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Li-granittpegmatitten i Sandnessj0en

Nordrum, F. Steinar, Vestvik, Jon, & Larsen, Alf O.

Funnet
Arne Karlsen i Sandnessj0en har alltid
veert interessert i bade fisking og stein. En
gang han som 17oaring var ute a fisket fra
svaberget, var det lite napp a fa. Han lot
derfor stanga Iigge og foretok en liten
utforskningsferd rundt pa bergnabbene.
Pa en pegmatittflate oppdaget han sterkt
rosa flekker. Han hadde ikke dengang
kontakt med andre steininteresserte, sa
funnet ble liggende umrt, men synsbildet
ble lagret i bakhodel. Mange ar seinere
kom han i kontakt med to andre
steinsamlere fra Sandnessj0en, Magne
Greger og Jon Vestvik, og i september
1978 klarte han og Greger a gjenfinne
funnstedel.

Sammen unders0kte de tre
forekomsten og samlet mineraler. I 1980
eller 1981 sprengte de ogsa pa
forekomsten. Siden den litiumf0rende
delen av pegmatittgangen var sveert Iiten,
ble den helt fjernel. Greger henvendte seg
til Institutt for Geologi ved Universitetet i
Oslo. Han kom der i kontakt med Alf Olav
Larsen som utf0rte en semikvantitativ
unders0kelse av en gmnnfarget turmalin.
Analysen indikerte en elbaitt med en
meget h0Y andel av liddieoatitt. Seinere
mikrosondeunders0kelser av Gunnar
Raade (pers. medd. 1984) pa MGM
paviste at rosa turmalin var elbaitt og brun
turmalin var seh0rl. Etter hvert bes0kte
bade Per Christian Seeb0 og Gunnar
Raade forekomsten.

Hovedpegmatitten
Pegmatitten er synlig i en lengde pa 10-12
m. Den har retning nord-s0r og et fall 55°
mot 0Sl. Tykkelsen er gjennomsnittlig 70
80 em. Den 0stre flanken av pegmatitt
gangen er blottet i en h0yde pa 2-3 m.
Pegmatitten har veert utsatt for en viss
tektonisering, slik at turmalinene, som
krystalliserte forholdsvis tidlig ved
dannelsen, ofte er oppsprukket, b0yd og
delvis knusl. Sprekkene er ofte fyllt med
feltspat eller kvarts.

Pegmatitten er omgitt av kalkrike
bergarter (skarn) med mange kalsium
holdige mineraler, sa som grossular,
vesuvian, diopsid, klinozoisitt, ferroaxinitt
og kalsitt. En rekke granittpegmatitter
opptrer i det samme bergartsdraget, men
selv etter grundig gjennoms0king av
omradet, er det ikke funnet andre steder
med litium-holdige mineraler. Sort turmalin
i enkeltkrystaller og som stralebunter
opptrer sporadisk.

Feltspat utgj0r anslagsvis 90% av
pegmatitten. Kornst0rrelsen er oftest
innenfor 2-10 em. En god del av feltspaten
bestar av hvit mikroklin, men det opptrer
sveert rikelig av albittvarianten
cleavelanditt. Den er hvit med en svak
grabla tone. Enkelte steder kan det
observeres en viss peristeritt-effekl.

Kvarls opptrer i relativt beskjedne
mengder og da som svakt grahvite,
uregelmessige, grove korn ujevnt fordelt
blant feltspaten. I den Iithiumholdige del av
pegmatitten opptrer kvarts som en
sukkerkornet masse med en noe Iysere
farge enn den 0vrige kvarts.

Biolitt opptrer som glimmerpakker
av varierende st0rrelse opp til 4-5 em.
Krystaller er ikke funnel. Krystaller av sort
turmalin (sch0rf) opptrer enkelte steder.
Bolleformete aggregater opp til 15-20 em i
diameter langs flanken av gangen besto
av brun spessarlin ytterst og fluoritt i
kjernen. Fluoritten var fra svakt fiolett til
svakt gr0nn til vannklar. Sma korn av et
ikke identifisert, radioaktivt mineral hadde
noen steder laget en m0rk halo rundt seg i
fluoritten. Fluoritten hadde utpreget
termolumineseens. Spessartin var ogsa
tilstede i den Iitiumholdige delen av
pegmatitten som sma uregelmessige
klumper av ca 0,5 em st0rrelse og med
gulmd farge. En enkelt, darlig utviklet
krystall av arsenopyritt er funnel.

Li-pegmatitten
Den Iitiumholdige delen av pegmatitten
utgjorde kun et omrade pa ca. 1 m i
diameter. I tiIIegg til feltspat, kvarts og
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spessartin inneholdl denne delen en rekke
andre mineraler. Del mesl i0ynefallende
mineralel var en Iys fiolell, svcert finkornig
lepidolitt. Den var inliml sammenvoksl
med feltspal, slik al del pa polert f1ale
kunne sees el nettverk av feltspal som
gjennomsalle de lepidolillrike partiene.
Delle gjorde malerialei egnel til sliping av
caboehoner. Lepidolittflakene var alilid
mindre enn 1 mm.

Zinnwalditt opptradte som
glimmerpakker pa opp til 7-8 em. Den var
til forveksling Iik biotillen, men hadde et
svakl r0dskjcer i seg. En f1ammetest
bekreftet raskt at litium var lilslede.
Mineralet er analysert av A. O. Larsen og
A. Asheim (pers. medd. 1982) (Tabell 1).

Kassiteritt fanles i sma klumper
opp til 2-3 em, ulen kryslallflaler. Fargen
var mall brunsvart. I yllerkanlen av de
lepidolillrike omrMene ble del funnel
aggregaler opp Iii 0,5-1 em av spodumen.
Fargen var mall r0dfiolelt. Ingen
kryslallflaler ble regislrert. Sma
orangegule korn pa opp Iii 7-8 mm, men
oftesl belydelig mindre, var mikrolitt. I
sparsomme mengder er del funnel sma
individer av el mineral i columbitt-tantalitt
rekken. Zircon opptrer pa to mater. En
vanlig type kryslall, med omgivende halo,
og en radialstralig, stenglig type med Iys
grabrun farge. Ell enkell individ av svakl
rosa beryll ble funnet. Delle var en ca. 8
em lang og 3 em bred krystall med darlig
ulviklete f1ater. Den lot seg ikke ta ut i ett
stykke.

Nest eller lepidolitt var turmalin det
dominerende mineral i den Iitiumholdige
del av pegmatillen. F01gende species ble
funnel:

1. Ganske velutviklete, mallsorte
krystaller av sch0rl, opp Iii 9-10 em
lange og 2-3 em tykke. Ogsa brune
kryslaller visle seg a vcere seh0rl
(nr. 26, Larsen el al. 1999).

2. Den mesl ulbredle lurmalin var
ollvengr0nn og opplradle vanligvis i
godl ulviklele kryslaller. Kryslallene
hadde ofte olivengr0nn randsone
og rosa, r0d og hvil kjerne. Den
hvile del visle seg a vcere fellspat.
Den rosa og r0de er efbaitt. Den
olivengr0nne lurmalinen varierer
fra efbaitt med h0y andel av
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liddieoalill lilliddicoatitt med h0Y
andel av elbaill (nr. 45-52, Larsen
el al. 1999). De sonerte kryslallene
hadde ofte en lengde pa 4-5 em.
En kryslall var 13-14 em lang. De
var ofte b0yd og oppbrukket.
De finesle av turmalinkryslallene
var ensartel dyp ollvegr0nne og
edle. De la i sukkerkornel kvarts.
Kryslallene var opp til 0,8 em tykke
og 3-4 em lange, men var f1ere
sleder brukkel som f01ge av
lekloniseringen. Del er funnel biler
som er blill fasellslepel med megel
godl resultat. Delle er Iiddicoatitt
med en h0Y andel av elbaill (nr. 44,
Larsen el al. 1999).

3. I sma mengder ble del funnel
rosar0de kryslaller, opp Iii 2-3 em
lange. Noen fa, sma kryslaller
hadde en svak, mall, bla farge.
Den rosar0de er elba!lt. Delle er
sansynligvis ogsa lilfelle med den
bla, ul fra analyse av Iysebla
lurmalin fra Agskarel (nr. 39,
Larsen et al. 1999).

Oppsummering
I den liliumf0rende delen av granitt
pegmalillen i Sandnessj0en er de m0rke
og brune lurmaliner sch0rl. De rosar0de
og sansynligvis ogsa de bla er elbaitt. De
f1esle 0livengr0nne er IIddicoalilt. Men noe
olivengr0nn lurmalin, scerlig i de sonerte
krystallene, er elbaill med en meget h0Y
andel av Iiddicoatill.

Arsaken Iii at vi finner liddicoalitt i
pegmalillen i Sandnessj0en skyldes
sansynligvis de omllggende, kalsiumrike
skarnbergartene. Pegmatitten kan ha
assimilert materiale fra omgivelsene da
den ble dannet.

Turmalinkrystallene er ulviklel pa et lidlig
sladium i pegmalilldannelsen, siden de
ofte er b0yd og oppbrukkel pa grunn av
seinere lekloniske bevegelser i bergarten.

Den lelle sammenvoksningen av lepidolill
og feltspal er egnel som cabochon
maleriale, mens noe 0livengr0nn lurmalin
som ligger i sukkerkornel kvarts, kan
fasellsllpes.



Takk
Arne Karlsen og Magne Greger har bidratt
med mange opplysninger.
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Tabell1.
Kjemisk analyse av zinnwalditt 'ra
SandnessjrJen utfrJrl av Alf Olav Larsen og
Arne Asheim (pers. medd. 1982).
Analysene er utfrJrt ved hjelp av XRF og
AAS. Fluor er analysert titrimetrisk etter
destillasjon (utfrJrt av K. Pettersen). H20 er
analysert ved hjelp av PERKIN ELMER
Element Analyser (utfrJrt av H. Breivik).
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