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Gadolinitt-(Y) 09 andre mineraler fra
Siobrekka, Iveland

Olav Revheim

Introduksjon
Pegmalittene i Evje og Iveland har lenge vaart bemml for mineralene sine. Omradel
er Iypelokalilel for Ihortveilitt, daviditt-(Ce), lombarthitt-(Y), og er i liIIegg rikl pi'!
mineraler med sjeldne jordartselemenler som gadolinill-(Y), euxenitt-(Y), monazilt
(Ce) og andre. Disse sjeldne mineralene kan finnes i slore og vakre kryslaller.

EI av bruddene er Siobrekka, som ble apnel for samlere h0slen 2002. I forbindelse
med dette arbeidel ble del funnel f0rsleklasses sluffer med gadolinitt-(Y) og
aeschynitt-(Y). I liIIegg ble del funnel kryslaller av magnelill, spessartin/almandin,
albill, muskovitt og allanitt-(Ce). Kryslaller av gadolinitt-(Y) og aeschynitt-(Y) er blanl
de besle som er funnel i de senesle arene.

Pegmaliltfellel i Evje og Iveland Iigger ca 50 km nord for Krisliansand. Siobrekka
pegmalillen ligger i Frigslad i den nordlige delen av Iveland kommune, og man
kommer dil ved a f01ge riksvei 9 nordover fra Krisliansand og deretter f01ge RV
405/403 Iii Birkelveit. Iveland kommune er en jord- og skogbrukskommune med ca.
1100 innbyggere spredl over el areal pi'! 260 kvadralkilomeler.

Geologi
Berggrunnen i Evje-Ivelandsdislriklel IiIh0rer Telemarkgruppens bergarter, og er
hovedsakelig blitt dannel i forbindelse med den sveconorvegiske bergartsdannelsen
for anslagsvis 1200 millioner ar siden. Mesleparten av berggrunnen i omradel er
gneisser av forskjellige Iyper, men pi'! 0slsiden av Olra ligger en prekambrisk
amfibolittkropp som er ca. 35 km lang og 10-15 km bred. I denne mafiske bergarten
inlruderte del for ca. 900 mill. ar siden et granittisk magma som dannel en
granittkropp. Denne er for en stor del skjull under overflaten, men ut fra dette
granittmassivet har det blitt dannel hundrevis av pegmalitter i Evje-Ivelandsdislriklet.
Bare hell mol nord i Evje, ved H0vringsvannel, har granitten kommel opp i dagen
som den sakalle Evje-granitten.

Omri'!del med pegmalitter slrekker seg inn i bade Iveland og Evje og Hornnes
kommuner. For Iveland sitt vedkommende slarter pegmalittomrader ca. 8 km syd for
kirken, og slrekker seg ca. 20 km nordover i en bredde pi'! omkring 8 km.

Bj0rlykke (1934) beskrev 106 pegmalitter fra Evje-Ivelandsdislriklel, og dette er
fremdeles referanseverkel for omri'!det I den nordlige delen av Iveland vises de
lallrike pegmalittgangene som skogkledle h0ydedrag, mens de i S0r i langl st0rre
grad er dekket av kvartaare sedimenler.

Iveland-pegmatittene
Pegmalittene i omradel er i hovedsak feltspal-, kvarts- og glimmerpegmalitter, som
er dannel av mobile og gassrike reslsmelter fra den underliggende Evje-granitten.

Bj0rlykke (1934) og Frigstad (1968) har kartlagt og dell opp pegmalittene i
forskjellige typer. Bj0rlykke hadde en oppdeling basert pa forekomsler av forskjellige
aksessoriske mineraler, mens Frigslad viser at forekomsten av aksessoriske
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mineraler er langt mer kompleks enn det Bj0rlykke beskrev, slik at man star igjen
med to hovedtyper:

a) Mikroklinlkvarlspegmatitter
Disse pegmatittene bestar i hovedsak av pertittisk mikroklin (rosa/md/hvit), plagioklas
(grahvit til gulig), kvarts og glimmer (muskovitt, biotitt). De vanligste aksessoriske
mineralene er spessartinrik granat og beryll, og i tiIIegg kan en rekke sjeldne
mineraler forekomme.

b) Cleave/andittpegmatitter
Hovedminralet i denne typen pegmatitt er albittvarianten c1eavelanditt og kvarts. Det
forekommer andre typer aksessoriske mineraler i c1eavelanditt-kvarts-pegmatittene
enn i hovedttypen. Cleavelandittpegmatittene er yngre og dannelsen er
pneumalytisk/ hydrothermal, og finnes som uregelmessige kropper inne i pegmatitter
av type a.

De st0rste pegmatittene forekommer som ganger i opptil 100 meters lengde, men for
de mindre pegmatittene er formen mye mer uregelmessig. Det er ingen generelle
regler for sonering eller krystallisasjonsrekkef01ge som er almengyldig for omradet.
De f1este pegmatittene har imidlertid en relativt finkornet yttersone av skriftgranitt, og
en grovkrystallinsk indre sone med store feltspat- og glimmerkrystaller. Det er f. eks.
beskrevet en enkeltkrystall av mikroklin pa 10m lengde og vekt pa over 200 tonn
(Bj0rlykke 1934). Ogsa kvartskrystaller kan oppna betydelige dimmensjoner.
Biotittavler pa opptil 7 m er beskrevet, og tavler pa opptil 2-3 m er ikke uvanlig.

I Iikhet med de vanlige pegmatittmineralene kan ogsa de sjeldne mineralene finnes i
store krystaller, i seerlig grad mineraler med grunnstoffene tantal, niob og titan ( som
columbitt-tantalitt, mikrolitt, i1menorutil osv), men ogsa andre sjeldne mineraler.

EVje-lveland-distriktet har i lang tid veert kjent for pegmatittene sine. Det er blitt
produsert feltspat, kvarts og glimmer fra flere hundre brudd siden starten I 1890
arene. Selv om flere av pegmatittgangene er sma, beskrev Bj0rlykke (1934)
enkeltpegmatitter med en produksjon pa over 30.000 tonn feltspat I de fa arene fra
1890 til 1934.

Gruvene produserte til a begynne med kvarts til Flat nikkelgruve der den ble brukt i
raffineringsprosessen. Ved byggingen av Setesdalsbanen apnet det seg ogsa et
marked for feltspaten pa kontinentet, der feltspat fra Iveland og EVje blant annet ble
brukt i tysk porselensindustri. Produksjonen av kvarts og feltspat var en viktig
inntektskilde for mange i hele forrige arhundre. Selv om industriell storskala
produksjon av kvarts og feltspat i andre land tok vekk 10nnsomheten for de sma
norske steinbruddene, er det fremdeles drift i Li-gruva i Evje.

Allerede tidlig ble det klart at det fantes sjeldne mineraler i pegmatittbruddene, og
geologene W. C. Br0gger, J. Schetelig og H. Bjl2lrlykke gjorde mye arbeid i 1920 
1930 arene, og funn av mlneraler som scandiumsilikatet thortveititt, monazitt og
gadolin itt har gjort distriktet kjent utover Norges grenser.

Pegmatitten i Siobrekka
I tider med gode priser pa sjeldne jordartselementer var gadolinitt et biprodukt med
en viss kommersiell interesse, men veldig ofte havnet krystalliserte mineraler av
beryllium, yttrium, cerium, scandium, tantal, niob og andre sjeldne elementer pa
tipphaugene.
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Det gj0r at det er en viss sannsynlighet for a finne flotte samlerstuffer i mange av
lipphaugene i omradet, selv om det er lenge siden del har ViErt drift i bruddene.
Br0gger et.al. (1922) skriver f01gende om gadolinitt i Iveland:
"I den nordlige del av Iveland kirkesognet er gadolinitt et temmelig vanlig mineral i de
granittiske pegmatittgangene, og kan forekomme i sa store masser at enkelte brudd
delvis er drevet pa gadolinitt. For eksempel ble det i 10pet av vinteren 1906 i et lite
feltspatbrudd pa garden Frikstad utvunnet ca. 600 kg gadolinitt. Selv har jeg sett i et
annet brudd i Frikstad at 120 kg gadolinitt kom fram i en salve."

Br0gger (1906) forteller al del i omradel rundl Frikslad fanles ca. 10 sma
fellspalbrudd. Ogsa Bj0rlykke (1934) skriver om flere fellspalbrudd ved garden
Frikslad. Han opererer med 11 brudd (Frikslad 1-11), som han gir en niErmere
beskrivelse avo Siobrekka er Bj0rlykkes "Frikslad 7" som han beskriver som en slor
gangformig pegmalitt som Iigger i en 0st-vesl reIning. Del var brutt ul feltspal 10
sleder i pegmalitten. If01ge Bj0rlykke inneholder Siobrekka de vanlige mineralene,
saml slore feltspalkryslaller. Han belegner ogsa Siobrekka som en av de bruddene i
Iveland som er rikesl pa aksessoriske mineraler.

Pa grunn av lidligere beskrivelser av rike gadoliniltforekomsler i Siobrekka ble del
h0slen 2002 gjort underS0keiser for a se am bruddel egnel seg som bes0ksgruve for
samlere. Bade i del initielle arbeidel og gjennom sesongen 2003 ble del gjort funn
sam bekrefter Siobrekkas polensiale som en spennende bes0ksgruve.

Mineralene i Siobrekka
De vanligsle mineralene i Siobrekka er kvarts, fellspat (mikroklin og plagioklas) og
glimmer (muskovitl, biolitt). Siobrekka er imidlertid en pegmalitt med el relalivt h0yl
innhold av mineraler sam inneholder sjeldne jordartselemenler. De vanligsle
aksessoriske mineralene er m0rk granal, magnelitt og allanitt-(Ce), saml mineralel
sam har gjort bruddet ber0ml; gadolinitt-(Y). Av andre mineraler har Br0gger et. al.
(1922) beskrevel "priorill", polykras, lopas og bla apalilt. Bj0rlykke (1934) beskrev
brun "blomslrandin" (prioritt) og svart "blomslrandin", sam na begge kalles aesehynitt
(Y), i tiIIegg Iii euxenitt, alvitt, monazitt og zirkon. Del er ogsa beskrevel flere andre
mineraler fra Siobrekka, men del er vanskelig a konlrollere riklighelen av
mineralbeslemmelsene. Del derfor ikke gjort noen fors0k pa en fullslendig
mineralbeskrivelse fra bruddet.

Gadolinitt-(Y)
Under lilrettelegging av Siobrekka for samlere ble del funnet en rekke gode sluffer av
gadolinitt-(Y) med kryslaller pa opplil 4 em. Nordrum (2003) hadde en kart nolis av
dette nyfunnet. Bade i dette innledende arbeidel og gjennom he'e sesongen 2003 ble
del funnel gadolinittkryslaller. Selv om mange av kryslallene er pa rundl 2-3 em og
ofte uregelmessige, er del blitt funnel en rekke virkelig flotte kryslaller i sl0rrelse opp
mol 10 em. Kryslallene sitter oftesl i mikroklin eller glimmer, noen ganger sammen
med granal eller allanitt-(Ce). Krystallene som blir funnel i glimmer er oftesl
uregelmessige, mens kryslallene i mikroklin kan ViEre SViErt godl ulviklede. Del er
ogsa blitt funnel 10se kryslaller i lipphaugen.

Gadolinitt-(Y) er lidligere dels funnel i slore kryslallinske masser, og dels i mindre
velulviklede kryslaller. I 1920 og 30-arene hadde de "sma" kryslallene ingen spesiell
0konomisk verdi i motselning Iii sl0rre masser som nalurlig nok inneholdl mer melal!.
Derfor havnel mange av de "sma" kryslallene pa lipphaugene. If01ge Br0gger el al.
(1922) ulgjorde gadolinitlproduksjonen fra pegmalittgangene i Frikslad lolalt sett flere
lusen kilo. If01ge Bj0rlykke (1934) hadde man fra Siobrekke frem Iii 1934 produsert
omkring 2 lonn gadolinitt, deriblanl verdens sl0rsle gadolinittkryslall med vekl pa
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over 500 kg. Bj0rlykke(1934) beskrev ogsa en krystall pa 200 kg fra den nrerliggende
Frikstad 9 (Steli).

Det er beskrevet flere funn av gadolinittkrystaller i st0rrelser rundt 5-10 em,
unntaksvis ogsa st0rre. Det er funnet flest krystaller i mikroklin. Bj0rlykke (1934)
beskriver flere krystaller med perfekte flater og glinsende svart farge. Gadolinitten er
normalt frisk og uomvandlet, men enkelte krystaller kan ha flater med tynt belegg av
tengeritt (Y2(C03h·3H20).

Krystaller av gadolinitt fra Frikstad ble f0rste gang beskrevet av Bmgger et al. (1922).
Her ble det gitt en inngaende beskrivelse av krystallenes morfologi. Mineralet ble
beskrevet som "dypt gr0nnsvart med sterk fettaktig glans", og at krystallene i tynnslip
er fullstendig anisotrope og uten pleokroisme.

Neumann (1985) beskrev et materiaIe fra Siobrekka, som A. O. Larsen og A. Asheim
har unders0kt etter et funn av Orest Landsverk. Stuffen bestod av en 1,5 x 3 em stor
krystallgruppe med en 1 mm klar, glassaktig, gmnn yttersone og en kjerne av vanlig
sort gadolinitt. Den ytre sonen var krystalJin, og besto av et uidentifisert mineral i
gadolinitt-gruppen, mens den sorte kjernen var metamikt.

Det kan ofte vrere vanskelig a skille gadblinitt, m0rke granatkrystaller og mykkvarts
fra hverandre, men den skinnende svarte overflaten og de flaterike krystallene er
karakteristisk for gadolinitten.

Magnetitt
I feltspat og skriftgranitt opptrer magnetitt som oktaedriske krystaller og krystalline
masser pa opptil 10 em. Magnetitt er et vanlig aksessorisk mineral, men det er
vanskelig a fa frem hele krystaller. Fine krystaller kan i noen tilfeller frigj0res fra
feltspaten. Magnetilt og gadolinitt finnes sjeldent sammen, men if01ge Bj0rlykke
(1934) kan man finne sma idiomorfe euxenitt-(Y) krystaller som inneslutninger i
magnetitt.

Spessartin-a/mandin b/andkrystaller
M0rker0de, nesten brunsvarte granater kan finnes relativt hyppig i uregelmessige
krystaller opp til 4-6 em. Sammensetningen Iigger mellom spessartin og almandin,
med overvekt av spessartin-komponenten.

Granatkrystallene har ofte en uregelmessig flattrykt form som kan minne om
krystallformen til gadolinitt. I noen liIfelier kan man finne mindre, bedre utviklede
krystalJer som er nrermere det rene spessartin-endeleddet i sammensetning. Ofte
finnes disse sammen med epidotmasse.

A/bitt
Det er funnet store plater med albittkrystaller, der enkeltkrystallene kan komme opp i
1,5 em. Krystallene ser hvite ut, men termineringene er ofte fargel0se med en brilliant
glassglans. Ofte er albittkrystallene overvokst med skarpkantete, opptil 4 em store
muskovittkrystalJer, og noen ganger med et belegg av hematitt, noe som kan gi
praktfulle stuffer. Hemalitt er et sjeldent mineral i omradet.

Massiv plagioklas fra hovedpegmatitten viser noen ganger fin manesteinseffekt.

Aeschynitt-(Y)
Aesehynitt-(Y) kan finnes som uvanlig velutviklede krystaller i matrix opptil 2-3 em.
Krystallformen er svrert karakteristisk for dette mineralet. Aesehynitt er funnet
sammen med mdlig mikroklin og biotitt. Ogsa Bj0rlykke (1934) har beskrevet
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aesehynill-krystaller fra Siobrekka, og krystallene funnet i 2003/2003 er forbhilffende
like de som ble beskrevet av Bj0rlykke bade i stmrelse og form.

Allanitt-(Ce)
Allanill-(Ce) er et ganske vanlig mineral i Siobrekka, og finnes i slanke krystaller pa
opptil 20 em. Allanill-(Ce) finnes vanligvis i feltspat, som ofte viser en karakteristisk
omvandlingssone rundt krystallene pa grunn av radioaktiv pavirkning. I enkelte
tilfeller er allanillkrystallene omvandlet til bastnasill-(Ce).

Mikroklin
Godt utviklede, rosa mikroklinkrystaller kan finnes i overgangen mellom feltspaten og
kvarts i hovedpegmatillen.

Biotitt
Store flak av biotill er relativt vanlige. Krystaller og flak med krystallflater kan
unntaksvis finnes i feltspat. Generelt i Evje og Iveland er biotill er ofte et viktig
ledemineral til sjeldne mineraler, men delle er ikke tilfelle med gadolinill fra
Siobrekka.

Muskovitt
Muskovill er ofte funnet i skarpkantete, pseudoheksagonale krystaller. I den primeere
pegmatillen finnes krystaller og krystallgrupper pa rundt 10 em innevokst i feltspat.
Muskovill finnes ogsa som velutviklete krystaller pa albilt sammen med hematitt.
Denne typen krystaller blir sjeldent mer enn 4 em.

Siste
I 10pet av sesongen 2003 har det blitt funnet flotte krystaller av aile mineralene som
er beskrevet her, og i liIIegg thortveititt, molybdenill og monazill. Det har veert
overraskende konsistente funn, selv lang tid eller at det er blill gravd i gruva. Det
foreligger imidlertid planer om a snu pa andre deler av tipphaugen i var, slik at helt
friskt materiale skal veere tilgjengelig til denne sesongen.

Tabell 1 er en uautorisert Iiste over mineraler som er funnet i Siobrekka. Den er i
hovedsak basert pa data fra Bj0rlykke (1934) og Bmgger et al. (1922), men er
komplellert med nyere funn, basert pa mineraler som overveiende sannsynlig er
funnet her. Det er rapportert funn av flere mineraler enn de som er i denne tabellen,
men disse kan veere mer usikre.
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Tabell 1. Mineraler som er funnel i Siobrekka.

aeschynitt-(Y) mikroklin

albitt molybdenitt

allanitt-(Ce) monazitt-(Ce)

apalitt muscovitt

baslnasitt-(Ce) hyalitt

biolitt plagioklas

daviditt-(Ce) pyritt

epidol spessartin

euxenitt-(Y) lengeritt

ferrocolumbitt lopas

gadolinitt-(Y) lhortveilitt

hemalitt xenotim-(Y)

ilmenitt zircon (var. alvitt)

kvarts

magnelitt

48



Vegusdal

42 Arendal

SLOBREKKA

Iveland
""Mi:;-._..\ kommunehus

Beryllen
Mineralsent

Kristiansand Vennesla
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