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:NOTISER 

Fra den 18. internasjonale geologkongress. 

Ekskursjon A 12 til Mull og Ardnamurchan. 

Ekskursjonen A 12 (7. august--21. august 1948) hadde til hoved
formål å studere de tertiære eruptivene på øya Mull og halvøya Ardna
murchan på vestkysten av Skottland. Den hadde 24 deltakere fra Stor
britannia, U. S. A., Island, Norge, Finnland, Nederland, Sveits, Syd

Afrika og Sovjet-Samveldet. Ledere var E. B. Bailey og J. E. Richey. 
Både Mull og Ardnamurchan har en gammel fjellgrunn av de 

samme formasjoner som finnes ellers i Skottland: Lewisisk gneis 
(på Iona), Torridon sandstein (Iona), Moine schist (hele Ardnamurchan 
og en stor del av Mull), Dalradisk skifer og kalkstein (sydøstlige del 
av Mull), kaledonsk granitt (Ross of Mull) og devonsk basalt og ande
sitt (sydøstlige del av Mull). Oppå denne paleozoiske fjellgrunn er det 

avleiret en tynn mesozoisk sedimentserie som omfatter trias (konglo
merat, sandstein og uorganisk kalkstein, såkalt »cornstone«), undre 

jura (tynne vekslende lag av leirskifer og kalkstein) og kritt (grønn
sand, skrivekritt som til dels er forkislet, og ren kvartssand, som ved 

Loch Aline øst for Ardnamurchan blir utvunnet til bruk i optisk glass). 
Lagserien er ujevnt utviklet, og ikke noe enkelt lag finnes over hele 
området. På de fleste steder er bare noen få av lagene representert. 

De eldste av de tertiære eruptivene er platåbasalter. Man kan skille 
mellom to hovedtyper, en som er full av små olivinkorn og {m uten 

noen fenokrystaller. Den sistnevnte type har enkelte steder (f. eks. 

i Fingalshulen på Staffa) en utpreget oppsprekking i sekskantete søyler. 

Det opptrer også noen få benker av en surere (andesittisk) lavabergart 

som er blitt kalt mugearitt. Mellom lavabenkene er det funnet sedi

mentære lag med rester av tertiære lauvtrær (Ard tun nær Ross of Mull). 

De nåværende basaltfeltene (Skye, Rum, Ardnamurchan, Morvern, Mull, 

Antrim i Nord-Irland) er bare rester av et stort lavaplatå, som må ha 
strakt seg langt utover Atlanterhavet, og kanskje hengt sammen med 
lavafeltene på Færøyene, Island og Grønland. På Mull har man bevart 

lavadekker med en samlet tykkelse av ca. 1000 m; den opprinnelige 
tykkelse er ukjent. Man vet ikke hvor lavaen er kommet opp til 

overflaten. 
Basalten danner karakteristiske landskapsformer, idet de enkelte 

lavabenkene viser seg som trappetrinn i skråningene. Basaltfjellene er 
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Fig. l. Oversiktskart over det tertiære eruptivområdet på Mull og Ardna
murchan. l. Grunnfjell (Lewisisk gneis og Torridon 'Sandstein). 2. Kaie
danske bergarter (Moine, Dalradian og intrudert granitt). 3. Mesozoiske 
sedimenter (i det sydøstlige omvåde også devonsk sandstein og lava). 
4. Kaledonsk skyveplan (Moine Thrust). 5. Postkaledonsk forkastning med 
hori,sontalforskyvning (Great Glen Fault). 6. Tertiære vertikalforkastninger. 
7. Tertiær basalt. 8. Sure subvulkanske bergarter (eldre granofyrer på 
Mull). 9. Agglomerat og breksje. 10. Yngre, gabbroide bergarter, vesentlig 
i form av ring dykes. 11. Yngre sure bergarter. 12. Grense for områder 
med tallrike cone sheets. 13. Grense for pneumatolytisk kontaktmetamorfose 

på Mull. 14. Finnested for mullitt. 

dekket av frodig grønt gress, som står i skarp kontrast til de mer 
golde og lyse granitt- og gneisfjell omkring. 

I et felt i den sentrale del av Mull finner man basalter av en noe 
annen type. Lavaen er her dels utviklet som putelava, dels som få cm 
eller dm tykke strømmer med glassaktig overflatehud. Den er tydeligvis 
rent ut i vann i tyntflytende tilstand. Man antar at det mot slutten 
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av basaltens erupsjonstid har foregått en caldera-innsynkning, og at 
lavaen her er rent ut i en kratersjø. Det omtalte felt har en diameter 
på ca. 10 km. Det er sterkt forstyrret av yngre eruptiver. 

Det neste hovedledd i erupsjonsserien er en gruppe finkornete 
granittiske og til dels syenittiske bergarter. På Ardnamurchan 
finner man flere felter av agglomerat og tuff med bruddstykker 
dels av de sure bergartene (trachytt og rhyolitt), dels av sidesteinen 
(Moine schist og basalt). Man antar at feltene er kraterfyllinger. 
De har steile grenser mot de omgivende bergarter. Tuff og agglo
merat ligger i vekslende horisontale lag, og på et par steder er det 
også lag av bekstein innimellom. På Mull har man felter av liknende 
agglomerat, som her til dels synes å bestå utelukkende av oppknust og 
pulverisert eldre fjellgrunn. Sammen med agglomeratfeltene har man 
rhyolittmasser. På Mull har man imidlertid også store masser av 
tydelig krystalliserte bergarter, som man sammenfatter under navnet 
»eldre granofyrer«. Sammensetningen er ikke over alt granittisk, men 
kan også være syenittisk og diorittisk. Disse bergartene opptrer stort 
sett i det samme felt hvor man finner putelavaene, liksom alle senere 
eruptiver. De er trengt fram med så stor kraft at de har deformert den 
omgivende fjellgrunn og skjøvet den til side. Derved er både den paleo
zoiske fjellgrunn og de overliggende mesozoiske sedimenter og tertiære 
basalter blitt lagt i folder. Den sirkelformete kystlinje som Mull har 
mot øst, skyldes nettopp denne foldingen; umiddelbart innenfor kysten 
ligger basaltdekkene i en synklinal, litt lenger inne kommer mesozoiske 
sedimenter, devonsk lava og dalradisk kalkstein opp i en antiklinal. 
Foldingen er så sterk at lagstillingen er vertikal på enkelte steder. 

Den omtalte gruppe av agglomerater, rhyolitter og eldre grano
fyrer er av meget stor interesse, da den viser nært slektskap med en 
gruppe av felsittporfyrer (Lathus-typen og nærstående typer), kvarts
porfyrer, syenittporfyrer, akeritter og tilhørende breksjer som spiller 
en vesentlig rolle i Oslofeltet. I begge tilfelle dreier det seg om sure og 
viskøse magmaer som er trengt fram med stor kraft, og under opp
brytning av den eldre fjellgrunn og allerede størknede deler av det 
samme magmaet. I begge tilfelle trengte disse magmaene fram etter at 
det var dannet vidstrakte platåer av basisk lava, og ble etterfulgt av 
frambrudd av dypbergart-magmaer. Det vil være av største betydning 
å få undersøkt om liknende finkornete sure bergarter opptrer på til
svarende måte i andre erupsjonsprovinser. 

De senere ledd i bergartserien på Mull og Ardnamurchan er dyp
og gangbergarter hvis erupsjonsmekanikk er meget komplisert. Man 
har to hovedtyper av intrusjoner: 

l. Cone sheets eller kjegleformete ganger. Disse skjærer jordover
flaten i sirkler (eller deler av sirkler) og har et fall på 30-70° inn 
mot et toppunkt i 3-6 km's dyp (fig. 2). De enkelte cone sheets er 
som regel bare noen få meter tykke, men de kan enkelte steder ligge 
så tett at de utgjør størstedelen av fjellmassen. De antas å være dannet 
ved at magmaet, som må ha vært tyntflytende, er blitt presset opp 
under så stort trykk at det har kunnet sprenge og løfte den overlig-
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Fig. 2. Skjematisk framstilling av eruptivfeltet på Mull. l. Pre-tertiæ:
undergrunn. 2. Basalt. 3. Eldre granofyr. 4. IAgglomerat og breksje (som 
kraterfylling og som horisontale dekker). 5. Cone sheets av forskjEllig 

alder. 6. Ring dyke. 

gende jordskorpa. Man kan kunstig lage liknende kjegleformete brudd
flater f. eks. i glass. 

Bergarten i co ne sheets er som regel doleritt (dvs. diabas etter 
norsk og amerikansk benevning). 

2. Ring dykes eller ring-ganger. Dette er sirkel eller sirkelbue
formete intrusjoner som står steilt eller heller ut fra sentrum (se fig. 2). 
Tykkelsen kan være opp til flere hundre meter; formen er ofte en del 
uregelmessig. Bergarten kan være høyst forskjellig, fra gabbroid til 
granittisk. 

Ring dykes synes i noen tilfelle å være dannet ved at jordskorpe
flak er sunket inn etter ringformete spalter som er blitt fylt med magma 
(calderaer). I andre tilfelle har imidlertid magmaet løftet den omgi
vende fjellmasse og bulet den opp til en kuppel. Oppbuling og caldera
innsynkning har vekslet flere ganger. 

Likeså har erupsjonen av cone sheets og ring dykes vekslet gjen
tatte ganger, og det har vært en stadig veksling mellom frambrudd av 
sure og basiske magmaer. Hele erupsjonshistorien blir derfor ytterst 
komplisert, og man kan ikke sette opp noe generelt utviklingsskjema 
for magmaet. Derimot finner man mange eksempler på magmatisk 
differensiasjon innen mindre områder. 

På Ardnamurchan er erupsjonene gruppert omkring 3 sentrer av 
noe forskjellig alder. Det eldste sentrum (I) ligger lengst øst. Erup
sjonene her omfatter de tidligere omtalte sure tuffer og agglomerater, 
og et stort antall cone sheets av doleritt som setter igjennom dem. 
Mange av disse cone sheets har temmelig stor tykkelse (5-10 m), og 
kan svulme opp til lakkolittaktige masser. Det neste sentrum (Il) ligger 
lengst SV. Man har her et ganske lite felt av eruptiv breksje, et stort 
antall cone sheets (de fleste bare 1-3 m tykke) og et system av store 
ring-dykes hvor bergartene for en stor del har dypbergartkarakter: 
hyperstengabbro, kvartsgabbro og en kvartsdoleritt som er gjennom
vevd av et nettverk av granittiske årer. Det er også et par mindre 
masser av granofyr som synes å være uregelmessige intrusjoner i gab
broen. Det yngste sentrum (Ill) ligger litt nord for midtpunktet mellom 
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de to andre. Til dette sentret hører ingen breksje, få og tynne cone 
sheets, og et vel utviklet system av ring dykes. Den ytterste ring dyke 
er 1-1,5 km tykk og består av en meget basisk gabbro (eukritt). 
Innenfor denne er det et system av mindre ring dykes av vanlig gabbro, 
biotittførende gabbro, kvartsgabbro og kvartsdoleritt. I selve sentrum 
er det et uregelmessig masiv av kvartsdioritt og kvartsmonzonitt. Hele 
komplekset framtrer markert i terrenget. Den store eukritt-ring-dyke 
raker opp som en 150-400 m høy ringvoll med nakne fjellsider. Innen
for er det en ringformet, grasbevokset senkning, hvor det sentrale 
kvartsdiorittmassiv danner en ganske lav høyde i midten. 

På Mull er de yngre erupsjonene gruppert omkring 2 sentrer, det 
eldste i SØ, det yngste i NV. Bergartene har langt mindre dypbergart
karakter enn på Ardnamurchan, og synes å representere et høyere nivå 
i jordskorpa. 

Cone sheets opptrer i stort antall ved begge sentrene. Antallet er 
så stort at hele fjell på opptil 700 meters høyde består nesten bare 
av cone sheets, enda hvert enkelt sheet i høyden er et par meter tykt. 
De fleste består av doleritt, men det er også et betydelig antall cone 
sheets av surere ( diorittiske) bergarter. 

Rundt det eldste sentret har man 13 store ring dykes hvorav de 
største er flere hundre meter tykke, av kvartsgabbro, kvartsdoleritt og 
granofyr. I flere av dem finner man både kvartsgahbro og granofyr, for
bundet med jevne overganger, og fordelt på en måte som bestemt tyder 
på gravitativ differensiasjon in situ. Ved det yngste sentret har man to 
store massiver av granofyr; de synes å være intrudert i hulrom som 
er dannet over store jordskorpeblokker som er sunket ned. Yngre enn 
disse granofyrmassene er en ring dyke av felsitt, som kan følges som 
en sammenhengende ring rundt hele sentret, og som tydelig avgrenser 
et indre innsunket område (en caldera) med diameter 6-8 km. Endelig 
har man noen uregelmessige massiver av gabbro, eukritt, anortositt og 
dioritt som ikke kan tilordnes noe bestemt av de to erupsjonssentrene. 

I en 4-5 km bred sone rundt de sentrale områder med yngre 
intrusjoner har det foregått en pneumatolytisk kontaktmetamorfose ; 
damper fra magmaet har gjennomtrengt basalten og omdannet den til 
et aggregat av albitt, epidot og kloritt. Også en stor del av de yngre 
eruptivene (f. eks. de fleste cone sheets) er omdannet på samme måte. 

På Mull har man også en sverm på flere hundre steiltstående 
diabasganger i retning omkring NV-SØ. Tykkelsen av disse gangene 
er som regel bare 1-2 m. De fleste gangene går bare gjennom basalt
dekkene og stopper før de når de yngre sentral-erupsjonene, men noen 
av dem går gjennom disse også. Gangene fortsetter langt utenfor om
rådet for de andre eruptivene, og finnes igjen i store deler av Skottland. 

Eruptivområdene på Mull og Ardnamurchan (sammen med de 
andre tertiære eruptivene i Skottland) viser på mange måter slektskap 
med Oslofeltet. Begge steder dreier det seg om erupsjoner utenfor 
aktive fjellkjedesoner, knyttet til forkastninger. Begge steder har erup
sjonene begynt med utstrømning av platålavaer (basalt og andesitt 
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(mugearitt) i Skottland, basalt og rombeporfyr i Oslofeltet) og fortsatt 
med sure subvulkanske og vulkanske bergarter av varierende sammen
setning, til dels utviklet som breksje, i uregelmessige masser. På et 
enda senere tidspunkt er det dannet dypbergarter av varierende sam
mensetning, for en stor del i ringformete masser som avgrenser inn
sunkne områder ( calderaer). I Oslofeltet har imidlertid disse yngre 
dypbergartmassene langt større dimensjoner enn i de skotske feltene, 
og de griper ofte inn i hverandre slik at det samlede bilde blir meget 
innviklet og vanskelig å tyde. Cone sheets, som spiller en vesentlig 
rolle i Skottland, finnes ikke i Oslofeltet. Begge steder har man sver
mer av ganger av forskjellig alder i forhold til de andre eruptivene. 
Gangene finnes langt utenfor selve eruptivområdene. Sammensetningen 
av bergartene i de to områdene er forskjellig; i Oslofeltet er det alkali
bergarter (gabbro, monzonitt, syenitt, nefelinsyenitt, alkaligranitt), 
mens det er mer kalkbetonte bergarter (gabbro, kvartsgabbro, dioritt, 
kvartsdioritt, granitt) i Skottland. 

Et nøyere sammenliknende studium av Oslofeltet og de tertiære 
erupsjonene i Skottland vil sikkert gi resultater av betydning for for
ståelsen av anorogene erupsjonsprovinser i det hele. 

Ekskursjon C 13 til distriktene omkring Edinburgh 

og St. Andrews, 

Ekskursjonen C 13 (4. september-18. september 1948) hadde til 
hovedformål å studere devonske og karbonske sedimenter og eruptiver 
i Midland Valley i Skottland, selv om det også ble gjort turer til High
lands og til Southern Uplands. Ekskursjonen hadde 20 deltakere fra 
Storbritannia, U. S. A., Norge, Belgia, Frankrike, Tsjekkoslovakiet, 
Algerie, Belgisk Kongo, Tyrkia, Egypt og India. Ledere var A. G. 
MacGregor og D. E. Innes. 

Som kjent består Skottland i geologisk henseende av følgende 3 

hoveddeler: (se profilet fig. 3). 
I. Den nordlige del, Highlands, som består av krystalline skifre av 

overveiende kaledonsk alder, gjennomsatt av kaledonske eruptiver. 
Skifrene antas å være dannet vesentlig av prekambriske og eokambriske 
sedimentformasjoner. Ekskursjonen besøkte en lokalitet, Comrie, i denne 
sone. Det er her et stort eruptivmasiv (dioritt med granittiske dif
ferensiasjonsprodukter) av senkaledonsk alder, som har kontaktmeta
morfosert sidesteinen (fyllitt) til cordierittrike hornfelser. 

Il. Den sydligste del, Southern Uplands, som hører til en mer 
perifer sone i den kaledonske fjellkjede. Fjellgrunnen består av sterkt 
foldede, men ikke metamorfe, ordoviciske og siluriske leirskifre og 
arkoser. Man har også submarine basalter ay ordovicisk alder (svarer 
til Støren-grønnsteinene i Trondheimsfeltet). 

UL Det mellomliggende område, Midland Valley. Dette er et ned
sunket jordskorpeflak, som er skilt fra de to foregående områder av 
forkastninger. Innsynkningen begynte like etter den kaledonske fold-
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Fig. 3. Forenklet profil gjennom Midland Valley i Skottland. l. Metamorfe 
kaledonske bergarter. 2. Sterkt foldet kambrosilur. 3. Underdevonsk sand
stein. 4. Underdevonsk lava. 5. Overdevonsk sandstein. 6. Underkarbon 
(kalksandstein og oljeskifer). 7. Mellomkarbon (kalkstein og kull-lag). 

8. Overkarbon (arkose, leirskifer og kull). 9. Karbonsk lava. 
10. Karbonske intrusiver. 

ning, og har fortsatt i flere av de senere periodene. Den kaledonske 
fjellgrunn er dekket av tykke lag av devonske og karbonske bergarter. 

I det området ekskursjonen besøkte, har man følgende sediment
formasjoner: 

l (eldst): Underdevon (Lower Old Red), som består av rød sandstein, 
dannet under semiaride forhold. 

2: Overdevon (Upper Old Red), som også består av rød sandstein. 
Den er skilt fra l av en diskordans, og transgrederer ut over dennes 
område, over de sterkt foldete lag i Southern Uplands. Oppover 
går den jevnt over i: 

3: Underkarbon (Calciferous Sandstone Series). Denne består av grå 
eller kvit kalksandstein med marine fossiler. I den øvre del av 
serien er det benker av oljeskifer, som gir anledning til en betydelig 
oljeindustri. 

4: Mellomkarbon ( Carboniferous Limestone Series) som ligger kon
formt på 3. Den består av kalkstein som veksler m ed kull-lag. 
Kullene har stor økonomisk betydning. 

5: Overkarbon. Denne ligger konformt på 4, og består , liksom i Ens 
land, av et undre lag av grov arkose (Millstone Grit) og en øvre 
lagserie av ar kose, leirskifer og kull-lag (Coal Measures). Øverst 
er det lag av rød sandstein (Barren Red Coal Measures), dannet 
under begynnende aride forhold. 

I Midland Valley er det foregått erupsjoner i flere perioder (num
roerne svarer til sedimentformasjonenes nummer i forrige avsnitt): 

l. I underdevon. I denne formasjon er det en mektig lavaserie 
av basalt og andesitt med tilhørende tuffer, sammen med mindre 
mengder av dacitt, rhyolitt og trachytt. Samtidig er det dannet in
trusivganger og lakkolittaktige masser av olivindoleritt, kvartsdoleritt. 
dioritt og felsitt. Bergartene hører stort sett til en kalkbetont (pacifisk) 
stamme. Man vet lite om på hvilke veger magmaet er kommet opp 
til jordoverflaten . 
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3. I underkarbon. Man har her en mektig lavaserie av basalt 
(flere typer, noen med porfyriske innsprengninger av pyroksen, andre 
med innsprengninger av plagioklas, andre igjen uten makroporfyrisk 
struktur) med mindre mengder av trachybasalt og trachyandesitt, alle 
med tilhørende tuffer. Som intrusivganger og lakkolittaktige masser 
opptrer olivindoleritt, monchiquitt, teschenitt, fonolitt og trachytt. De 

karbonske eruptivene er altså alkalibergarter, i motsetning til de de

vanske. Lavaene er knyttet til lokale sentrer i høyere grad enn de 
devonske lavaene, og er, i hvert fall i enkelte tilfelle, sikkert kommet opp 
av vulkaner. En slik vulkan er Arthur's Seat, en liten høyde utenfor 
Edinburgh. Den har en komplisert oppbygning av basaltisk agglomerat 
og breksje (kraterfyllinger) og basaltplugger som gjennomsetter agglo
meratet. 

6. I permokarbon. Fra denne periode har man noen store intrusiv
ganger (tykkelse opp til ca. 100 m) av olivindoleritt og kvartsdoleritt, 
og noen store Ø-V-gående steiltstående ganger av kvartsdoleritt. Fra 
samme periode er antakelig også noen små plugger av en basisk breksje
bergart, som forekommer i trakten omkring St. Andrews. Bergarten 
har en sammensetning som minner om kimberlittens. 

Selv om Skottland ikke har vært utsatt for egentlig fjellkjedefo!d
ning etter silurtida, er også bergartene i Midland Valley en del foldet. 
Foldningen er dels foregått i mellomdevon ( diskordans mellom under
og over-devon), dels i permokarbon. 

Den skotske Midland Valley har ingen parallell i den kaledonske 
fjellkjede i Skandinavia. Derimot har man på Svalbard en helt tilsva
rende nedsunket sone med devonske og karbonske sedimenter (Holte
dahl, Vid.-Akad. Avh. I, 1925, No. 4), men uten de eruptivene man har 
i Midland Valley. Det synes imidlertid å være en analogi mellom den 
jotniske formasjon i Skandinavia og devonformasjonen i Skottland. 
Også den jotniske sandstein er avleiret på røttene av en ned-erodert 
fjellkjede. Den inneholder eruptiver (intrusive diabasganger) som 
muligens kan være analoge med devonske eruptiver i Skottland, og den 
har vært utsatt for en svak foldning. Et nærmere studium av disse 
forhold vil kunne kaste nytt lys over sider av Fennoskandias geologi. 

Skottlands kvartærgeologi er helt analog med Skandinavias. Det 
har vært selvstendige nedisings-sentrer i Highlands og Southern Up
lands. Fra begge kanter strømmet is ned i Midland Valley, og langs 
denne ut mot havet både i øst og vest. Den østgående isstrømmen møtte 
den skandinaviske isstrømmen like utenfor kysten, og ble avbøyd nord
over langs kysten. Man har de samme glaciale landskapsformer i Skott
land som i Skandinavia: U-daler, innsjøer, fjorder, morener, gruster
rasser, åser, men alt i mindre målestokk. Etter siste istid har landet 
hevet seg ca. 30 m. I denne høyde har man en tydelig strandlinje. 
En enda mer markert strandlinje har man ca. 7,5 m over nåværende 
middelvannstand, denne linje må parallelliseres med Tapes-nivået 
Norge. 

E g  i l S æ t h e  r. 
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A New Find of Helvite in the Oslo Area. 

Helvite has been reported from eight Norwegian localities, four 
in the Langesundfiord, and four elsewhere in the Oslo area. It seems 
worth recording a new locality for this mineral, the more so as the 
new find represents a genetically different occurrence from the ones 
already known. 

On a students' excursion led by the late professor V. M. Gold
schmidt 27th August 1936 the party visited a place about 300 m north 
of the farm Flaen near Grorud and about 7 km northeast of Oslo, 
where some blasting had been done in the nordmarkite, apparently to 
see if it were suitable for quarrying. In a cavity in a block of nord
markite dr. H. Bjørlykke found a single tetrahedral crystal together 
with albite and smoky quartz. The yellowish brown crystal is quite big 
with an edge length of 0.5 cm. A tiny piece of the crystal was broken 
off and x-rayed through the courtesy of dr. J. Hartley in the Depart
ment of Geology, the University of Leeds, England. The powder pattern 
is in every detail identical with patterns of helvites from several other 
localities, and there can be no doubt about the identity of the mineral. 

Thus far helvite has been reported from the following types of 
deposits: Agpaitic pegmatites, plumasitic pegmatites, contact meta
somatic deposits, hydrothermal veins, and disseminations in granite. 

Of the Norwegian finds four are from agpaitic nepheline syenite 
pegmatite dykes (Arø, Sigtesø, Stokø, and Upper Arø in Langesund
fiord), three from contact metasomatic deposits (Hørtekollen, bismuth 
mine at Kjenner, zinc mine at Rien), one from a hydrothermal vein 
along a fault (Isi in Bærum), and one from a ca vi ty in syenite (Flaen, 
as reported in this note) . 

The Oslo area helvite occurrences demonstrate quite nicely the 
close genetical relationship of mineral parageneses formed in cavities 
in igneous rocks with hydrothermal veins and contact metasomatk 
deposits, and also the relationship of cavity parageneses with pegmatite 
dykes. 

16 May, 1950. 
Geologisk Museum, Oslo 45. 

H e n r i c h N e u m a n n. 

En litiumførende granittpegmatitt i Nordland. 

Abstract. A cleavelandite-quartz-pegmatite at Åg in the parish of 
Meløy, Northern Norway, has been found to contain tourrnalines of different 
colours from blueish black to pink and colourless, all rich in Mn and with 
appreciable contents of Li; and also spodurnene. Helvite was found in minute 
yellow crystals on a fissure. This is the first Norwegian find of alkaline 
tourmalines and of spodumene, and the first find of helvite in Norwegian 
granite pegmatite. 

The present note is based on two specimens which were sent to the 
Institute. The writer has not yet been able to visit the locality. 
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I 1946 fikk jeg fra cand. min. F. MårtMn gjennom dr. Jens Bugge 
oversendt en liten krystall av klar rød turmalin, oppgitt å være funnet 
av hr. Johannes Jensen, Engevik, Agskaret i Meløy, Helgeland. Da 
denne og liknende turmalinvarieteter med sine parageneser hittil var 
ukjente i Norge gjorde jeg forsøk på å komme i kontakt med finneren, 
men uten resultat. Likevel måtte det anses som temmelig sikkert at 
krystallen kom fra en forekomst i Meløy, og jeg har nevnt dette i en 
tidligere publikasjon.1 Siden har jeg omtalt saken for bergingeniør 
Eyvind Flood, Bodø, som straks gikk igang med undersøkelser og på 
kort tid fikk oppsporet lokaliteten. I sommer har han besøkt den og 
sendt meg noen større prøver derfra. Jeg vil her uttale min beste takk 
til hr. Flood for hans interesse og hjelpsomhet. Denne notis bygger 
vesentlig på 2 av de mottatte prøver. Jeg håper å kunne besøke stedet 
neste sommer. 

Bergingeniør Flood oppgir lokaliteten som en stor granittpegmatitt
gang i Trongkleiven, ca. 2 km NW for Ag ved utløpet av Holandsfjord. 
Den har vært drevet på glimmer under krigen, men fører også meget 
alkalifeltspat, for en stor del skriftgranittisk, foruten de mer interes
sante turmalinførende partier. Etter Rekstads geologiske karF opptrer 
pegmatittgangen i glimmerskifer. 

De to turmalinførende prøver består av cleavelanditt-kvarts-pegma
titt, temmelig grovkornet, men med partier av finkornet cleavelanditt
masse. Cleavelanditten er hvit med en svak blålig tone, kvartsen brun
lig og til dels temmelig klar. Grønnlig til brunlig lys muskovitt fore
kommer bare på den minste prøven, som et aggregat av små plater. 

Turmalin opptrer ganske rikelig i begge prøvene, mest omgitt av 
grovkornet kvarts. Det er mest langprismatiske krystaller med de 
vanlige mer eller mindre trekantete tverrsnitt. På enkelte krystaller 
er også pyramideflater synlige. En av de større krystallene er bøyet og 
knekket. De fleste krystaller er fra lh til et par cm tykke og opp til 
10 cm lange, men noen er vesentlig større. Etter fargen kan det skilles 
mellom 3 typer av turmalin: svarte, gulbrune og fargeløse til svakt 
røde. Den svarte typen opptrer rikeligst, især blant de aller største 
krystallene, mens de små og middelstore krystallene overveiende består 

' Oversikt over Norges mineraler, Norges Geol. Unders. Skr. 170, 1948, 
s. 30. 

' Norges Geol. Unders. Skr. 62, 1912. 

c 
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av de to andre typene i tilnærmet like mengder. Men de fleste av de 
sistnevnte er sonarbygget og består av begge typer: krystallene har en 
fargeløs til rødlig kjerne og en gulbrun til grønnbrun ytre sone. Denne 
ytre sonen er ofte bare et tynt skall som meget lett lar seg løsne fra 
kjernen (merkbar forskjell i gitterkonstanter?). Enkelte individer er 
bygget av alle 3 typer med den svarte innerst og den gulbrune ytterst. 
Se skjematisk figur. Den svarte kan da vise minkende farge-intensitet 
ut mot den rødlige, slik at den ved kontakten er nærmest olivengrønn. 
Nærmere undersøkelse viser at farge-kvaliteten hos disse svarte turma
linene - enten de opptrer som egne individer eller som deler av sonar
byggete krystaller - er en annen enn f. eks. hos den kjente svarte 
turmalinen fra Snarum. Mens den siste gir et grønngrått pulver er 
pulveret av de her omtalte turmaliner tydelig lyseblått. I samsvar med 
dette viser små splinter under mikroskopet (uten analysator) en kraftig 
blekkblå farge som selvsagt varierer sterkt i intensitet med oriente
ringen i forhold til polarisator. - Opptak med kvarts-spektrograf viser 
at alle de tre nevnte turmalin-typer har litium som en karakteristisk 
bestanddel (etter foreløpig anslag størrelsesorden lh o/o Li i alle, unntatt 
noen av de svarte, som er vesentlig fattigere på Li). Videre at de alle er 
rike på Na og Mn (flere % av hver). De svarte er dessuten karakterisert 
ved meget høye jerngehalter, de brunaktige ved betydelige gehalter av 
Fe og Ca (flere '7o av hver) og noe Ti (over l o/o). Av Mg inneholder 
bare de brunlige og svarte så meget som l %. Også kjemisk er det 
altså en tydelig forskjell på de 3 typene. Den brunaktige skiller seg 
ganske sterkt ut fra de andre ved sine betydelige gehalter av Ca og Ti 

(dette kan kanskje medføre avvikende gitter konstanter, som antydet 
ovenfor). 

På den største prøven fantes et par rester av stengelig spaltbar2 
brunlig hvite krystaller, den ene ca. l cm bred og 1/z cm tykk og etter 
avtrykket i kvartsen å dømme opprinnelig et par cm lang. Opptak med 
kvarts-spektrograf kombinert med optisk undersøkelse i immersjons
væsker viste at mineralet er spodumen (LiA1Si206), som også er nytt 
for Norge. Det kunne også konstateres at den stengelige spaltbarhet 
beror på to spaltbarheter omtrent loddrett på hverandre. Foruten hoved
bestanddelene holder spodumenen små mengder ( lh-1 o/c) Mg, Fe, Mn, 
Ca, Na, og spor av Sn. Materialet er for utilstrekkelig til at spodumenens 
flateutvikling kan angis nøyere. 

Videre fantes et par små krystaller av en lyst blågrønn apati.tt, 

som i spektralopptak viste seg meget rik på mangan. 
På en nesten plan sprekk i den største prøven fantes et gult belegg 

som i lupe viste seg å bestå av bitte små krystaller i ren tetraederform, 
sammen med svartbrune belegg av manganoksyder. Jeg antok at mine
ralet var helvin (Mn4Be3Si3012S), og dette ble også fastslått ved optisk 
undersøkelse og spektralopptak. Spektret viste Mn og Be som hoved
bestanddeler foruten Si og litt av albittens komponenter; nevnes bør 

videre en tinngehalt av størrelsesorden 0,01 %. Optisk er mineralet 
isotropt og har en brytningsindeks på ca. 1,725, som er noe lavere enn 
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den verdi som oppgis i litteraturen, 1,739; dette beror kanskje på at vi 
her har en meget ren Mn-helvin. Helvin er hittil hos oss bare kjent 
som en sjeldenhet fra Oslofeltets kontaktsoner og fra pegmatitt i Lange
sundsfjorden. Se også foregående notis av H. Neumann. 

Noen av de nevnte mineralene ble også undersøkt ved opptak med 
glass-spektrograf, spesielt med henblikk på forekomsten av de an:lre 
sjeldne alkalier, Rb og Cs. Særlig i muskovitten skulle en vente å finne 
disse elementer anriket. Alle opptak viste bare beskjedne gehalter av 
Rb og Cs, og det er vel lite sannsynlig at et mineral som pollucitt vil 
bli funnet på forekomsten. Muskovitten viser for øvrig en Li-gehalt 
omtrent som hos turmalinene. Det kan vel antas at forekomsten også 
fører virkelige Li-glimmere. 

Det fremgår at pegmatittens hydrotermal-pneumatolytiske fase 
( cleavelanditt-fasen) er særlig karakterisert ved elementene B, Li og 
Mn. Turmalinenes sonarbygning tyder på at under veksten av de eldste 
(svarte) turmalinkrystaller avtok tilgangen på Fe og var blitt helt 
ubetydelig da de fargeløse og røde begynte å dannes. Samtidig økte 
tilgangen på Li og nådde tidlig (allerede under dannelsen av en del 
av de svarte) et maksimum som holdt seg noenlunde konstant under 
hele resten av turmalinenes krystallisasjon. Mot slutten av denne pro
sessen økte igjen tilgangen på Fe noe, samtidig som Ca og Ti kom til 
i merkbare mengder, under dannelsen av de yngste (brunaktige) kry
staller og soner. 

Spektrografisk utstyr ble velvillig stilt til disposisjon av Statens 
Råstofflaboratorium (ing. A Kvalheim). 

Oslo, Universitetets mineralogiske institutt, 
september 1950. I v a r  O f t e d a l. 

Forvitring og nedisning. 

En del norske kvartærgeologer og botanikere har i de senere år 
ansett sterk forvitring av berggrunnen, f. eks. på fjelltopper, som bevis 
eller indisium for at vedkommende sted har vært isfritt under siste 
istid (f. eks. Dahl 1949, Sørensen 1949). Undås (1938, s. 182-83) har 
også ment at strøk i periferien av nedisningsområdet som tidlig ble 
isfri skulle vise sterkere forvitring enn strøkene lengere inne i nedis
ningsområdet. 

Den forvitring som det her er tale om er mekanisk forvitring ve:l 
frostsprengning, som er avhengig av at det i bergartenen finnes sprek
ker eller porer hvor vannet kan trenge inn. 

Det er her fra landet kjent eksempler på dyptgående forvitring som 
sikkert er postglacial, således i Lågendalen av Oslofeltets syenitter 
(Samuelsen 1933, Låg 1945), bergarter som i alminnelighet er meget 
motstandsdyktige mot forvitring. Syenittene må i disse tilfelle vært 
særlig disponert for oppsmuldring. Dette skulle gi et fingerpek om at 
man må være varsom med å trekke kvartærgeologiske slutninger av 
forvitringsgraden. Bergartenes motstandsdyktighet mot oppsmuldring 
kan nemlig være annerledes enn man på forhånd skulle vente. 
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Forvitringsruin. Bergkolle på Råfjell, Stjernøy, Vest-Finnmark 
(70° 19' N, 11 o 50' E Oslo), omkr. 500 m o. h. 

Forfatteren har i sommer (1950) kommet til å gjøre noen iakt
tagelser som tydelig viser dette. Stjernøya i Vest-Finnmark består som 
kjent av et massiv av gabbrobergarter, som også har stor utbredelse i 
andre deler av Vest-Finnmark. På en tur opp til Råfjellet på Stjernøya 
ble det funnet tydelig forvitringsskulptur (som oppstikkende krokete 
nabber) i gabbrobergarten. Det her gjengitte fotografi viser en berg
kolle med et ganske tykt dekke av forvitringsgrus og med tydelig 
takket forvitringsskulptur i de oppstikkende deler. Stedet er en berg
rygg på sydvestsiden av den sydøstre del av Råfjell, høyden over havet 
omkring 500 m etter lommeaneroid. På den samme bergryggen kan man 
ved litt leting lett finne flytt blokker; det ble notert rødlig granitt, 
pegmatitt, kvartsitt, sandstein, kvarts-muskovittskifer og dolomitt. Av 
noen av disse ble prøver medtatt. Den finkornete kvarts-muskovitt
skifer, som vel er den minst motstandsdyktige av de bergarter som ble 
funnet blant blokkene, er frisk bortsett fra en rusten forvitringshud. 
Det er således sikkert at bergryggen må ha vært dekket av is under 
siste istid og den forvitring som fjellgrunen her bærer så tydelige spor 
av må være postglasial. På Stjernøya finnes det bergknatter med tyde
lig forvitringsskulptur også i meget lavere høyde, f. eks. like ovenfor 
dampskipskaia i søndre Stjernvåg. 

Årsaken til den sterke forvitring av gabbrobergarten på Stjernøya 
må være at den er full av sprekker som frostsprengningen kan angripe 
på. På den annen side kan det nevnes at det på den svarte leirskifer i 
Raipasformasjonene i Repparfjord meget ofte finnes vel bevarte is
skurte flater med tydelige skuringsstriper. Denne bergarten skulle jo 
etter vanlige begreper være meget mindre motstandsdyktig enn en 
gabbro, grunnen til at den har stått seg så godt må være at den er 
»tett« og fri for sprekker. Undås (1938, fig. 39, s. 183) har meddelt 
et bilde av en vel oppbevart skurflate på en sedimentbergart i 
Kvænangen. 
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Stjernøya er i samme område hvor Nordhagen (1937) og Undås 
(1938) har ment at forekomst av forvitringsjord og forvitringsformer 
tyder på isfri områder under siste istid. Nå kan jo den iakttagelse som 
her er meddelt ikke motbevise at det f. eks. på Sørøya kan ha vært 
isfri områder under siste istid. Det er også riktig å påpeke at berg
arten i mange av de områder Nordhagen og Undås omtaler ikke er 
gabbro som på Stjernøya. Det ville være av stor interesse å få gjort 
en kjemisk og mineralogisk undersøkelse av forvitringsjordene på Sør
øya. Hvis disse virkelig er preglasiale eller interglasiale, burde man 
finne produkter av kjemisk forvitring (leirmineraler), selv i et Finn

marksklima. 
Konklusjonen må bli at man har lov til å være skeptisk overfor 

kvartærgeologiske slutninger ut fra berggrunnens forvitringsgrad. 

T r y g v e S t r a n d. 
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Svovelkismalm rik på godt synlig turmalin. 

Under et besøk for noen år siden ved Flå gruve i Vassfjellet i 
Melhus, Sørtrøndelag, tok jeg noen prøver av svovelkismalm påfallende 

rik på svarte stengelige krystaller ca. 3 til 20 mm lange. Jeg antok at 
mineralet var turmalin, og dette ble bekreftet av dr. Ivar Oftedal, 
dengang ved Mineralogisk-geologisk museum på Tøyen. Turmalin
krystallene opptrer både enkeltvis og i uregelmessig fordelte aggregater 
i kismassen. Figuren viser fotografier av to av prøvene i omtrent 
naturlig målestokk. 

Prøvene er fra Flåløkken gruve nr. 10, hvor kisen for det meste er 
anriket i gabbroens umiddelbare nærhet i de omgivende grønnstener og 
grønnskifre. Sannsynligvis hører forekomsten til typen »Ore deposits 
of contact origin«. Malmen opptrer i en sone som alltid følger gabbroens 
grense og deltar i bergartenes buktninger og foldninger så vel i felt
utstrekning som i fall. Nærmest gabbroen i denne sone ligger en meget 

finkrystallinsk og helt ren kismalm; det er denne som er turmalin
førende, men bare langs grenseflaten innerst mot gabbroen. Den rene 
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Fig. 1. 

Fig. 2. 
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kis går utover over i en mer grovkrystallinsk og kvartsblandet kis, og 
videre i kisimpregnert grønnsten og grønnskifer. Kismalmens bredde 
er fra 0.3 til vel 2 meter. Liknende malmsoner finnes i fortsettelsen av 
denne og også parallellt med den, men aldri langt fra gabbroen. Den 
tette kisen har sikkert til dels betraktelige mektigheter, da det på 
tippen finnes mange kisblokker på anslagsvis opp til 300 kg. Kisen 
er etter gransking med lupe praktisk talt fri for kobber og uten magnet
kis og sinkblende, slik som det er typisk for Bymark-Leksdalstypen 
r Vasskis). Fra tippen ved gruve nr. lO b, som ble anslått til å holde 
minst 20 tonn rene kisklur.1per, ble tatt knakkprøver merket F. og F. l; 
og fra tippen ved nr. 10 a, som antas å holde ca. 10 tonn kisklumper, 
prøve merket F. 2. Følgende analyser er utført ved Oslo Materialprøve
anstalt: 

Svovel (S) ........... . 
Uoppløst ............. . 
Kobber (Cu) ......... . 
Kobolt (Co) ......... . 

F. l. 

45.00 ( ( 
15.0 

0.095 
0.015 

F. 2. 

43.53 c;:; 
18.50 ,, 

0.11 )) 
0.016 » 

Det fremgar at kismassen i nr. 10 helt består av høgprosentig 
svovelkis, praktisk talt kobberfri. Kistypen er av utmerket beskaffen
het. Den lille koboltgehalt fortjener oppmerksomhet ved kisens verd
setting. 

Etter Norges Oficielle Statistik ble Flåløkken gruve drevet i tids
rommet 1898-99 av Norsk-Belgisk Minekompani, vesentlig som kobber
forekomst. Foruten kobberkis finnes det noe svovelkis og magnetkis. 
Hvis kisen bare skal drives opp til en uforholdsmessig høy kobber
gehalt, så lar det seg nok gjøre, men det skjer på bekostning av ut
byttet. Etter 1900 er forekomsten ikke blitt drevet. Produksjonen 
oppgis til 115 tonn med 10-12 ';;. Cu og 242 tonn med 4-5 ��( Cu. 
Svovelgehalten var 25-30 j{. 

Av tidligere publikasjoner om turmalin i norsk svovelkismalm 
nevnes her C. W. Carstens: Turmalin und FluBspat als Bestandteile von 
Schwefelkieserz, Kgl. Norske Vid. Selsk. Forh., XV, nr. 4, s. 13, 1942, et 
arbeid som jeg har lest med største interesse; og videre mine egne 
artikler i Norsk geol. tidsskr., IX, 234, 1927 og X, 48, 1928, samt H. H. 

Smith: Discovery of Tourmaline in a Norwegian Pyrites Deposit, Trans
actions of the Inst. of Mining and Metallurgy, XXXVI, 1926-27. Når 
jeg her kommer tilbake til dette emne er det fordi jeg nylig etter opp
drag av professor Tom. F. W. Barth har utført en del arbeid i Minera
logisk-geologisk museums malmsamling og herunder fikk noen av mine 
turmalinførende prøver fotografert ved frk. B. Mauritz ; jeg mente det 
var av interesse å publisere et par av bildene. Samtidig har jeg overlatt 
prøver til museet. 

Oslo, september 1950. 

H. H. S m i t h. 
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An Occurrence of Allophane in Oslo. 

Abstract. A white vein in a black shale in Oslo consists essentially of 
allophane. The mineral is isotropic, n = 1.480-1.490, and has the composition 
1.33 Al,O, . SiO, . 4.13 H,O. 

During the autumn of 1948 an excavation for the basement of a 
new building (Søsterhjemmet) at the State Hospital (Rikshospitalet) 
was dug in lower Ordovician shales and limestones in cetral Oslo. The 
author observed 'in the excavation a white vein, cutting through the 
Ceratopyge shale (3 a) at right angles to the bedding. The vein was 
5-10 cm thick and fairly plane. It consisted of a soft clayey, slightly 
plastic substance. The color was white, in places fading into light 
brown. The observed extension in the vertical wall was about 1.5 m. 

A sample of the white to brownish material was analyzed and in
vestigated under the microscope. It consists of an isotropic mineral 
with a slight range in refractive index. Values of 1.480, 1.485, and 
1.490 ( ± 0.002) have been observed. Another mineral was once ob
served, which was birefringent, with bright interference colors. It is 
believed to be gypsum, but it is only sporadically present, as an X-ray 
powder photo showed no gypsum lines. 

The portion of the material soluble in hot dilute HCl was then 
analyzed at the laboratory of the Mineralogisk Institutt. 

Chemical Analysis of Allophane (2 parallels and average). 
Analyst: Fredrikke Dons. 

Si O" 
Al"O"' 
MgO 
Ca O 
H�O+ 
H20 
co" 
so, 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

• • • •  o • • • • • • • • • • •  

• • •  o • • • • •  o o • • •  

• •  o • • • • •  o • • •  

. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

Insoluble . . . . . . . . . . . .  

l li 

14.52 18.73 
38.80 37.78 

0.00 0.00 
0.74 0.67 

17.83 16.70 
24.71 23.16 

0.00 0.00 
1.98 1.89 

98.58 98.93 

11.98 6.05 

Average 

16.63 
38.29 

0.00 
0.71 

17.27 
23.94 

0.00 
1.94 

98.78 

A semi-quantitative spectrographic analysis was carried out in the 
laboratory of the Geological Survey of Illinois, Ur bana, Illinois: 

Mn, Fe . . . . . . . . 0.01-1 
Mg . . . . . . . . . . . . 0.01 
Ca . . . . . . . . . . . . 0.8 
Na . . . . . ... . . . . l. 

Sr, Ba, Cu tr. 

1 Including Fe,O, etc. 
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Thus the low sum of the chemical analysis is accounted for by the 
sodium content. If any P200 is present, the amount must be very small. 
The above chemical composition should then essentially be the com
position of the isotropic mineral. If the Fe content (as Fe20) is l%, 
then the Alp" content is about 37.3 and the molecular ratio Alp,, : Si02 
= 1.3. This value, as well as the water content, is very high even for 
clay minerals. 

The mineral was then investigated by Mr. Herbert Glass in the 
clay laboratory of the Geological Survey of Illinois. Both the thermo
curve and the X-ray powder pattern showed that the mineral is de
finitely allophane. 

The composition of allophane is given as x Alp3 . y Si02 · z Hp 
by Klockmann-Ramdohr (1948, p. 599). The present allophane is corre
spondingly: 

The mineralogy of this mineral has been treated by Ross and Kerr 
(1934, pp. 144-148). Of 5 analyzed specimens the one from Dutchess 
County, New York is lowest in silicia (25.19) and highest in water 
(36.96), but the present specimen is still more extreme in composition. 

Some of Ross and Kerr's specimens contained some phosphate, and 
they were considered mixtures of allophane and evansite. Correspond
ingly the present allophane probably contains some Ca and Fe· · · 
sulphate. A further treatment of the present specimen will be given by 
Mr. Herbert Glass in a forthcoming publication. 

The origin of allophane and endellite from Indiana, U.S. A., has 
recently been considered by Callaghan (1948, pp. 36-42). His results 
may be directly applied to the Oslo allophane. 

The Indiana allophane-evansite and endellite (fully hydrated Hal
loysite) fill veins and openings in a sandstone. The mode of occurrence 
shows that the minerals must of necessity have been deposited from 
solutions, and they are believed to represent reorganization of the 
originally deposited material. This reorganization may have been 
accomplished by solutions which also deposited iron sulphides in the 
sediments, or as Callaghan is inclined to believe, by later circulating 
ground-water acquiring sulphuric acid through oxidation of the iron 
sulphides, thereafter attacking highly aluminous residual soil, and re
depositing elsewhere the silica and alumina carried in solution. By 
further leaching the material was then transferred to the recent 
minerals. 

Correspondingly the Oslo allophane must be considered to have 
been deposited by acid sulphuric solutions, formed from oxidation of 
the pyrite (and marcasite) which is so abundant in the black alum
shales occurring both above and below the bedrock shale of the allo
phane. The solutions, formed in Tertiary time or in some interglacial 
period, attacked the shale, possibly along a zone where it was crushed 
to a gouge by Permian fault movements. By continuous leaching the 
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impurities were carried away, togethcr with so much silica and alu
minium that the clay minerals were transformed to allophane, which 
seems to be the last mineral formed by such leaching. 

The present allophane occurrence is the first one found in Norway , 

but if the above explanation holds true, allophane should be expected 
to occur not too rarely in or close to the very highly aluminous alum 
shale within the Oslo region. 
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Ch r i s t o f f er Oft edahl. 

l'lleN�lfa, new name replacing Cllia Henningsmoen, 1949. 

Mr. Robert W. Morris (Washington University, St. Louis, Mo.) 

has kindly callccl the writcr's attention to the fact that Ullia, proposed 

by the writer (1949, p. 27) for an ostracod genus, is preoccupied by 

Ullia Roewer, 1943 (p. 41), an arachnid genus. Ullel'ella gen. n. is 

proposed to replace Ullia Henningsmoen, 1949; tyr1e species Ullia ull i 
Dons, 1949. 
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