
Xenolitt betyr "fremmed stein" og
benyttes som betegnelse for inne
sluttede bergarter i intrusive og til en
viss grad ogsti ekstrusive bergarter.

Xenolittene stammer som regel fra intru
sivenes tilgrensede bergarter, men kan ogsa
stamme fra dypereliggende bergarter som er
revet med p~ magmaets vei oppover. Vanlig
vis stammer xenolitter fra taket i intrusiven.

De er blitt revet 10sog har sunket nedover
i det delvis flytende magmaet.

Da magmaet sterknet, har xenolitten blitt
"frosset inn" som et fremmed element i den
intrusive bergarten.

Xenolitter er slett ikke et sjeldent fenomen
i Oslo-ornradet. I syenittene i de estre delene
av Oslo er de meget vanlige. I et nedlagt
steinbrudd ved Stig, hol1, kan deler av den
permiske lagrekken sees i fjel1skjreringen.
St~r man litt oppe i den motstaende skranin
gen, kan man faktisk se stedet hvor denne
meget store xenolitten har lesnet fra. Den
neerliggende fredede axenittforekomsten er
ogsa en xenolitt. Xenolitter reagerer som
oftest med magmaet og lases til slutt heltopp,
hvis den ikke "fryser inne" fer det. Denne
reaksjonenvisessom regel som enrnisfarging
langs kantsonen av xenolitten og i den mer
meste delen av magmaet.

Dannelse av f.eks. axenitt eller vesuvian i
xenolitter av kambro-siluriske bergarter er
ikke uvanlig. Langs riksvei 4 fra Gjellerasen
mot Hagan kan flere store xenolitter av
kambro-sil uriskopprinnelse observeres. Iser
skraningen av Reverkollen er det skjerpet
etter jern og kobber i en stor xenolitt som er
blitt omvandlet til et skarn.

De fleste xenolitter i dette omradet er av
permisk el1erkambro-silurisk materiale. I en
nysprengt veiskjering ved Bankall er det
irnidlertid blitt blottet en xenolittsverm av
gneis. Denne lokaliteten ser ved ferste 0Y
ekast uttil ~vrereen breksje. Den bes~rav en
ca. 5 meter bred sone med kantede fragmen
ter av gneis innesluttet i syenitten.

Syenitteni denne sonen er Iysere enn vanlig
og inneholder noe mer kvarts enn den omgi
vende syenitten. Kantsonen til xenolittene er
ogsa noe opplest, Dette er et resultat av
reaksjonen mellornsyenitten og xenolittene.
Xenolittene harsannsynligvis lesnet fra taket
i plutonen, som neppe kan ha veertmange ti
tails meter over det sted xenolittene n~befin
ner seg. leg vii anbefale ~ stoppe for ~ se p~

denne lokaliteten. Den gir et visuelt bilde av
de prosesser som foregar n~ store plutoner
smelter/sprenger seg oppover i jordskorpen.

Xenolittsvermen ved RV 4, Bdnkall,
Grorud, Oslo. Foto: STEIN/ghw
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