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Trekk av Opdalsfeltets geologi.
Foredrag i Xorsh Geologisk Foreninr; torsdag 9. desember 1954

A\'

PER HoLl\ISEi\
Foredraget var ledsaget av et stort oversiktskart i målestokk
: 33 000, utarbeidet for anledningen.

Opclalsfeltet er en naturlig geologisk betegnelse på elet område
som stort sett omfattes av rektangelblaclet Opclal.
Området har i tidens løp tiltrukket seg geologenes oppmerksom
het, dels på grunn av de merkelige bergarter som opptrer, dels fordi
det utgjør et nøkkelområde for forståelsen av den geologiske bygning
a\" Tronclhjemsfeltets vestgrense. Et blikk på elet geologiske overdkts
kart ,·iser at her må det gå an å finne ut noe om forholdet mellom
elet nordvestre gneisområcle, elet som på de eldre karter ble fremstillet
som grunnfjell, og Trondhjemsfeltets synklinorium med de kaledonske
sedimenter og lavaer etc.
Opdalsfeltet er ganske komplisert bygget, og det er vel ennå for
tidlig å gi en samlet fremstilling. Materialet er dessuten så omfattende
at elet Yil ta mere enn en foreclragstime å gjennomgå det. Jeg har
derfor valgt å gi en omtale av noen ganske spesielle forhold.
For å plasere enkeltproblemene i sin sammenheng er det imidler
tid nødvendig å gi en kort oversikt over fjellbygningens hovedtrekk,
men først skal nevnes noen av de geologer som har bidratt til ut
forskningen.

�-\v tidligere geologers arbeider kan nevnes: L. v. BucH (1810),
C. F. NAUl\IANK (1824) , ]. ESMARK (1829) , M. BUGGE (80-årene) ,
Tc'>RxEBOHI\r (1896), K. o. BJøRLYKKE (1905) , v. M. GoLDscHMmT
(1916) , C. W. CARSTENS (1924) , O. HoLTEDAHL (1938 og 1940, 1953) ,
T. BAETH (1938). Videre foreligger IVAN TH. RoSENQVISTS tre ar

beider fra Opclalsfeltet (1941, 1944) , HANS HoLTEDAHLs systematiske
kartlegging av den nordvestre del av kartbladet Opclal (1949) . Til
slutt nevnes OLAV SKJØDSKIFTs artikkel til bygdebeskrivelse for
Opclal, som dessverre aldri er blitt utgitt, men foreligger i trykt opp
lag i Sems Forlag, Halden, og franskmannen DU DRESNAYs arbeide
i tilgrensende strøk i syd.
På grunnlag av elet foreliggende materiale lar det seg gjøre å
oppstille en hovedinndeling av de opptredende formasjoner, som at
skiller seg i prinsippet fra de tidligere fremstillinger, idet jeg legger
en tektonisk betraktning til grunn for inndelingen.
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3. Det øverste lavmetamorfe kompleks.
2. Det mellomste dekkekompleks.
l. Basalgneis-komplekset.

Tilsammen omfatter disse tre ledd overgangen fra det som tid
ligere ble betegnet <<det Romsdalske grunnfjell)> til Trondhjemsfeltet.
Ovennevnte inndeling skiller seg i praksis ikke meget fra T6RNE
BOHMS fortolkning av Trondhjemsfeltets vestgrense i 1896, når det
unntas at det ikke lenger er så absolutt sikkert at det i det hele tatt
opptrer bergarter i vest som bør betraktes som grunnfjell.
Det må imidlertid fremheves et spesielt hovedtrekk som er kommet
gradvis til syne gjennom de mange arbeider i nyere tid både av de
envnte forfattere og av andre (T. STRAND og C. BuGGE ) , og som T.
GJELSYIK poengterte sterkt i sin ene prøveforelesning til doktor
graden (trykt i NGU nr. 184), nemlig at området vest for Trond
hjemsfeltet mellom Surnadal-synklinalen og Vågå-Skjåk må betrak
tes som et stort kulminasjonsområde av den kaledonske fjellkjede.
Dette er naturligvis i og for seg ikke noe nytt, men en rekke detaljer
er nye. Innen dette kulminasjonsområde forekommer en rekke dypt
innfoldete partier av sterkt omvandlete kaledonske bergarter mellom
høyt oppfoldete partier av deres underlag. De mest utholdene berg
arter overfor de metasomatiske omvandlinger som bergartene har
gjennomgått, synes å være helleskiferen og serpentinkuppene, og
identifiserbare drag av helleskifer og serpentinkupper (klebersten) er
iakttatt langt inne i det som før ble oppfattet som grunnfjell.
l.

Basa/gneisen.

Både RosENQVIST og begge HoLTEDAHL er tilbøyelig til å opp
fatte basalgneisene som det prekambriske underlag for helleskiferen.
De bergarter som inngår i det som sikrest kan utskilles som basal
gneis, er dels granittiske gneiser, øyegneiser og amfibolitter, i Nonshø
området vest for Storlidalen også biotittrik kvartsdioritt. Den vik
tigste grunn til å oppfatte dette kompleks som prekambrisk er konglo
meratet nederst i helleskifer-avdelingen, først oppdaget av RosEN
QVIST og beskrevet i <<the Lønset Anticline)> (1941); det fører boller
av kvartsitt og granitt.
Strukturene i basalgneiskomplekset slutter seg imidlertid kon
formt til de overliggende helleskifre og øvrige kaledonske bergarter,
og det er tydelig at en vesentlig del av strukturene er oppstått i
kaledonske fjellkjedefaser, likeså metamorfosen. Øyegneisdannelsen
antar RosENQVIST er foregått i kaledonsk tid, og likeså intrusjonen
av visse amfibolitter. Stort sett er metamorfosegraden karakterisert
ved dannelse av oligoklas, hornblende og biotitt. Det blir således
ikke mulig å skjelne tydelig mellom hva som er kaledonsk og hva som
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er eventuelt prekambrisk, og hvis det ikke yar på grunn a\· det
nevnte konglomerat på (eller egentlig litt over) grensen mot helle
skiferen, \'ille basalgneisen kunne oppfattes som de dypere og sterkest
metamorfe ledd av en serie.
Også når det gjelder å trekke en skarp grense mellom basalgneisen
og de m·er liggende bergarter, møter feltgeologen metamorfose
problemet. På flere steder er dog denne grensen meget tydelig, så
ledes ved ost- og sydsiden av Lønset-antiklinalen, hvor der mange
steder finnes en meget skarp grense mellom en undre biotittforende
gneisgrani tt og lys helleskifer.

2.

Det mellomste dekkekompleks.

Hvis man forsøker å legge profiler ut fra basalgneisen og inn i
de ovenfor liggende bergarter, viser det seg at disse opptrer gjentatte
ganger, bare ikke like mange ganger overalt. De bergarter det her
gjelder består av 3 helt forskjellige avdelinger, nemlig:
3. Hornblendeskifer-avdelingen, delvis omvandlet til øyegneis.
2. Glimmerskifer-avdelingen (med kleberstenskupper).
l. Helleskifer-avdelingen.
Foldings-stilen i disse komplekser er fremkommet ved helt plas
tiske deformasjoner, og tektonikken i dette kompleks er karakterisert
ved store liggende folder.
Av bergartenes primære strukturer er der for det meste intet
tilbake, når unntas at helleskiferen rent unntagelsesvis, som f.eks.
i Hornets ::\Ø-skråning, viser diagonalskiktning. Mineralnydannelsen
faller forskjellig etter bergartenes primære sammensetning. I helle
skiferen opptrer muskovitt, noe mikrolin og albitt, samt kvarts. I
glimmerskiferen opptrer ofte granat og garbenformete hornblender
som oftest er diaftoretisk omvandlet til kloritt. I hornblendeskiferen
opptrer fortrinsvis hornblende som mørkt mineral, dernest biotitt.
Den viktigste omvandlingen som er foregått i hornblendeskiferen er
imidlertid omvandlingen til øyegneis, men dette gjelder bare visse,
riktignok mektige drag. Her er mikrolin oppstått som nydannet
mineral, ofte med en påvokset oligoklasrand. Det er klart at en slik
omvandling av hornblendeskifer til øyegneis ikke er foregått uten
materialtilførsel.
Det er alminnelig antatt (0. HoLTEDAHL) at hornblendebergartene
for en del må oppfattes som omvandlete basaltiske lavaer av under
ordovicisk alder. Sikkert er at en hel del av dem er intrusiver, intru
dert både i helleskifer-avdelingen og i glimmerskifer-avdelingen.
Ganger gjennomsettende helleskifer ble iakttatt av K. O. BJORLYKKE
(l 905), og lignende intrusiver, både som konkordante og svakt dis
kordante ganger eller lagerganger, er iakttatt over store deler av om-
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rådet. De opptrer også meget alminnelig i glimmerskifer-aydelingen,
således omkring Ålbu. Hornblendeskifer kan overveie i mengde langt
over glimmerskiferen, så det er lett å gjøre en stratigrafisk feilvurde
ring av de her opptredende skifre.
Et større intrusivkompleks er nøyere beskrevet av RosENQVIST
fra Gråhø. Gråhø saussurittgabbro opptrer i en mineralfacies som er
definert av RosENQVIST som saussurittfacies. Denne facies er karak
terisert ved at epidot (klinozoisitt) opptrer i likevekt med plagioklas,
hvor anortittgehalten avtar med avtagende metamorfosegrad.
De store øyegneisdragene fortjener en særlig omtale. Tidligere
hadde man den oppfatning at øyegneisen var en eruptivbergart.
Ingen moderne petrograf regner lenger med denne mulighet, men at
øyegneisen må oppfattes som en porfyrøblastbergart oppstått ved
metamofose og kalimetasømatose av andre bergarter.
Der finnes i Opdalsfeltet dessuten øyegneiser både i basalgneisene,
og i enkelte lag av helleskifer-avdelingen. Dette viser at øyegneis
dannelse kan foregå i helt forskjellige bergarter med forskjellig kjemisk
utgangs-sammensetning. Den viktigste og på mange måter mest
interessante øyegneisdannelse i Opdalsfeltet har imidlertid forgåtte
i hornblendeskifer-avdelingen, søm påvist av RosENQVIST. Til denne
gruppe av øyegneiser hører det mektige øyegneiskompleks mellom
Engan og Rise, som har vært kjent helt siden L. v. BccHs dager.
Jeg skal ikke komme nærmere inn på øyegneisdannelsen nu.
Som det fremgår av det forenklete kartbilde, danner helleskifrene,
glimmerskifrene og hornblendeskifer-øyegneisene sammen med basal
gneisene et system av synklinaler og antiklinaler, ofte langt utpres
sete og overfoldete, som plastiske dekker. De enkelte avdelinger
opptrer ofte gjentatt flere ganger i profilene. Det kompleks søm av
H. HoLTEDAHL (1949) er beskrevet under navn av Sethøkomplekset
synes å ha stor feltutbredelse, og er oppbygget av omvandlete helle

skifre, amfibolitter og glimmerskifre. Som oftest er det imidlertid

meget vanskelig å følge de enkelte lagene i felt, dels fordi lagene
ofte kaster om, og terrenget er tross alle gode eksposisjoner for over
dekket til at detaljene alltid kan studeres. Dernest fordi den kale
donske metamorfose er meget gjennomgripende og sekundære skifrig
heter meget alminnelig går tvers over de gamle bergartsgrenser.
Dette er særlig tilfelle i områdets sydlige og vestlige del. Den kale
donske granittisering har til dels utvisket alle tidligere spor. I den
østlige del av Gjøra-antiklinalen, i Skirådalen, forekommer en kom
pakt granitt, hvor der noen steder finnes <<spøkliga rester» aY et gam
melt glimmerskiferkompleks hvis strukturer går på tvers av granittens
benkning. Det er i praksis ikke mulig uten videre å avgjøre om det
opprinnelig dreier seg om et prekambrisk kompleks som er granit
tisert i prekambrisk tid, eller om det er et kaledonsk glimmerskifer
kompleks, granittisert i kaledonsk tid.
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Jeg skal ikke gå nærmere inn på bygningen av disse undre kom
plekser fordi jeg ønsker å benytte resten av tiden til å omtale det
øverste tektoniske kompleks, nemlig det som opptrer i kartets østre
del, særlig i den nordøstligste, omkring Opdalsbygdens sentrale parti.
Det er dette kompleks som tilhører Trondhjemsfeltet i snevrere for
stand.
Den store tektoniske diskordans og det øverste lavmetamorie kompleks.

Betrakter vi et forenklet profil fra Lønset-antiklinalen mot nord
ost forbi Skarvatn (Fig. 2), ser vi at helleskifer-avdelingen opptrer
minst tre ganger i profilet. Den underste sone omgir basalgneisen
konformt. Over den ligger en relativt lav-metamorf glimmerskifer
hornblendeskifer-avdeling omkring Albu-grenda og danner Hornet
synklinalens underlag. I denne sone opptrer kleberstensforekomster,
den såkalte wegstenshorisontem (KIERULF). Hornblendeskifrene lar
seg til dels stadfeste som lagerganger i denne glimmerskifer, og kan
i mengde dominere avdelingen. Det er ikke helt enkelt å klarlegge den
videre lagfølge oppover i profilet, men over denne undre sone kommer
en ny helleskifer-avdeling i Dørremshovden som videre oppad følges
av en mektig øyegneis-sone. Det er denne sone som både nordover
og sydover svulmer opp, i syd til den mektige øyegneis omkring
Engan-Rise. Over denne øyegneis-sone følger atter en helleskifer-sone.
Denne sone er oventil avgrenset mot det øvre lavmetamorfe kompleks
(Trondhjemsfeltet) ved en viktig tektonisk diskordans. Denne diskor
dans lar seg iaktta direkte i marken nordvest for Skarvatnets nord
ende i Nonshø. Helleskifer-lagene er her skrått avskåret oventil av
en grønnstensmylonitt.
Yrens de undre komplekser har gjennomgått en langt fremskredet
metamorfose, og så godt som alle primære strukturer er gått tapt,
har

dette øvre kompleks ikke gjennomgått en så gjennomgripende

omvandling, og primære strukturer er meget alminnelige. I dette
kompleks, som godt kan betegnes grønnstenskomplekset, opptrer et
utrolig rikholdig galleri av forskjellige bergarter, ofte i nesten uom
vandlet form. Den mest markerte omvandling består i deformasjoner.
Den omkrystallisasjon som har foregått består vesentlig i en klorit
tisering og kan oppfattes som en diaftoretisk omvandling av tidligere
eruptivt materiale, og bergartene opptrer vesentlig i grønnskifer
facies etter Eskolas opprinnelige definisjon. De mørke mineraler er
omvandlet praktisk talt fullstendig til kloritt, plagioklasen til albitt,
begge under dannelsen av kalkspat.
Det er helt overveiende et sedimentkompleks, og består av en
lan g rekke eiendommelige konglomerater, mest grønnstenskonglo
merater, grønne sandstener og leirskifre, men der forekommer også
pil lowlavaer. Dessuten forekommer finkornige felsitt-typer av natron-
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betont karakter. Intrusive grønnstensbergarter er også iakttatt. :\Ien
eruptivene er i mengde langt underordnet under sedimentene. l
sedimentene opptrer jaspislag ganske almindelig. Tynne kalkstenslag
opptrer, men er sjeldne. Fossiler er ikke funnet, og kan vel heller ikke
ventes, dertil er bergartene tross alt for sterkt rekrystallisert.
Blandt grønnstenskonglomeratene finnes en mengde forskjellige
typer, både hva bollematerialet angår, og m.h.t. bollenes form og
mengde. Fortsetter vi profilet videre østover fra skyvekontrakten
vest ±or Skarvatnet, treffer vi først grønnstensbergarter som er for
sterkt presset til at vi kan si noe sikkert om deres opprinnelse, men
ikke langt oppe i lagrekken støter vi på sandstener med skråskikt
ning. Ved vannskillet nord for Skarvatnet treffer vi et sterkt poly
mikt og polygent konglomerat med boller av lyse og mørke farger,
hvorav de fleste kan minne om lavaer, noen om tette gangbergarter,
samt av marmor. Videre oppover i lagrekken er der en veksling av
grønne sandstener, til dels med tydelig diagonalskiktning, og konglo
meratlag.
Det er forøvrig det å si om lagfølgen, at den er nærmest umulig
å fastslå over større avstander. Det er bare på .noen steder at lagde
lingen er vel bevart, for det meste er der oppstått en sekundær
skifrighet som iakttas som en tydelig benkning. Den primære lagde
ling er foldet og danner nesten bestandig en større eller mindre
vinkel med skifrigheten eller benkningen.
Et markert konglomeratstrøk går i retning NW--SØ over et lite
tjern som heter Svarttjern inne i høyfjellet øst for Skarvatnet. Det
inneholder, som så mange andre av grønnstenskonglomeratene
boller av felsittiske, sure finkornige albittbergarter. Mot nord mister
konglomeratet etter hvert sin tydelige struktur, idet bollekonturene
etter hvert utviskes mere og mere av den sekundære skifrighet. Det
kan derfor ikke følges videre nordover, men inne i det sterkere om
vandlete område kan nu og da sees et svakt omriss av tidligere boller.
Mot sydvest fortsetter konglomeratet nesten frem til undergrensen
for det skjøvne kompleks i Kinna. Lagstillingene er mest steile. Side
om side står her grønnstenskonglomeratet, en merkelig intermediær
sur bergart (tabellen nr. 3) og et rent felsittkonglomerat med rod
aktige, helt flintaktig tette boller med grunnmasse av hematitt. Det
er ±orløpig ikke mulig å si hva som er opp og ned i lagrekken.
De konglomerater som hittil er omtalt, er oftest vel rundet, en del
polymikte, men med hovedmengdene av bollene bestående av for
skjellige grønnstensbergarter, ikke ulik basaltiske lavaer. Egentlige
agglomerater er neppe til stede i denne del av feltet, selv om noen
av typene kan ligne ganske meget på slike.
Derimot opptrer i feltets laveste del, nede ved Driva, en bergart
som bare inneholder slike hullete grønnstensbergarter liggende for
holdsvis spredt i grønnstensgrunnmasse. Ved broen over Driva ved
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Fig. 3. Grønnstenskomglomerat ved sammenløpet DrivajVekveåen.

Vekveåens utløp står et slikt konglomerat nydelig eksponert (Fig. 3),
blankskurt av vannet i flomtiden. Det er ikke umulig at slike konglo
merater kan være oppstått som en basalttuff med vulkanske bomber
av basalt. I veksellagring med slike konglomerater opptrer også slike
·
som er tydeligere vasket sammen av rennende vann.
Den voldsomme veksling av klastiske sedimenter må ha sin opp
rinnelse i et sterkt sønderskåret relieff. En tredje konglomerattype
som også er helt monomikt, står omkring Opdal kirke, og er så vidt
blottet nede i Skjørdølas elveleie (Fig. 4). Det har grønnstensgrunn
masse og inneholder bare boller av grønn sandsten. Bollene har en
fullstendig kantet form, endog med innspringende vinkler, og kan
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Fig. 4. Grønnstenskomglomerat av type som står i fast fjell i Skjørdøla ved
Opdal kirke

ikke være transportert noen lengde av betydning. I det hele må de fleste
av konglomeratene som hittil er nevnt være nokså lokale dannels r.
Et likeledes lokalt konglomerat av en totalt forskjellig beskaffen
het står tvers over Driva straks ovenfor sammenløpet med Ålma.
Det består tildels utelukkende av en finkornet kvartsittgrunnmasse
med boller av nøyaktig samme bergart. Det kan se ut som et pseudo
konglomerat, men er sikkert nok et ekte konglomerat, for det inne
holder også boller av grønnstener og felsitter, tildels også boller av
rød jaspis (Fig. 5).
Når det gjelder den finkornige kvartsitt, så er den gråblå på for
vitret overflate, og mørk gråfiolett på slepet overflate. Slike kvart
sittiske lag er ganske vanlige innleiringer i grønnstensbergartene, og
de største masser av dem finnes i sydskråningen av Skjørstadnovden,
der hvor den nye skiheisen går like nord for Opdal stasjon. De er som
regel blåaktige til svakt fiolette, men svakt grønnaktige typer fore
kommer også. Som overgangsledd til grønnstener finnes også særlige
kvartsrike grønnstener eller grønnskifre. Jeg mener at denne kvart
sitt ikke representerer noen sandavsetning i det hele tatt, men at
det dreier seg om Pt slags jaspis, bare at fargen ikke er rød. Nede ved
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<•Jaspis>>-konglomeratet like syd sammenløpet DrivafÅlma. I bakgrun
nen Ørsnipen.

elvesammenløpet ovenfor Alma som jeg nettopp nevnte forekommer
forøvrig en benk av rød jaspis som innleiring i det gråblå konglomerat.
Jeg har søkt etter et grunnlag for geologisk datering av denne
sterkt heterogene grønnstensavdeling. Tydeligvis består materialet
i de klastiske sedimenter overveiende av denudasjonsprodukter av
av grønne lavaer, for en stor del også av re-sedimentert materiale
av denne type som tidligere har gjennomgått en konsoliderings
prosess. Dette gjør at man uvilkårlig vil betrakte sedimentene som
ordoviciske. Et nærmere holdepunkt mener jeg å ha funnet i et
konglomerat som ennu ikke er omtalt. Omkring selve stasjonsom
rådet i Opdal, og vestover i retning av kirken samt nordover ca.
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l km finnes en mengde flyttblokker av et sterkt polymikt konglo
merat, som hittil ikke er iakttatt i fast fjell. I dette opptrer boller
av grønn sandsten, massiv grønnsten, jaspis, felsitter (keratofyrer),
samt marmor. I tillegg til disse som også er tilstede i de fleste konglo
merater i grønnstensavdelingen, opptrer ganske alminnelig en kvart
sittype av grålig til hvit farge, samt sparsomme granittboller, under
tiden også av kvartsporfyritt eller kvartsporfyr. Størrelsen av bollene
er vanlig opptil nevestørrelse, men går opp til hodestørrelse. Dette
konglomerat leder med en gang tanken hen på det polymikte konglo
merat i øvre ordovicium i Trondhjemsfeltet (VoGT) og Sulitjelma
området (G. KAUTSKY), samt i Bergensfeltet. I Trondhjemsfeltet er
det senest beskrevet av VoGT (1945) under navn av Vollakonglomeratet,
fra Bergensfeltet under navn av Mobergkonglomeratet. I Sulitjelma
feltet inngår det i konglomerat-sandstens-serien i Pieski-dekket (G.
KAUTSKY). Det tilsvarer Gillikskonglomeratet (K ULLING 1933).
Som GuNNAR KAUTSKY har dokumentert senest i sin doktor
avhandling av 1953 (og tidligere i 1949), og TH. VoGT (1945), er den
vestlige kambrosilur i faciell henseende utpreget ved en stor hiatus
under dette polymikte konglomerat, som er ganske godt datert til
etasje 4 c i Oslofeltet. Forut for avsetningen av serien med det poly
mikte konglomerat har der foregått en orogenese som har ført til
denudasjon av mellom-ordovicium og lavere etasjer, endog av pre
kambrium. Det er denne fase i fjellkjeden som Vogt har kalt Ekne
fasen, og som har sin tilsvarende fase i Amerika under navn av den
Takoniske fase. Det er den første virkelige store fjellkjedefase i kale
donidene.
Det er liten grunn til å tvile på alderen av Opdalsfeltets grønstens
avdeling som øvre ordovicium i sin helhet. Sedimenttypene vitner
med stor tydelighet om et sterkt relieff og til dels om ganske lokale
dannelser som er skyllet raskt sammen uten lang transport av materi
alet. Denne lokale natur bør vi erindre når vi forsøker å finne de
stratigrafiske ekvivalenter andre steder.
I sydlig retning kan vi imidlertid til en viss grad følge Opdals
feltets grønnstener, takket være grønnstenskonglomeratcne. I lille
Elgsjøtangen kort øst for vårt kartblads sydøstre del står ganske
grovt grønnstenskonglomerat av lignende type som flere av de svakt
polygene konglomerater i Opdal, og et noenlunde lignende grønn
stenskonglomerat opptrer også ved Hjerkinn. Stort sett er imidlertid
bergartene her sydover mere finkornige, til dels fyllittiske, men de
innholder også de så karakteristiske finkornige kvartsittlag, som f.eks.
på Folldalsbladets NW-re del. MARLOW betegnet disse bergarter
<<sericitt-kvartsitt>>.
Jeg nevnte så vidt at vi også har pillow-lavaer i Opdalsfeltet, og
det på to steder. Det ene er lett tilgjengelig i den østre avhelning
av Skjørstadhovden like nord for Opdal stasjon (Fig. 6). Det annet
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Fig. 6_

Pillow-lava, Skjørstadhovden.

sted er langt mere utilgjengelig, nemlig i Bratskarvens vestskråning mot
Svarttjern. Det er neppe noen grunn til å parallellisere Opdalsfeltets
grønnstener med Bymarkgruppen bare p.g.a. disse spredte forekomster'
men de kan kanskje hjelpe til en nøyaktigere datering av lagrekken.
Felsittene fortjener en særskilt oppmerksomhet. Det er til dels
helt utpreget natron-betonte bergarter. Det gjelder både bollene i
grønnstenskonglomeratene og det store massiv øst for Skarvatn.
Mindre felsittmasser finnes her og der i skogen langs veien Opdal
Vognill, nordover på Brattskarven, og nede ved Driva/Alma-sammen
løpet ligger en sterkt natronbetont gang i konglomerat-avdelingen
der (tabellen nr. 5).
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Felsittlag med «pillow>>-lignende strukturer. Driva syd for sammen
løpet med Ålma.

Jeg husker hva CARSTENS fortalte om de tilsvarende felsittmas
siver i Løkkenfeltet. Han mente at den regelmessige form minnet om
stokkformige legemer, de kunne tildels være helt cirkel-runde. Han
tenkte seg at de var tilførselskanaler for sure dagbergarter av et
magma som står trondhjemitt-stammens bergarter nær. Han mente
videre at disse tilførselskanaler var ført med under skyvningen i
form av lite deformerte legemer.
Til slutt skal jeg omtale en felsittgang nede ved Driva litt syd for
den ofte omtalte lokalitet. De merkelige strukturer (Fig. 7) minner ikke
lite om <<pillow>>-strukturene i en vanlig pillowlava, bare at de er noe
mindre. Et tregtflytende magma som flyter ut undervanns vil vel
få slike strukturer ?
Jeg vil fremheve at Opdalsfeltets felsitter i tid er vesentlig eldre
enn Trondhjemittene. Felsittene er klart eldre enn skyvningen av
det øvre dekke i Opdal, men de må ha opptrådt til noe forskjellig
tid. På samme tid som vi finner boller av felsitter i konglomeratene,
finner vi helt tilsvarende felsitter i massivene som gjennomsetter den
samme konglomeratavdeling. Disse massiver er imidlertid ført med
i skyvningen og er til dels presset. Kanskje kan felsittene derved
hjelpe til å datere grønnstensavdelingen bedre.
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Derimot er det store massiv av Opdalitt-trondhjemitt omkring
Blåøret i NØ-hjørnet, kjent fra GoLDSCHMIDTs oversiktskart, helt
upresset og klart post-tektonisk. Det gjennomsetter grønnstensav
delingen diskordant.
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Analyser av felsitter og grønnstener fra Opdalsfeltet.
l. Felsitt øst for Skaret.
2. Felsitt nord for Bratskarven.
3. Porfyritt eller porfyr, Vekveåen.
4. Knalle av felsitt i grønnstenskonglomerat, Driva.
5. Felsitt, liten gang ved Driva i <•jaspis-avdelingem.
6. Grønnskifer, finklastisk og lagdelt, Skjørstadhovden.
7. Grønn sandsten, Skjørstadhm·den.
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