il 

10-140/o 10-20 Ofo 
1--2 10-20 

1.5-2.5 0.5-1.5 

0.1-1.5 1-2 

0.5 1.5-3 
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Foruten disse bestanddelene inngår i alle typene små mengder 

zirkon, mest innesluttet i biotit og omgitt av pleokroitiske soner. Videre 

ofte litt svovelkis og til dels litt fiolett flusspat. Hovedbestanddelene 

er i alle typene mikroklinpertit, plagio'klas med l 0-30 % An, og 

kvarts. I hovedgraniten er mikroklinpertit den herskende bestanddel; 

plagioklasgehalten er omkring 20 %. Dette forholdet forskyver seg til 
fordel for plagioklasen når vi kommer over i de mørke typene. Kvarts

gehalten ser ut til å være av samme størrelsesorden i alle typene 
(rundt 20 %) , kanskje noe lavere i de rent grå. Bergartenes friskhet 

veksler fra sted til sted. Mikroklinpertiten er praktisk talt alltid frisk. 

Plagioklasen derimot er ofte ufrisk og inneholder da små muskovit
skjell; den er ofte tydelig sonarbygget, og kjernen er da i regelen mest 
ufrisk. Plagioklasen opptrer mest som idiomorfe individer, ofte inne
sluttet i større individer av kvarts eller mikroklinpertit, til dels i parallell 
orientering. Også biotiten er ofte ufrisk, - helt eller delvis gått over 
til klorit. Likeså finner en i mange slip i stedet for titanit ugjennom
siktige gråbrune pseudomorfoser. Jernertsen er sannsynligvis ilmenit, 
da den som regel sitter sammen med og til dels er omgitt av titanit; 
også apatitkrystallene er for øvrig gjerne anriket sammen med disse 
mineralene. I ett tilfelle var apatitkrystallene inn e s l u t t e t  i en titanit
krystall. Hovedgranitens bekjente grove kornstørrelse er påfallende 
konstant over hele området, bortsett fra ubetydelige lokale avvikelser. 
Likeså kjent er den usedvanlig kraftige rødfargen som er typisk for 
Fevik-graniten. Fargen veksler en del; på fastlandet omkring Hesnes 
er den f. eks. særldg sterkt rød. De mørke typene har for det meste 
middels kornstørrelse; delvis er de halvporfyriske med store ufriske 
feldspater i en frisk grunnmasse. Det er også finkornete typer blant 
dem; de er de aller eldste og opptrer mest som mindre inneslutninger 
i de andre. De kan se ut som tett diabas, men har til dels enkelte store 
korn av melkefarget kvarts, og i mikroskopet ser en at de har de 
samme hovedbestanddelene som er nevnt ovenfor, bare med en ytter
ligere forskyving av mengdeforholdet alkalifeldspat : plagioklas + 
mørke mineraler. Det er altså ikke tvil om at de eldste av disse berg
artene var de mest basiske og at de som senere krystalliserte, ble 
stadig surere.2 Det ser ut som et skoleeksempel på magmatisk diffe
rensiasjon, og slik }Jar jeg også oppfattet det (l. c.). Det kan være 

2 De mørk,e typene blir nærmest å betegne som ad ame Il it er med over

gangsledd til granit. 
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'1 /RP. 
2 

J ,�Il. 
'r 

5 

fig. l. Geologisk kart over Fevik-granitens område. l. Eldre mørke bergarter 
innenfor granitmassivet. 2. Hovedgraniten. 3. Finkornet granit, vesentlig aplitisk. 
4. Gneisbergarter, dellvis rødtarget og gjennomsatt av granitiske ganger. 
5. Gneiskomplekset omkring graniten; strekene angir strøkretningen. Hvitt er 
over.dekket. RP. er den store rombeporfyrgangen, D. diabasgang på sydspissen 
av Hesnesøya. Ekvidistanse 60 m. Kartrammen angir S----N og V-Ø. (Merk 

forskjellen mellom 4. og 5., som på klisjeen er blitt mindre markert enn tilsiktet!) 

at dette er riktig, men i de senere år er petrografene ikke lenger så 
snare til å tyde slike observasjoner som sikre tegn på magmatisk 
differensiasjon, irsær ik'ke når det gjelder granitma,ssiver i grunnfjellet. 

Den slags granit,er anses gjerne srun palingene, og for Fevik-graniten 

er det positive ting som taler for en slik opprjnnelse.3 Jens Bugge 4 

antar at de mørke typene skriver seg fra assimilasjon av stoff fra 

amfibolitdrag i gneiskomplekset. Dette er lite rimelig; en måtte da 

• I�ar Oftedal: Scandium in Biotite as a Geologic Thermometer. Norsk Geo!. 
Tidsskr. , 23, 202, 1944. 

• jens Bugge: Geological and Petrographical Investigations in the Arendal 
District. Norsk Geo!. Tidsskr., 20, 91, 1940. 
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forutsette at granitiseringen i den eldste perioden - før hovedgraniten 

trengte fram - fortrinsvis angreP. amfibolitene. Eruptivkontakter og 
eruptivbreksjer ellers i området viser i motsetning til dette alltid at 

amfibolit ·er en av de bergarter som ikke har latt seg påvirke av granit

smelten (se nedep.for) . En kan kanskj·e anta en noe høyere temperatur 

under dannelsen av de eldre smeltene enn under krystallisasjonen av 

hovedgraniten, men dette gir neppe grunn til en selektiv granitisering 
av gneiskompleksets amfiboliter. 5 Derimot er det ikke urimelig at 
glimmerskifre og glimmerri'ke gneiser kan ha dannet utgangsmat.erialet 
for disse eldre mørke typene. Beskrivelsen nedenfor viser at slike 
bergarter særlig lett gjennomtrenges av granitmateriaJ.e. En kan da 
anta at granitiseringsprosessen her har ført til en mobil smelte som 
krystalliserte ennå før sammensetningen var blitt virkelig granitisk. 
Det senere intruderte hovedmagma skulde så være et produkt av 
fullst·endig granitisering. 

S p r e k k e n e  i granitmassivet er delvis uregelmessige, men over 
hele området er det 4 temmelig konstante steiltstående spalteretninger 
som framlhersker. Disse kan oppfattes som to par, hvert 'bestående av 
to retning.er omtrent loddrett på hv·erandre, nemlig tilnærmet [Ø-V, 
N-S] og [NV-SØ, NØ-SV]. På hvert sted er det gjerne 2 eller 
3 av disse retningene som trer særlig tydelig fram, til dels bare 1 av 
dem, og dette veksler fra sted til sted. Således er f. eks. på Valøyene 
Ø-V-sprekkene så kraftige at øyene sett på avstand bærer tydelig 
preg av det. Ø-V-sprekkene ser i det hele ut til å være særlig viktige, 
men andre steder er f. eks. NØ-SV-retning·en ledende. (Den lille 
kne'kkete diabasgangen på Hesnesøya har neUopp retningene Ø-V 
og NØ-SV.) : Både Ø-V- og NØ-SV-sprekkene h•e n g e r  som 
regel utover mot sjøen (fall 60°-80° N resp. NV) . Foruten disse 
steiltstående sprekkene har vi også tilnærmet horisontale, slik at grani
ten på sine steder sprekk•er opp i pene firkantete blokker. De flest•e av 
sprekkene er åpne, men mange er også aplit- eller pegmatitfylte. 
Således er det nord for Hesnes en mengde små og større steiltstående 
aplitganger med strøk nær Ø-V, som tiltar i antall etter som vi nær
mer oss og kommer inn i det •mørke partiet syd for Moisanden. Andre 
steder kan aplitgangene ha andr·e retninger, de kan f. eks. være flatt
liggende. At spaltene for en del er aplitfylte viser at granitmassiv·et 

• Bugges ar�u.ment at de mørke partiene i granitmassi·vet ligger i strøket 
av am[ibalitdragene i omgivelsene, holder stikk bare for en liten del. De 
mørke partiene har en langt større utbredelse enn amfibolitene. 
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Fig. 2. Steiltstående sprekkesystemer i hovedgraniten på Vaholmen. 

ble utsatt for ensidig trykk allerede straks etter at det var størknet. 
Trykkets retning kan ha vært omtrent loddrett på skifrigheten av det 
omgivende gneisk,ompleks, og det kan derfor ha vært en ettervirkning 
av den orogenese som ga opphav til gneisbergartene. I enkelte partier 
av granitmassivet, særlig i nærheten av grensene, finner en at kom
plekset av spalteretninger som 'hebhet har en litt annen orientering. Et 
eksempel på dette ser vi på Vaholmen, en av holmene innenfor Hesnes
øya (fig. 2). Den største (sydlige) delen av holmen har normale 
spalteretninger (likesom Rosseknipen og holmene omkring) , men den 
lille halvøya mot nord viser en dreining av hele sprekkekomplekset. 
Dette kan vel skrive seg fra bevegelser i grensepartiene på slutten av 
størkningsperioden. De parallelle sprekkene i graniten har dels en 

avstand på flere meter, slik at bryting av store blokker er mulig, dels 
kommer de meget tettere på hverandr€ og følges da gjerne av sprekker 
i uregelmessige retninger. Det er klart at fjellet i det siste tilfelle er 
særlig utsatt for nedtæring, og elet er nettopp i dalsøkk en gjerne 
finner disse tallrike og uregelmessige sprekkene i graniten. Granit
massivets typiske kollete overflateformer har vel derfor sin viktigste 
og opprinnelige årsak i tektonikken: massivet har tydeligvis delt seg 
i blokker som har beveget seg litt mot hverandre slik at det er blitt 
mer og mindre oppknuste soner mellom dem. De mørke typene er 
som regel meget mer oppsprukket enn hovedgraniten, slik at de skulcle 
være særlig utsatt for erosjon, og dette er vel den viktigste grunn til 
at de gjerne opptrer i dalsøkk og lavtliggende partier omgitt av opp
ragende berg av hovedgraniten. Kanskje har disse typene vært utsatt 
for forholdsvis sterke trykk-krefter og bevegelser allerede før hoved
graniten kom på plass. I sammenheng med sprekkedannelse og be
bevegelser i granitmassivet kan også nevnes at enkelte slip av graniten 
viser kvarts med kraftig undulerende utslukking og plagioklas med 
bøyete tvillinglameller. 
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Grensesonene. 

Granitmassivets østgrense passerer mellom Ryvingen, som består 
av normal grov granit, og den lille holmen Skåla, som består av sterkt 
oppsprukken kvartsit uten synlige merker etter granitens nærhet. 
Grensen stiger opp av sjøen ved Plassene (Ruaker) og Bukjær, 1.5 km 
SV for Haslatangen. Den er helt skarp, og graniten står med full korn
størælse inn til amfibolit. Det er litt flusspat i graniten og ubetydelig 
biotitdannelse i amfiboliten ved selve kontakten, men ellers er amfi
boliten uforandret. Den er gjennomsatt av små apl itg,anger; et par 
større ganger noen hundre meter fra grensen, i knausen »Kråka«, er 
synlige fra sjøen. Liknende forhold har en ved hovedvegen ved Btrke
tveit, en god kilometer syd for Engene kapell. Grensen kan her 
studer,es nøye i den friske skjæringen, som er Here meter høy (vegen 
er utvidet for noen få år siden) . Graniten står med full kornstørrelse 
inn til en knivskarp vertikal grense mot amfibolit (fig. 3) . Et par 
steder går apofyser noen få centimeter inn i amfiboliten, og tett ved 
grensen inneholder gmniten tallrike skarpkantete bruddstykker av 
amfiboliten, bare noen ·centimeter store, videre en del svovelkisterninger 
som vel skriver seg fra amfiboliten. I en sone på % m's tykkelse 
nærmest grensen er granitens ellers sterkt røde feldspat nesten helt 
avfarget, slik at bergarten er gråhvit; det ser ut som en reduksjons
prosess har virket. Noen meter inne i graniten ser en et par større 
(1!2 m) bruddstykker av amfibolit; de har fullkommen skarp grense 
mot graniten. Et par hundre meter lenger fra grensen (mot SV) er 
der i vegskjæringen et fler,e meter langt stykke av gneiskomplekset 
inneslutt-et i graniten. Det er tydelig at denne inneslutningen er langt 
på veg til å assimileres av graniten: den er delt opp i to grener som 
er nesten skilt fra hverandre, og bare de mørkeste båndene i hver gren 
er lett synlige. Den har tydeligvis bestått av løsere bergarter som 
glimmerskif,er og glimmerrik gneis. Videre nordvestover fra Birketveit 
er grensen meget overdekket på et langt stykke. Gneisbergartene ser 

her ut til å være temmelig kompakte og upåvirket av graniten. Ved 
vegen forbi Temsevatn til Rykene står en større aplitmasse et par 
hundre meter utenfor granitgrensen. Ved nordgrensen er forholdene 
kompliserte. I høydedraget mellom linjen Håbestad-Nilsvoll og Nid
elva er det sydligst normal grov granit. Den blir nordover stadig rikere 
på inneslutninger av gneisbergarter, og vi kommer gradvis over i 
gneisbergarter med våslende strøk og fall, tett gjennomsatt av røde 
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granitiske ganger og større 
masser. Selve gneisbergartene 
har her også for en stor del 
antatt granitens røde farge. 
Videre nordover får gneiskom
plekset igjen stort sett sitt nor
male strøk og fall ,  men gjen
nomvirkningen med granit
materiale er fortsatt intens. 
Aller nordligst, ned mot elva, 
står en stor langstrakt masse av 
kompakt delvis aplitisk lyserød 
middelskornet granit, meget 
forskjellig fra hovedg-raniten, 
men utvilsomt sammenhørende 
med den. Liknende forhold fin
ner en i mer begr.enset omfang 
langs granitens vestgrense. Vi 
kan merke oss at omkring top
pen av Fjæreheia, hvor granit
grensen er noenlunde parallell 
med gneisbergartenes skifrig
het, er granitens virkning på 

Fig. 3. Fotografi av grensen granit-amfibolit 
i vegskjæring ved Birketveit. Lengden av 

det synlige stykket av grensen 
er ca. 2 m. 

gneisene forholdsvis ubetydelig og lokal. Langs SV -grensen av 

granit·en, fra syd for Fjær.e kirke og ut mot skjærgården, er det atter 

en meget intens gjennomveving med granitmateriale i gneisene. Fig. 4 

er et kart over dette strøket i større målestokk. Forholdene er analoge 
med dem ved nord grensen; også her går grensen tvers på gneis
strøket. I en sone nærmest grensen, som f. eks. ved gården Ødeugland, 
er gneisen oppbrutt og deformert av granitiske ganger og samtidig for 
en stor del sterkt rødfarget. Videre utover i strøkretningen blir strøk 
og fall stort sett normalt igjen, men granitgjennomvevingen og rød
fargingen av visse bånd i gneiskomplekset fortsetter. I høydedraget 
mellom Fuhrs gartneri og Grimstad kirke, og likeså i høyden ved 
Vikkilen øst for kirken, trer større masser av finkornet ( aplitisk til 
kvartsporfyrisk) granit i dagen. Disse er delvis fulle av gneisinne
slutninger og danner vakre eruptivbreksjer som tydelig viser de for
skjellige gneisbergartenes reaksjon overfor granitsmelten. Brudd
stykker av gl immerskifer og gl immergneis kan vise seg som svake 
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»nebulitiske« rester i graniten, mens f. eks. amfibolitbruddstyklær ser 
helt uforandæt ut med sine skarpe grenser og sin sterkt avstikkende 
farge. Dette stemmer med de omtalte observasjoner fra NØ-grensen 

ved Birketveit. Likeså har vi her ved SV -grensen et eksempel på amfi
bolit som står uforandret like inn til 'hovedgranitens grense, nemlig 

v�ed gården Naksbie ved hovedvegen til Arendal. Eruptivtbreksjer fin
nes også i det smale deformerte og oppbrutte gneispartiet langs den 

andre siden av Vikkilen rett øst for Grimstad kirke. Dette partiet fort

setter sydover som intenst granitgjennomvevete gneiser som opptar 

det meste av Rønnes-halvøya. Foruten sterkt rødfarg,ete gneiser har 

vi her, som i de omtaJt.e tilsvarende områdene, mange små ganger, 

aplitiske og pegmatitiske, som krysser gneisene i forskjellig�e r�etninger. 

En stor aplitma.sse står tett ved grensen innerst i Østerskilen, ved 

Ulenes. Gneispartiet på Rønnes-halvøya er delt tversover ved et bredt 

belte av granit, som kommer i fortsettelsen av den nevnte høyderyggen 
mellom Fuhrs gartneri og Grimstad kirke. Den vestlige halvdelen av 

dette granitbeltet, ut mot Grimstad havn, er finkornet og nærmest 
aplitisk, men like sterkt rødfarget som hovedgraniten. Den østlige 

halvdelen, som også fortsetter videre østover til Rosseknipen, ser ut 

som en direkte fortsettelse av denne aplitiske massen, men den består 
av normal grov granit. Grensen mellom de to halvdelene er ikke syn
lig, men de,r er en brå overgang i kornstørrelse, og det er sannsynlig 

at den aplitiske delen er en selvstendig masse, slik som den er avlagt 
på kartene fig. l og 4, og ikke bare en facies av hovedgraniten. SV
spissen av Rønnes'halvøya er en rund bergknaus med avvikende strøk
retninger i gneisene, som er intenst gjennomvevet av til dels store 
granitiske ganger. Fra sjøen ser en her utmerket hvordan de for
skjellige båndene i gneiskomplekset er mer og mindre rødfarg,et etter 
sin natur: glimmerrike bånd er sterkt røde, kompakte kvartsrike gneiser 
og amfiboliter helt upåvirket. Det samme ser en på den .andre siden 
av Østerskilen, på halvøya med Rosseknipen. Her er sterkt rødfargete 
gneisbånd hyppige i partiene nærmest kilen. Men i den ytre (østlige) 
delen av gneispartiet mangler slike bånd nest�en totalt. Bergartene er 
her vesentlig meget kompakte gneiser, til dels ren kvartsit, med noen 
smale bånd og småpartier av amfibolit. På den lille østligste odden 
hvor granitgrensen dukker ned i sjøen står også kvartsit og amfibolit. 
Noen små granitiske ganger setter her igjennom, som også ellers nær 
grensen, og der er tegn på bevegelse (flater med friksjonsmerker) 
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tett ved grensen. For øvrig er grensen helt skarp, som overalt hvor 

sidestenen er kompakt. Nord for selve Rosseknipen ligger i et dalsøkk 

et smalt gneisparti inneklemt mellom oppragende granitberg, - fort
settelsen av det nordlige gneispartiet på Rønnes�halvøya. Bergartene 

ser her ut til å være kompakte gneiser som ikke er nevneverdig påvir�et 

av graniten; vi må jo også vente at vi her har fortsettelsen i strøk

retningen av de kompakte gneisene på sydsiden av Rosseknipen. 
Granitgrensen er videre østover dekket av sjøen, men det kan i hvert 

fall sies at den passerer mellom vestspissen av Hesnesøya og det lille 

skjæret Soba et par hundre meter sønnenfor, som består av amfibolit 

(isskurt i retning SØ). De to små holmene innenfor Hesnesøya som 
på kartet fig. 1 er merket med et kryss, består vesentlig av normal grov 

granit, men for en del av gneisbergarter og eruptivbreksje. Gneisenes 
strøk og fall er ik�e langt fra det vanlige, men det er likevel mest 
rimelig å anse disse små gneispartiene som fritt svevende inneslut
ninger. En liknende større inneslutning er inntegnet på kartet nær 

granitmassivets nordgrense, v,ed Håbestad; den har strøk og fall helt 
forskjellig fra det normale. Det som her kalles »normalt« strøk og 

fall er det som gjelder for storparten av de gneisbergartene som gren

ser inn til graniten; det er S 10°-15° V og steiltstående. Langs N-, 
V- og SV -grensen har gneisene overveiende denne stilling. Ved NØ
grensen blir strøket mer vestlig, slik at det ute ved Søm og Hasla er 

omtrent NØ-SV. 
Når visse bånd i gneiskomplekset, tydeligvis de opprinnelig minst 

kompakte (særlig glimmerrike) , er rød farget inntil en betydelig av
stand (enkelte steder 1.5 km og mer) ut fra granitgrensen i strøk
retningen, så er det rimelig å tenke seg at det er sterkt mobile rest
oppløsninger fra granitens størkningsprosess s'Om har vært virksomme. 
Det opptrer jo sammen med rødfargingen av disse båndene svermer av 
røde aplit- og pegmatitganger. Og det faktum at de kompakte delene 
av gneiskomplekset ikke er påvirket, selv tett ved grensen, viser at det 
virksomme agens ikke har spilt noen rolle uten der det har kunnet 
gjennomtrek�e bergarten mer eller mindre fullstendig. Dette tyder 
videæ på at temperaturen under prosessen må ha vært lav i forhold 
til mineralenes smeltetemperaturer. Prosessen har derfor fysikalsk
kjemisk karakteren av en virkelig granitisering, men den er utpreget 
lokal, og vi kan for en gangs skyld si noe mer bestemt om opprinnelsen 
av den virksomme »ichor«. 
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Siste gang jeg besøkte Fevik-granitens område var sommeren 
1938, og det meste av markarbeidet ligger enda lenger tilbake i tiden. 
Det ble utført for stipendier av Professor Ra�hkes Legat. Studiet av 
Fevikgraniten kom opprinnelig i stand etter et forslag av min da
værende lærer og overordnete ved museet, professor Jakob Schetelig. 

SUMMARY 

Fig. l is a geologi ca! map of the Fevik-granite ( situated on the 
Skagerrack coast just NE of Grimstad) and its immediate sur
roundings. Legend: 

l. A series of adamellitic rocks more and )ess rich in biotite and 
partly hornblende, older than the main granite. 

2. The main granite, red, coarse grained. 
3. Fine grained granite, mainly aplitic. 
4. Crystalline schists partly red coloured and cut by granitic dikes. 
5. The surrounding gneiss complex. The lines give the strike direc

tions. The dip is mostly nearly vertical. 
RP. Large rhomb porphyry dike. - D. Diabase dike (Hesnesøy). 

The oldest of the adamellitic rocks are the most basic ones. The 
younger members grow continuously more acid, and there are truly 
granitic types connecting the series with the main granite as the 
youngest member. The whole series may .be due to magmatic differ
entiation. However, it is more probable that the Fevik-granite is of 
palingenetic origin, like o�her Ardhaean granites. Then the adamellitic 
magmas may have formed through a granitisation process which was 
interrupted by solidification befare the composition had become really 
granitic, the material being probably micas·chists and similar rocks in 
the gneiss compiex. The main sets of joints have fairly constant direc
tions all over the granite massif. Nearly vertical joints run approxi
mately N- S, E-W, NE-SW, NW-SE; one or more of these direc
tions predominate in nearly all Iocalities. In addition �here are often 
nearly horizontal joints. Many of the joints are filled with aplite or 
pegmatite. The stress which has caused these regular sets of joints 
may have been approximately perpendicular to the schistosity of the 
gneiss complex around the granite, and it must have acted already 
during rhe solidification process of the granite. The boundary of the 
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granite massif is quite sharp where the adjacent rock is compact like 
quartzite or amphibolite (fig. 3) . In other cases, where the boundary 
cuts across bands of looser rocks like micaschist, granitic material has 
penetrated these bands colouring them red up to more than r.s km 
from the boundary in the strike direction. Fig. 4 is a map of the SW 

boundary zone of the granite, where such phenomena are particularly 
predominating. In the areas with red-coloured gneiss bands also 
aplitic and pegmatitic dikes are abundant. The red-colouring there
fore seems to be due to the action of highly mobile residual fluids 
from the solidification process of the granite, and thus it has the 
character of a real granitisation process, the origin of the "ichor" 
being in this case more definitely known. 

Oslo, Mineralogisk-geologisk museum, januar 1945. 

Trykt juni 1945. 


