
BOEHMITT, AIO(OH), fra Sagabruddene i Tvedalen.
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»Spreustein» er et navn som er blitt brukt
om omvandlingsprodukter etter nefelin
og sodalitt fra Langesundsfjord-omradet. :
Den best ar vesentlig av natrolitt med
mindre mengder diaspor, boehmitt , gibb
sitt , thomsonitt og jernoksyder. Med unn
tak av boehmitten var dette kjent allerede
for over 100 ar siden. Boehmitt derimot
ble fo rst beskrevet sam eget mineral i
slutten av 1920·arene som en bestandel av
buaxitt. Det er senere bare beskre vet et
fatall velkrystallinske boehmitter. Den ble
beskre vet fra en syenittpegmatitt ved
Bratthagen i Lagendalen i 1966 av Seebe.
I de senere arene er boehmitt ogsa funnet
i Sagabruddene i Tvedalen . Den opptrer
her som sma krystaller i druse rom i »spreu
stein » enten alene slik som vist i figur 1
eller sammen med diaspor, thomsonitt ,
kalkspat eller berboritt ,

Fargen er som regellys brungul til gragul.
Hardheten er 3 1/2 og densiteten er 3 ,05 .
Boehmitt har en perfekt spaltbarhet med
perlemoraktig glans pa spalteflatene .

Figur J: Lys gulbrune boehmittkrystal
ler i et druserom i hvit fibrig natrolitt.
Lengden pd druserommet er omtrent J
em. Fra Saga I bruddet.

Figur 2: SEM-foto av boehmittkrystal
ler fra Saga I bruddet.
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Figur 4: Krysta//skisser av boehmitt
krysta//er fra Saga 1/ (a) og Saga 1 (b
og c). Formene som opptrer er b(010),
k(0 I I ), 1(2 10) og p( 111).
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Boehmittkrystaller er flate dobbeltp yra
mider opptil I mm lange. Pyrami de£latene
er ru, ujevne og ofte svakt buet, mens o .

ende£latene er glatte (fig . 2 , 3 og 4).
Boehmittkrystaller fra Sagabruddene er
de sterste som hittil er rapportert.

Figur 3: SEM-fo to av boehmittkrystal
ler f ra Saga 1/ bruddet.
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De metalliske mineralene.
Denne siste artikkelen om mineralene pa
gran ittpegmatitter skal ta for seg de farg
ede , metalliske mineralene. De opptre r
oftest bare sporadisk i visse pegmatitter .
Enkelte av mineralene er imidlertid sted
vis bare funnet i ganske store individer og
masser. For eksempel ferer enkelte pegma
titter i Iveland ikke ubetydelig mengder
magnetkis og svovelkis . Det er i en peg 
matitt ogsa fun net vismutglans i klumper
opptil et par kg.
Tab ellen nedenfor angir de metalliske
min eral ene som er funnet i norske granitt
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pegmatitter. De star oppfert med til
tagende sjeldenhet, selv om arsenkis og
lellingitt er noksa vanlig i enkelte nord
norske forekomster.

Svovelkis rna regnes a veere den vanligste
av disse mineralene . Den opptrer i sterre
eller mindre masser , ofte sammenvokste
krystallgrupper , eller den opptrer i enkelt
krystaller. Svovelkismasser har ofte rust
sone rundt seg pa grunn av at den lett for
vitrer. Svovelkis kan ogsa patreffes som
belegg pa sprekker mellom andre mine
raler.




