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Laven, et fredet naturminne

Alf Olav Larsen

Historie og topografi
Mineralrikdommen pa denne lille 0ya ble antagelig oppdaget av presten i Brevik,
Hans Morten Thrane Esmark en gang pa slulten av 1820-arene. Noen ar senere ble
stedet vel kjent elter at Esmark hadde oppdaget leukofan og regirin, og A. Erdmann
hadde beskrevet mosandrilt fra stede!. Samtlige var nye mineraler for verden.

Navnet Laven kommer av at 0ya ligner en lave med buet tak. Lengden er omkring 80
meter, bredden omkring 40 meter og h0yden omkring 8,5 meter over have!. "Take!"
heller svakt mot syd-sydvest, men den nordlige og nord0stre siden av 0ya er meget
bralt. Mesteparten av 0ya stuper bralt ned i sj0en, og ilandstigning er praktisk talt
bare mulig pa den nordre delen. "Taket" er furet av flere store nord-sydgaende, grove
skuringsstriper. Mange steder pa "taket" er det sprengningsgroper elter tidligere
tiders mineralleting, og i skuringsstripene ligger det store mengder stein elter
samleraktiviteten. Vegetasjonen er skril)n, og begrenser seg til grass og noen
hardf0re kystblomster. I mai maned er stedet hekkeplass for utallige rerfugl, og
bes0k pa 0ya ma kun skje med forsiktighe!. I lilteraturen har stedet blilt benevnt med
mange navn: Lam0, Lagmanskjrer og Lam0skjrer.

Laven var eid av Christiania Minekompani AlS. Eierskapet var antagelig et resultat av
selskapets aktive thoriltskjerping i omradet pa slulten av 1800-tallet og begynnelsen
av 1900-talle!. Stedet var velkjent i verdenssammenheng som en unik mineral
forekomst, og i 1939 ble 0ya kj0pt av den kjente norske geokjemikeren V. M.
Goldschmidt for 1100 kroner. Aret elter donerte han 0ya til Landsforeningen for
Naturfredning i Norge (senere kalt Norges Naturvernforbund). Det var Goldschmidts
mening at 0ya skulle forbli en naturfredet lokalite!. 0ya ble formelt fredet ved
kongelig resolusjon i 1970. Geologisk Museum i Oslo innehar den eksklusive relt til a
samle materiale til vitenskaplig formal, mens det er Fylkesmannen i Vestfold som
forvalter stede!.

Geologi og mineralogi
"Take!" av Laven bestar av syeniltpegmatilt med en tykkelse pa noen fa meter over
et underlag av sterkt metamorfosert basal!. Det er grunn til a tro at pegmatilten pa
Laven var en del av den store pegmatiltmassen pa sydspissen av Stokk0ya f0r siste
islid.

Hovedmineralene av pegmatiltmassen pa Laven er hvit mikroklin (mikroperthitt),
mdlig til brunlig nefelin, gralig sodalilt, regirin (og regirin-augilt), biotilt og magnetit!.
Nefelin og sodalilt er stedvis omdannet iii "spreustein". Den hvite mikroklin-feltspaten
pa Laven er som regel utviklet som tavler elter klinopinakoidet hvor lengden og
bredden er opptil 5 -10 em, mens tykkelsen kan vrere opptil 1 em. Tavlene er
anordnet subparallelt, tildels divergent og kan danne ufullstendige sentriske
aggregater. Enkeltindividene av feltspat viser brudd og b0yninger som et resultat av
bevegelser i pegmatittmassen under krystalliseringen. Aksessoriske mineraler
opptrer vanligvis som fylling mellom feltspaltavlene. mens regirinkrystaller
gjennomselter pegmatiltmassen. Aksessoriske mineraler omfatter blant andre apatilt,
mosandrilt, lavenilt, wohleritt. pyroklor, zirkon, thorilt, titanilt, lollingitt, ilmenilt,
tritomilt-(Ce). katapleiilt, lorenzenilt (Raade 1967), astrofyllitt, perovskilt, eudialytt (s.
i.). cancrinit!. leukofan. fluorilt. molybdenitt, sinkblende, blyglans, analcim, natrolilt,
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gonnarditt, lhomsonitt, apofyllitt og kalkspat. Neslen 50 ulike species er blitt funnel pa
Laven, og sledel er typelokalilel for 7 species (eegirin, mosandritt, lrilomitt-(Ce),
kalapleiitt, lavenitt, aslrofyllitt og leukofan). .

De aksessoriske mineralene i pegmalitlen pa Laven er ikke jevnt fordelt. Stedvis er
det rikere ansamlinger. Eksempler pa delle finnes pa den nordlige delen av l1Jya hvor
det i neer konlakl med basallunderlagel av l1Jya opplrer rikelig med md "spreustein';
ofte sam veldefinerte pseudomorfoser eller nefelin, sammen med relativt store
individer av magnetill i hvit feltspat. El annel eksempel pa inhomogenitelen i
pegmatillen kan observeres omtrenl pa midten av li'Jya. Her er det en fordypning sam
er oppstall eller sprengning allerede pa midten av 1800-tallet. Delle stedet kalles
mosandrillgropa fordi del her opplradte grove, listeformede krystaller av mosandrill
opplil fJere desimeter lange. Jdag kan man her observere sterkt forvitrede rester av
mosandritt. Lavenill er seerlig hyppig forekommende neer li'Jyas hl1Jyeste punkt, hvor
mineralet opptrer sam sma, guJe aggregater sammen med aksessoriske mineraJer i
en relativt finkornig pegmatillmasse. Del mest il1Jynefaliende eksempel pa en
ansamling av mineraler kan man se pa den sydli'Jstlige delen av li'Jya. Her opptrer
store mengder eegirinkrystaller, hovedsakelig tvillinger etter {100}, opptil 10 cm i
diameter og 30 cm lange. Delle er egentlig eegirin-augill (Larsen & Raade 1997).
Stedel er i umiddelbar kontakt med basalten, og den rikelige eegirindannelsen er
sannsynligvis et resultat av resorpsjon a'v sidebergarten under pegmatittdannelsen.

Mineralene som er originalbeskrevet fra Laven

IEgirin
.tEgirin var del fli'Jrste mineralel sam bie originalbeskrevet fra Laven. Det var H. M. T.
Esmark sam oppdaget mineralet, sam ble navngill etler den norrl1Jne havguden .tEgir
fordi det "findes paa en lille 0e i det aabne Hav i Sydost fra Stokli'Jetangen" (Anonym
1947). Esmarks far, professor Jens Esmark, sendte prl1Jver til Berzelius, sam utfl1Jrte
de fli'Jrste forelli'Jpige analysene og publiserte navnet (Berzelius 1835).

Mosandritt
Mosandritl ble fli'Jrst oppdaget sam et ukjent mineral av den svenske mineralogen
Axel Erdmann under en ekskursjon til Laven sammen med H. M. T. Esmark
sommeren 1839. Forelli'Jpige undersl1Jkelser viste at det var et nytt mineral, og navnet
mosandrill ble fli'Jrste gang introdusert uten videre data i beskrivelsen av leukofan av
Erdmann (1840). Mineralet er navngitt eller den svenske kjemiker og mineralog Carl
Gustav Mosander. I delle mineralet oppdaget Erdmann et hittil ukjent grunnstoff, sam
ved en tilfeldighet ble stadfestet av Mosander a veere identisk med et nyll grunnstoff
sam nettopp han arbeidet med og sam var isolert fra ceritt fra Bastnas, nemlig iantan.
Derved var det neer ved at mosandritt fra Laven kunne ha blitt kilden til enna et nytt
grunnstoff fra Langesundsfjorden, eller thorium sam var oppdaget fra Lli'Jvli'Jya vel 10
ar tidligere av Berzelius.

Leukofan
Leukofan ble funnet av H. M. T. Esmark pa Laven, og verifisert sam et nytt mineral
og navngitt allerede i 1829. Den formelle beskriveisen av mineralet ble imidlertid gjort
av Erdmann (1840).

Katapleiitt
Katapleiill ble funnet pa Laven og beskrevet av Weibye (1850). Navnet var imidlertid
brukt av ham fli'Jr den formelle beskrivelsen (Weibye 1849a, Weibye 1849b), og
Sjli'Jgren (1849) publiserte den kjemiske sammensetningen.
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Tritomitt-(Ce)
Tritomitt-(Ce) ble beskrevet av Weibye (1850) etter at han det foregaende aret hadde
funnet mineralet pa Laven. Den fllJrste analysen viste at det var et silikat av cerium og
lantan, men det var Engstrom (1877) sam oppdaget at det var et borosilikat.

Astrofyllitt
Astrofyllitt ble beskrevet sam en ny glimmer fra "Brevig" dvs. Langesunds
fjordomradet av Scheerer (1854). Den fllJrste rapporten am mineralet ble imidlertid
gjort av Weibye (1848) sam nevnte et brunt glimmerlignende mineral fra Laven. Dette
funnet hadde han gjort allerede i 1844.

Lavenitt
Under en ekskursjon til Laven i 1875 fant W. C. Bmgger (sammen med H. Reusch)
krystaller av et mineral sam ble antatt a v<ere mosandritt, og en beskrivelse ble
publisert av Bmgger (1878). Senere ble det oppdaget at dette egentlig var et nytt
mineral sam ble navngitt etter sin typelokalitet av Bmgger (1884). En grundig
beskrivelse ble gitt av Bmgger (1890).

Takk
En star takk til G. Raade for gjennomgang og korreksjon av manuskriptet.
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Laven, et fredet naturminne i Langesundsfjorden.
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