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NOTISER 

Om vulkanittene i den kaledonske fjellkjede i Norge. 
Foredrag holdt i Norsk Geologisk Forening 12. febr. 1959. 

Av 

CHRISTOFFER 0FTEDAHL 

Yulkanske bergarter har blitt beskrevet fra nesten alle deler av 
den kaledonske sone som går gjennom Norge fra Stavanger til Tromsø, 
en strekning på omkring 1400 km. Det dreier seg vesentlig om ofiolit
tiske grønnsteiner og grønnskifere som vanligvis blir antatt å repre
sentere metamorfe basaltiske lavaer og tuffer. Dette gjelder særlig 
Støren-Bymarkgruppen. I denne gruppe finnes det også noen sure 
vulkanitter beskrevet som slike av Kvale fra Stord (1937), C. W. 
Carstens fra Løkkenfeltet (1915), Foslie fra Ølve- Varaldsøy i Har
danger (1955) og H. Carstens fra Fosenfeltet (1955). 

Foredragsholderen hevdet imidlertid at sure vulkanitter synes å 
være meget mer utbredt enn det fremgår av litteraturen. Grunnlaget 
for dette syn er foredragsholderens detaljerte kjennskap til Grongfeltet, 
kartlagt med stor nøyaktighet av Foslie. I grønnsteinsformasjonen er 
det her meget vanlig å finne lyse benker av såkalt kvarts-keratofyr 
som er meget utholdende etter lagflatene. Man må anta at det helt 
vesentlige er pyroklastiske sedimenter av følgende grunner: Der er 
skarp grense eller gradvis overgang til grønne tuffskifere, der er alle 
slags vekslinger mellom lyse keratofyriske lag og mørke basiske tufflag, 
fra alternerende, metertykke benker ned til cm- og mm- tykke 
skarpe bånd; dertil er kvarts-keratofyrer også i noen tilfeller assosiert 
med grove agglomerater. Videre er granittisk magma så seigt at det 
nødig danner langtrekkende lavaer; enn u vanskeligere danner det ut
strakte, flattliggende "sills" uten helt spesielle geologiske grunner 
(eks.: :\Iænaittganger på grensen mellom prekambrium og kambro
silur i Oslofeltet). 

:\år alternerende lag av kvarts-keratofyr og grønnsteinstuff blir 
utsatt for sterkere regionalmetamorfose, omkrystalliserer de til hen
holdsvis middelkornig massiv trondhjemitt og amfibolitt. Vekslende 
lag av slike bergarter synes å være alminnelige i fjellkjeden, og fore-
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dragsholderen hevdet at det vesentligste av slike bergarter, ofte be
skrevet under betegnelsen <<injeksjonsgneis>>, sannsynligvis represen
terer metamorfoserte pyroklastiske sedimenter. 

Foruten kvarts-keratofyr og <<injeksjonsgneis>> er det beskre\·et alle 
overgangsledd fra kvarts-keratofyr via trondhjemitt til granitt, i 
form av lag eller <<sills>>, antatt å være intrusjoner. Alle disse bergarter 
bør mistenkes for å være opprinnelige suprakrustaler. De finnes i 
følgende områder: 

Stavangerfeltet etter beskrivelser av Goldschmidt (1921), Osdi
striktet etter beskrivelser av Reusch (1882), N .-H. Kolderup (1935) 
og C. F. Kolderup og N.-H. Kolderup (1940), videre Norheimsund
området etter beskrivelse av Kvale (1945), muligens Sunnfjordom
rådet ifølge kort beskrivelse av N.-H. Kolderup (1955); i Trondheims
feltet er båndete bergarter kjent fra Ottaområdet ifølge Strand 
(1951), keratofyrer fra Rørosområdet ifølge Carstens (1910) og fra 
Hølonda-Horg området etter Th. Vogt (1945). Keratofyrbenker er 
kjent fra Fosenfeltet ifølge H. Carstens (1955), fra Grongfeltet ifølge 
Oftedahl (1958). Videre er tynne utholdende benker av granittisk 
til trondhjemittisk sammensetning beskrevet fra Sulitjelmafeltet av 
Th. Vogt (1928) og fra kartbladet Tysfjord ved S. Foslie (1941). 
Foslie bringer også fotografier av de typiske skarpt alternerende lag 
av keratofyr eller finkornig granitt og hornblendeskifer. Konklusjonen 
er således at den underordovisiske vulkanisme var meget blandet, 
med utstrømninger av submarine basalter og med dannelse a\· pyro
klastiske produkter i store mengder fra basisk til sur sammensetning. 

Ifølge den forhåndenværende litteratur er de sure eller granittiske 
lag dels av vanlig granittisk sammensetning, men oftest av trondhjem
ittisk sammensetning (ned til 1 % K20) og keratofyrisk sammensetning 
(5-7% Na20 og ned til 0,1% K20). Denne siste sammensetning 
dominerer muligens i de jevne og utholdende benker som kan tenkes 
å representere langt transporterte asker. Foredragsholderen hevdet 
at denne keratofyriske sammensetning umulig kan være primærmag
matisk og foreslo at den kan være et resultat av en havvannets natron
metasomatose overfor de fine askepartikler. 

I en rekke geologiske beskrivelser fra fjellkjeden har det vært 
omtalt finkornige hornblendegabbroer som små flekker og linser 
eller større fakolitter i grønnstein eller glimmerskifer. Til dels har det 
vært observert gradvis overgang fra grønnstein til hornblendegabbro 
(av Kvale på Stord, 1937, og av Th. Vogt i Sulitjelmafeltet, 1928). 
Foredragsholderen har sett at dette er et meget vanlig fenomen i 
Grongfeltets grønnsteiner og oppfatter disse gabbroer som effusiver 
som har krystallisert til grovere tekstur under et visst lite dekke av 
de tilsvarende lavaer. Dette er i overensstemmelse med et forslag av 
Vogt fra 1928, og det er den stadig mer utbredte oppfatning a\' slike 
ofiolittiske gabbroers dannelse omkring :.\Eddelhavet (f.eks. Dubertret 
i Syria, 1952). 
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Foredragsholderen omtalte videre nyere hypoteser angående dan
nelsen av grønnsteiner og serpentiner, særlig av Rittmann, 1958. 
Denne oppfatter grønnsteinsdannelsen som primær, d.v.s. at basalt
lavaen har krystallisert under stort vanntrykk mer eller mindre 
direkte til grønnstein. Han oppfatter også serpentinene som olivinrik 
lava som under stort havtrykk har krystallisert direkte til serpen
tin. Et feltbevis på dette har Rittmann funnet i Eastern Desert i 
Egypten, hvor serpentin med putestruktur ligger mellom umetamorfe 
sedimenter. Denne antagelse synes med god grunn å kunne gjøres 
gjeldende for serpentinene i Kaledonidene, idet serpentinene ofte 
definerer et ganske bestemt nivå, av mange oppfattet som et bestemt 
intrusjonsnivå. Det er imidlertid mer plausibelt å oppfatte dette som 
forårsaket av en bestemt ekstrusjonsfase. 

Ifcmcrkninger til dr. philos. Christoffer Oftedahls foredrag i Norsk Geo
logisk Forening, 7 2. februar 7 959. 

I sitt meget inspirerende foredrag berørte dr. Oftedahl en serie 
<W de problemer en fjellkjedegeolog stadig støter på og stadig for
undrer seg over. 

Det har aUt::=: vært litt av et tankekors å forstå hvorledes uthold
ende. tynne lag av granittisk sammensetning kan være oppstått ved 
injeksjonsmetamorfose. Tidligere har man da også grepet til meta
morf differensiasjon som noe av et universalmiddel. Vi kjenner de 
geologer som så å si ikke tror på magma, men forklarer alt mulig ut 
fra metamorf differensiasjon. 

:\"år nu dr. Oftedahl setter inn sure tuffer som et universalmiddel 
og dermed mener å ha løst hele «fjellgåtem, så er elet mulig at han 
har grepet endel av sannheten og det ansees til og med for sann
synlig at han i mange tilfelle virkelig har funnet løsningen på pro
blemer som har vært vanskelige å forklare. Det forekommer imidlertid 
som om dr. Oftedahl har sprunget vel lett over endel av de vanskelig
heter man har med å gjøre i denne forbindelse. De asker som har bygget 
opp tuffene må i det vesentlige forutsettes å ha hatt en glasskarakter 
og noe nær granittisk kjemi. Når slike glass utsettes for forvitring 
i vanlig miljø, vil de i alminnelighet gå over til å danne enten bento
nitter eller hydroglimmermineraler, kfr. Erik N orins påvisning av 
nyclannet illit i Det Tyrrhenske Hav (1958). Det er vanskelig å se at 
sedimentene av slike glass kan ha undergått en utpreget natrium
metasomatose i det vanlige miljø på bunnen av havet. De kjemiske 
prosesser som eventuelt her er skjedd vil antagelig ha ført til dannelse 
av kalium- og kalsiumrike bentonitter, slik som bentonitthorisontene 
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i Oslo-feltet og Kinekulle, kfr. Anne Marie Bystrøm (1954) , Fredrik 
Hagemann og N. Spjeldnæs (1955). Dannelse av natriumbentonitter 
vil ikke forekomme. På tross av at havvannet bare holder 0,38 gram 
kalium pr. liter og 10,55 gram natrium pr. liter, er den primære virk
ning på glassmineralene at det oppstår en kalimetasomatose og ikke 
en natrium-metasomatose. Det er derfor ikke lett å forstå når Ofte
dahl hevder at sjøvannet på havbunnen har foretatt de merkelige 
reaksjoner som skal til for å få dannet så ekstreme bergarter som han 
forteller om, med natriuminnhold av størrelsesorden 7% og et 
kaliuminnhold fra 0,2 og helt ned til 0,02 %. Dette er åpenbart en 
sammensetning som må være forskjellig fra den de hypotetiske asker 
engang kan ha hatt. Det må ha skjedd en kjemisk separasjon som 
i sin effektivitet ligger over den effektivetet en vanlig god analytiker 
har i sitt kjemiske laboratorium. Denne separasjon kan vanskelig ha 
foregått i havvannet mens glasskornene svevet omkring eller på hav
bunnen, der i et uherdet slamsediment. Hertil kommer at den har vært 
utsatt for metamorfose som oftest svarer til høyere deler av grønn
skiferfasis, og dette forutsetter en viss temperatur og et betydelig 
vanndamptrykk. Dr. Oftedahl forutsetter at dette trykk skal være 
hydrostatisk på grunn av ovenforliggende vannsøyle. Dette krever 
imidlertid vanndyp som må anslås til størrelsesorden 20-50 km, 
kfr. Fyfe, Turner og Verhoogen (1958), som antar dyp i jordskorpen 
på 10-30 km i våte sedimenter. Selv om man bare bruker den laveste 
av disse verdier og regner om til vannsøyle, kommer man til tall som 
ikke på noen måte kan bringes i overensstemmelse med de grunt
vannsavsetninger (kalkhorisonter) man finner enkelte steder som et 
av de sterkeste indisier på at man har med suprakrustale bergarter 
Il gjøre. Derfor vil jeg både av kjemiske og av mekaniske grunner anse 
det for usannsynlig at de prosesser dr. Oftedahl forutsetter har funnet 
sted på den måte han antar, men at det er mulig og ikke strider h\·erken 
mot faselæren eller kjente kjemiske prinsipper at tilsvarende reak
sjoner til de dr. Oftedahl antyder kan finne sted på litt større dyp. 
Dersom et sjøvannsmettet, meget pory'ist sediment, eventuelt tuff, 
overlagres av et impermeabelt eller lite permeabelt lag av en basisk 
lava eller leire og derefter med sitt totale sjøvann bringes ned til et 
dyp der temperaturen går opp i ca. 300°, kan det tenkes å foregå en 
omsetning, hvorved det avdestilleres en kaliumkloridinnholdig flyktig 
fase som eventuelt er istand til å besørge kali-metasomatose i høyere 
lag. Det residium man har igjen blir da en utpreget natriumbetonet 
bergart svarende til de ekstreme bergarter som dr. Oftedahl referer til. 

Ivan Th. R osenqvist 
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Svar til Ivan Th. Rosenqvist. 
Tiden tillot ikke nærmere diskusjon av spilittiseringen av sure 

askelag i mitt foredrag. Til prof. Rosenqvist's innvendinger mot å 
oppfatte kvartskeratofyrenes natronovervekt som et resultat av reak
sjon mellom havvannet og glødende, surt askeregn kan jeg svare 
følgende. 

Prof. Rosenqvist anser det mere sannsynlig at det høye natron
innhold og det meget lave kali-innhold stammer fra regionalmetamor
fose-reaksjon mellom det vannrike aske-sediment og det natrium som 
fantes i porevannet. Denne mulighet har vært fremhevet av mange, 
f. eks. av R. Daly i 1914, G. Beskow i 1929 og C. F. Park i 1946 (se 
litteraturreferanser hos Amstutz, 1958) . Jeg er enig i at det er en god 
mulighet, men det er en rekke trekk som gjør at jeg holder den i fore
draget nevnte prosess for å være den sannsynligste. 

Høyt natroninnhold og usedvanlig lavt kali-innhold (omkring 
0,1 %) er vanlig ikke bare i kvartskeratofyrer, men også i basiske 
tuffskifre. Det samme gjenfinnes i basaltiske putelavaer, se Th. Vogt 
(1945, p. 466-468). Her ligger oftest K20-innholdet på 0,1-0,2% 
mens platåbasaltene har 0.7-0,8 %. Den merkelige K-fattigdom ser 
jeg nødvendigvis som et resultat av spilittiseringen, og angående 
denne støtter jeg Rittmanns oppfatning (1958) :  Spilittiseringen av 
submarine basalter (d.v. s. nedbrytning av plagioklas til epidot og 
albitt, dannelse av hornblende og kloritt istedenfor pyroksen og fjer
nelse av det meste kalium eller erstatning med natrium) skjer ved 
basaltenes utstrømning på havbunnen ved reaksjoner med havvann 
under betydelig trykk. Den helt kontinuerlige overgang til sure, Na
rike askelag gjør at jeg må anta en slik nesten instantan reaksjon 
også for de sure askers alkaliforhold. 

En prosess som synes å være beslektet med den her foreslåtte 
prosess er bentonitt-dannelsen av sure askelag. I følge Grim (1953, s. 
363) har de fleste bentonitter Ca som det viktige utbyttbare jon, men 
det finnes også bentonitter som er særlig natronrike og kalifattige, -



268 XOTI5ER 

og omvendt. De geologiske forhold tyder meget sterkt på at omdan
nelsen av asken til bentonitt fant sted like etter avsetningen eller 
muligens nesten samtidig med avsetningen. <<Bentonittiseringem må 
altså ha funnet sted som en reaksjon mellom aske og havvann, ofte 
på grundt vann, og reaksjonen er en devitrifisering av ganske bestemt 
type, ledsaget av enten utlutning av alkalier (det vanligste) eller av 
K- eller N a-metasomatose (sjeldnere) . Selve prosessene er lite for
stått, men det syns ikke urimelig å foreslå en lignende N a-metasomatose 
for de askeregn som nu fremtrer som orogene kvartskeratofyrer. 

Chr. Oftedahl 
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Note on the equilibrium between plagioclase and epidote 

By 

OLAV H. ]. CHRISTIE. 

New data concerning the exsolution of plagioclases appear to 
modify the equilibrium curve between plagioclase and epidote. 

P. EsKOLA (1914) and J. H. L. VoGT (1927) contended that if 
sufficient water is present for the formation of epidote, plagioclase 
and epidote are unstable together. T. F. W. BARTH (1928 and 1936), 
T. STRAND (1942), I. RosENQVIST (1942) and ]. A. W. BuGGE (1943) 
have discussed the equilibrium between plagioclase and epidote, and 
H. RAMBERG (1944) proposed a tentative diagram for the stability 
relations between these two minerals. Ramberg's diagram was based 
on empirical data, and because of experimental difficulties the system 
has not been experimentally examined. 

According to the diagram (Fig. l) a plagioclase of composition 
X2 would be stable under moderate water pressure at temperature 
T1 At temperature T2 epidote will form and take some CaO, Al203 
and Si02 from the plagioclase. The plagioclase therefore will be en
riched in Na20. The minerals in equilibrium at T2 would be epidote of 
composition xl and plagioclase of composition x3 provided sufficient 


