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Forord
Regionen rundt Larvik har, som del av det velkjente Oslofeltet, blitt viet
oppmerksomhet av geologer gjennom ncermere 200 ar. Mineralogisk har
spesielt eyene i Langesundsfjorden hatt stor vitenskapelig betydning.
De siste tidr har i ekende grad amaterer levert viktige bidrag i forbindelse
med mineralogien innen omriidet. Denne artikkelen onsker a gj¢re kjent
nyere opplysninger framkommet gjennom utstrakt feltarbeid. Et utvalg av
interessante mineraler er forsekt framstilt med vekt pa opptreden og under
bygd med bildemateriale. Med dette utgangspunkt hdper forfatterne at
artikkelen vii ha bruksverdi for andre amaterer.

I I d · materiale gir verdifull informasjon ognn e nlng kan tjene som nekkel for mineralidentifi-
kasjon. Angivelser av mineralkvalitet og

Blant de forste beskrevne alkalimassiver sjeldenhet er oppgitt i den grad det natur-
er regionen rundt Larvik gjort viden lig telger beskrivelsen. En nrerrnere
kjent - i srerlig grad gjennom prof. W. C. kvantitativ rangering er vanskelig og
Breggers arbeider. Mineralrikdommen ikke hensiktsmessig.
pa pegmatittgangene kommer til uttrykk Utover disse retningslinjer er forfatterne
ved de ialt 20 originalbeskrivelser fra stilt fritt under presentasjonen av det
ornradet. Mineralene er aile gjenfunnet enkelte mineral. Vi mener dette vii bidra
ved andre og lignende forekomster - til a gjere beskrivelsene varierte og mer
med unntak av homilitt, originalbeskre- interessante.
vet i 1828, som fremdeles er unikt. Innledningsvis beskrives omradets geo-
I senere ar har Raade, Haug, Kristiansen logi og tilknytningen til det evrige Oslo-
& Larsen (Lapis 5, no . 10, 1980) og Knut feltet. Geologisk faglitteratur innen
Eldjarn (NAGS-Nytt Of. 2, 1983) publi- omradet, som vi videreformidler her,
sert oversiktsartikler i forbindelse med kan vzere vanskelig a forsta for den som
mineraliseringen. Den stadige drift pa har geologi som hobby. Hovedinnholdet
larvikitt og ekt aktivitet blant mineral- i senere ars geologisk forskning har vi
samlere, har resultert i ytterligere opp- derfor gjengitt i et kortfattet resyme. Vi
lysninger og gjer en bred omtale nedven- tror dette viivare tilgjengelig for de fleste.
dig. Et pafelgende avsnitt om pegmatittmine-
I tillegg til presentasjon av mineraler som raliseringen utgjer en naturlig for-
er nye for omradet og Norge, er det lengelse av geologidelen og en overgang
foretatt et utvalg av mineraler med gene- til mineralbeskrivelsene.
rell interesse for samlere som jevnlig Opplysninger formidlet gjennom denne
beseker lokalitetene. artikkel er sammenfattet under appen-
Det er tatt utgangspunkt i Norges Mine- dix. En komplett liste over mineraler
raler, (H. Neumann), for beskrivelse av med sikker identifikasjon, forteller at
lokaliteter og mineraler. Dessuten er det dreye 160 mineraler er funnet i ornradet.
lagt vekt pa en grundig framstilling av de Utbredelsen for endel mineraler er
mineraler og lokaliteter som ikke er angitt ved en mineral/lokalitet-tabell. En
behandlet av Neumann. Vi haper ferste- paragenese-tabell bringer videre infor-
handsopplysninger om ulik habitus fra masjon om krystallisasjonsrekkefelgen
de enkelte funnsteder, supplert av bilde- pa pegmatittene.
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Sammendrag, Larvik ringkompleks
Larvik ringkompleks utgje r en stor de l
av det sydlige Olsofe ltet. Dannelsen av
Oslofeltet fant sted for 300-260 millioner
ar siden . Apningen av Oslo -riften henger
neye sam men med kontinentalplate
drift.
Innen Larvikomradet er dypbergarten
larvikitt dominerende. I senere ar er det
oppdaget at den silikamettede larvikit
ten danner ringstrukturer med noe varie
rende sammensetning. Fra a vrere kvarts
forende ved Tensberg blir larvikitten
nefe linholdig ved Porsgrunnstraktene.
Nord for komp lekset kan tykkere lag av
rombeporfyr observeres . Dette er en
gangbergart med sammensetning Iik lar
vikitt og overganger mellom disse finnes.
Rombeporfyren har i motset ning til larvi
kitten sterknet hurtig .
Flere av Oslofeltets erupt ive bergarter
er beslektet med larvik itten. Geologisk
lar slektskapen seg fork lare med at erup
tivene er framkommet fra samme mag
makammer eller fra kamre med svrert lik
sammensetning. Pa bakgrunn av sporele
mentanalyser synes magma, smeltet
steinmasse, opprinnelig a stamme fra
grensesonen mellom jordskorpe og jord
mantel. For Oslofeltets del antar man

denne fantes i en dybde av 23 km i den
vulkansk aktive periode. Pa grunn av
magmaens lavere tetthet, har det hatt
oppdrift og beveget seg mot overflaten.
Etter hvert gjorde nedkjelingen at mag
maen sterknet som en klokkeformet
kropp , batolitt, i jordskorpen. Erosjon
og isskuring har siden avdekket batolit
ten og gitt den sin navrerende form.
I den siste perioden av magrnasterk
ningen vii fysiske og geokjemiske for
hold lede til dannelse av eruptiver med
forskje llig sammensetning og tekstur.
Tradisjo nelt betraktes utviklingen av
eruptiver med opphav i larvikitt a folge
to adski lte retninger. Langs den ene opp
star stadig mer silika-undermettede ber
garter som lardalitter og hedru mitt er.
Disse former kjernen i Larviki tt -batolit
ten . Den andre gir ekende silika-over
mettede , sure, eruptiver som nordmar
kitt og eker itt.
De to nevnte tendenser ble fores latt av
W. C. Bregger (1898) og Barth (1945),
og senere ars forskning har i stor grad
bekreftet disse hovedlinjene . Men meka 
nisme ne som styrer disse har ikke latt
seg fastsla.

STEINKJELLEREN :=;
MINERALER, SLiPEUTSTYR, RASTEIN

SKIVER, INNFATNINGER, CABOCHONER.

08.~g~~:5 .30 STOR 50 SIDERS KATALOG M:J~~

Tilsendes for 15 kr. som fratrekkes bestilling.

C. ANDERSEN & CO.
A.B.C. Gaten 5, 4000 Stavanger - Tit . (04) 520882
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Larvik ringkompleks

Larvik ringkomplekset er lokalisert til
den serlige del av Oslofeltet, hvor det
mellom Tensberg og Porsgrunn former
en batolitt med synbar utstrekning pa
1000 km2 eller mer. En annen stor bato
litt , Skrimheia, befinner seg mellom
Skien og Kongsberg.
Nord for Oslo i Nordmarka, og i Ram
nes-kalderaen finner man det beslektede
eruptiv: kjelsasitt. Feltrelasjoner viser
grad vise overganger fra kjelsasitt-larvi
kitt mot nordmarkitt, alkalisyenitt, og
ekeritt, alkaligranitt. Mye taler for at
magmakamre med kjelsasitt-larvikitt
sammensetning har fungert som moder
magma for flere av de heyt utviklede
eruptiver som forekommer innen Oslo
riften.

Oslo-riften
Den vulkanske aktivitet i Oslofeltet er
hovedsakelig begrenset til sen karbon og
tidlig perm, dvs. for 300-260 millioner ar
siden. Dannelsen av riften kan kort opp
summeres ved etappene:
I. Utstremning av basalter langs sprek
ker og/eller ved multisentererupsjoner.
Basaltene, fra ankaramittiske til kvarts
tholeiittiske i komposisjon , danner lag
delte domer(?) . Sterste tykkelse, 2000
m, og heyeste hyppighet , 100-1000
stremmer, har lagene syd i feltet ved
Skien, hvor man dessuten finner de
eldste basalter.
II. Dannelse av Oslograben.
Utstremning av porfyrisk mikrolarvikitt,
«rombeporfyr», langs revner i NN0-ret
ning i overensstemmelse med graben.
De karakteristiske rombeporfyrdekkene
kan ha hatt en mektighet av 3000 meter
med flere enn 35 strernmer i Vestfold.
Her finner man sannsynligvis de eldste
porfyrene.
III. Riftsone-oppsprekning langs eldre
tektoniske svakhetssoner. Sentral vulka
nisme og kaldera ringkomplekser.
Undergrunnsvulkanisme av gabbro-sye
nodiorittisk «oslo-essexitt».
IV: Framtrengning av felsiske batolitter.

En tektonomagmatisk modell som stem
mer overens med hendelsesforlepet ved
riftsonedannelser er foreslatt av R. C.
O . Gill (1973) . Modellen har som
utgangspunkt at regioner hvor kontinen
talplatene driver fra hverandre, vii ha
omrader der jordskorpen tynnes. Den
tektoniske tynning gjer at gabbromagma
introduseres i nedre del av jordskorpen.
Pa dette stadium vii magmaen, med sin
heyrere tetthet , bare kunne na overfla
ten langs forsyningskanaler gjennom
svakhetssoner. En far da basaltisk
ekstrusjon.
Magmaen vii gradvis nedkjeles mot veg
gene og krystallisasjon av mineraler som
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mettes under de aktuelle temperaturer
og trykk finner sted. Varrnestremning og
diffusjon medvirker til at utvikling av
fenokrystaller forekommer over en
sterre skala . Gravitativ segresjon, der
tyngre mineraler synker i magmaen,
ferer til at delmagmaer med lavere tett
het produseres. Det vii saledes etter en
tid oppsta magma som muliggjer opp
drift gjennom jordskorpen. Oppdriften
gir oppsprekning av taket, som faller inn
mot magmakammeret og synker. Pa
dette vis stiger magmaen gjennom skor
pen inntil storskala sterkning, gjennom
krystallisasjon, forekommer.
Under en slik ortomagmatisk krystallisa
sjon, llOO-600°C, tilferes restmagmaen
krystallisasjonsvarme og anrikes pa
vann, gasser og flyktige bestanddeler.
Restmagmaen kan presses mot sentrale
deler av intrusjonen, fraksjonert krystal
lisasjon, eller angripe allerede sterknet
magma, partiell smelting. Gjentatt frak
sjonert krystallisasjon og partiell smel
ting betraktes som hovedmekanismer for
dannelse av differensierte eruptiver fra
magmaer med lik sammensetning.
Alkaliemassiver med silika over- og
undermettede eruptiver opptrer i
begrenset omfang flere steder - blant
mange: Stjerney og Seiland i Nord-Nor
ge; Khibiny og Lovozero pa Kola,
USSR; Ilimaussaq, Grennedal-Ika og
Igaliko ved Julianehaab, Gronland og
Mont St. Hilaire ved Quebec, Canada.
Flere teorier er lansert i forsek pa a
forklare deres dannelse , blant andre assi
milasjon, alkalimetasomatose og anatek
se. Slike prosesser kan lokalt gi en dek
kende beskrivelse, men er mindre funda
mentale enn den tektonomagmatiske
utviklingsmodell . Hvilke eksperimen
telle data stetter sistnevnte teori med
tanke pa Oslofeltet.?
Studier viser at alkali-olivin basalter,
ankaramitter ved moderate trykk, tilsva
rende 24-35 kilometers dybde, danner
tholeiitiske basalter som fraksjonerer
videre til silikamettede, felsiske delmag
maer.
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Malinger fastslar opptreden av en tett,
mafisk kropp som muligens skyldes
akkumulasjon av tyngre mineraler under
fraksjonering. Kroppen har en utstrek
ning utover det synlige Oslofeltet og inn
tar en posisjon i nedre del av jordskorpen
- med topp 21 km og bunn 34 km.
Undersekelser av larvikitter, lardalitter
og hedrumitter gir resultater som sam
svarer med antagelsen om en magma av
mantelopprinnelse. Avvik for nordmar
kitt og ekeritt lar seg muligens forklare
med separasjon av en gassblrerefase.
Miarolittiske hulrom er relativt hyppige
i nettop disse eruptiver.
Aldersbestemmelser forteller at larvikit
tene er yngre enn drammensgranitten,
men eldre enn lardalittene. Granitten,
larvikittene og lardalittene er alders be
stemt til respektive 283±13, 277±3 og
269±5 millioner ar. Drammensgranit
ten, biotittgranitt, har sannsynligvis opp
hay i remobilisert ferkambriskt mate
riale .

Utviklingstrender for Oslofeltets erupti
ver har vzert gjenstand for diskusjon. W.
C. Bregger (1898) framsatte serien:
kjelsasitt-larvikitt -> nordmarkitt ->
ekeritt
- som pa bakgrunn av nyere studier av
E-R. Neumann (1979) fortsatt synes ha
gyldighet.
Den andre gren av magmadifferensia
sjon er av W C. Bregger (1898) og T. F.
W Barth (1945) foreslatt a felge en utvik
ling mot stadig mer silika-underrnettede
eruptiver:
kjelsasitt-larvikitt -> lardalitt -> nefelin
syenittpegmatitt
Denne serien viibliomtalt i neste avsnitt.



STRUCTURE OF
THE LARV I KI TE
- LARDALITE
COMPLEX
by 10n S Petersen

SKiEr.

I
1-

Larvik ringkompleks
Ring strukturene i Larvik-b atolit ten ble som nevnt olivin.
oppdaget av J . S. Petersen (1977) ved en Feltspaten i larvikittiske bergar ter bes ta r
topologisk studie av lar vikittomradet . av tre felt spatkompon enter : Anortitt
Under geologisk kartlegging ble det (Ca-holdig) , A lhitt (Na-ho ldig) og
senere ogsa funnet ringdann elser blant Ortoklas (K-ho ldig). I lar vikitt en e varie -
lardalittene og hedrumitt en e. Innenfor rer felt spaten i samme nse tning som An7_
batolitten opptrer med andre ord erup- IsAb61-670rS-32, og har kryptop ertittisk
tive serie r av larvikitter, lardalitter og vekst parallelt med 801. Denne lamel-
hedrumitter. here vekst gir opphav til schillereffekte n,
Larvikitt klassifiseres petrografisk som bla tt fargespi ll, som gjerne forbindes
olivinrik mon zon itt , og er i sa mate ene- med larvikitt.
staende i verde nssamme nheng. Monzo- Kjelsasitt ble tidligere skilt fra larvikitt
nitt er en syenod ioritt isk dypber gart som pa grunnlag av An-innholdet :
inneholder mer enn 60% feltspa t - jevn- 30<A n<50%.
lig fordelt pa plagioklas og alkalifeltspat. Lardalitt er en nefelinrik , foya itt isk lar-
Videre finn er man mafiske mineraler vikitt, plagiofoyaitt. Feltspaten har anti-
typiske for kalk-alkaline bergart er : clino- pertittisk vekst og var ierer i sammen set-
pyrok sen , amfibo ler og biot itt. Mozonitt ning som An2.IOAbss-sSOrlS-40' Lardalitt-
tillates dessut en a ha et innslag av kvarts, enes nefelininnhold er bes tem t til Ne =2-
Q , eller nefelin , Ne. Normativt er 30%.
Q ,Ne <5%. A ndre spo rmineraler i larvi- Hedrumitt er nefel in-rnikrosyenitt med
kitten er apatitt, magnetitt , zirkon og tavler av alkalifeltspa t , A nd % . Nefe lin-
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innholdet i hedrumittene er analysert til
Ne=3-37% .
Innen larvikittkomplekset finnes flere ring
segmenter. Noen av disse er adskilt med en
markert frosset kontakt. De forskjellige seg
menter har ulik grad av jernanrikning. Lokalt
finner man i larvikitten band av mafiske mine
raler, omgitt av mer ensartet bergart . Slike
band skyIdes rytmisk krystallisasjon . Petrokje
misk endrer larvikitten sammensetning fra a
vere kvart sferende ved Tensberg til a bli nefe
linfer ende ved Porsgrunn.
Lardalittkomplekset bestar av en ytre ring
med lardalitter og har en kjerne av hedrumit
ter. Lardalittene viser en invers sonering , dvs.
med nefelinutarming mot sentrale deler. Ved
kontakten mot larvikittene opptrer en meget
grovkornet lardalitt , som bestar av 2-3 em
euhedrale nefelinkrystaller og linseformede 3
4 em alkalifeltspatkrystaller. Innholdet av
nefelin kan ha vert sa heyt som 30% . Mot
kontakten til hedrumittene er lardalitten
olivinferende , og har en homogen , middels
kornet tekstur. Nefelininnholdet er her margi
nalt , Ne=3% . Lardalitten er forevrig avbrutt
med smale band av porfyrittisk struktur - fer st
av en nefelin-porfyrittisk og siden av en felt
spat-porfyrittisk lardalitt. Den inverse sone
ring gjenspeiles ogsa i konsentrasjonene av
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mafiske mineraler, og er sannsynligvis resulta
tet av en en partiell smeltingsprosess .
Hedrumittene har en normal sonering. Ytterst
forekommer en grovkornet hedrumitt som
mot sentrale deler gradvis endres til en nefel in
rik og middelskornet hedrumitt , sakalt Lien
type . Denne danner kjernen i batolitten og
gjennomskjterer e1dre hedrumitter. Hedrumit
tene er siden blitt intrudert av yngre syenitter
med varierende sammensetning.
En geolog isk utviklingsmodell for Larvik
batolitten forklarer ringstrukturene pa bak
grunn av multiple sirkulare innsynkninger
mot et magmakammer, eller kanskje heller
ved multiple intrusjoner fra et .magmakammer
som gjennomgikk kontinuerlig fraksjonert
krystallisasjon, og eventuelt ble matet av
dypere kamre med ulik mafisk sammensetning
(E -R . Neumann 1979). Senteret for intrusjon
ene har eyensynlig fulgt en SSY-bane som
trolig har sammenheng med tektoniske beve 
gleser.
Undersekelser viser at eruptivene innen Lar
vik ringkomplekset varierer for mye i samrnen 
setning til akunne stamme fra samme moder
magma . Det synes heller som flere utviklings 
trender gj0r seg gjeldende. Srna forskjeller i
silika- og jernanrikning for mettede larvikitter
tyder pa kjemisk ulike magmaer, eller ulike
geofysiske betingelser i nedre del av jord
skorpen. Etterfelgende fraksjonering ved lavt
trykk forsterker siden tendensen av svakt
over- og undermettede magmaer og produse
rer sterkere over- og undermettede eruptive
serier.
Anvendelse av geotermometre og oksygenba
rometre (mafi ske mineraler og oksyder) viser
at larvikittene og lardalittene er utkrystallisert
langsomt ved moderate trykk, tilsvarende 24
35 kilometers dybde , under terre og reduse
rende betingelser. Dette understettes ved opp 
treden av trekomponents feltspat som kun er
stab il ved lave vesketrykk .
Hedrumittene er utkrystallisert under oksy
derende omstendigheter og representerer tro
lig rest lesninger ved differensiering av lardali t
tene med akkumulasjon av feltspat , apatitt og
mafiske mineraler i ulik grad. Nefelinsyenitt
pegmatittene vest i omradet synes ogsa vare
relatert til dannelsen av lardalittene .
Tom Engvoldsen



Pegmatitter og mineralparageneser
Mest ieyenfallende ved pegmatitter er kelig en tredeling, med en primrer mag-
opptreden av ofte store og velutviklede matisk fase etterfulgt av en pneumatoly-
krystaller, som gjer at de trer tydelig tisk og siden en hydrotermal fase. De to
fram i berggrunnen. sistnevnte drives fram gjennom aktivite-
Pegmatittgangene kan variere fra et par ten til flyktige komponenter. Prosessgra-
em til flere meter i tykkelse. Innenfor den er derfor bestemt av disse kompo-
larvikittornradet er spesielt Sagapegma- nenters konsentrasjoner, det vii si opp-
titten godt kjent pa grunn av sin storrelse rinnelige mengder og deres mulighet for
og mineralrikdom . Denne danner et unnslippelse.
intrusivt flak med sentertykkelse 2-3 En pegmatitt trenger saledes ikke vise
meter og bredde knappe 100 meter. I tydelige tegn til a ha gjennomlept alle
bruddet ble vel 100 meter av pegmatitten fasene. Det finnes eksempler pa pegma-
avdekket under driftsperioden, men idag tittganger der mineraliseringen etter
er kun rester tilbake. feltspatene vesentlig er fravrerende, men
Pegmatitter er sluttprodukter etter rest- ogsa tilfeller med ganger som praktisk
lesninger som under den ortomagma- talt bare bestar av zeolitter.
tiske sterkning akkumuleres i intermine- Under den magmatiske fase far man
ralske porer eller i storre reservoarer. utkrystallisert gangens hovedmineraler
Ved et trykkfall introdusert gjennom som pyroksen, hornblende, biotitt, felts-
ste rkningssprekker og svakhetssoner dri- pat og feltspatoider. Innen den pneuma-
yes restene ut og transporteres, for siden tolytiske fase vii reaktive ioner som CI~

a krystallisere relativt hurtig pa spalter. F~ S2-, BO{ og CO{ angripe tidligere
Et betydelig vanninnhold kombinert dannede mineraler. Slike omdannings-
med hoyt trykk gj0r at restlesninger kla- prosesser finner man spor av blant mine-
rer a forsere selv de trangeste hindringer. raler tilherende Iavenitt-wohleritt-grup-
Slike eksempler finner man blant de pen , catapleiitt, eucolitt med flere . Akti-
blottlagte tilferselspegrnatittene i Tve- viteten til de reaktive ioner avtar gjen-
dalen eller blant de hyppige smaganger nom krystallisasjon av mineraler der
pa eyene i Langesundsfjorden . ionene inngar kjemisk . Fluoritt, sodalitt,
Restlesningen vii gjennom den ortomag- hambergitt og melinophan er her
matiske krystallisasjon anrikes pa ele- typiske .
menter hvis pakkesterrelse og valens Den gjenvarende lesning er rik pa vann
vanskelig lar seg forene med strukturene under heyt trykk og istand til a bryte ned
til bergartens hovedmineraler. For Larvi- mineraler dannet i de to foregaende
kornradet er konsentrasjon av Zr, Be, faser. Den hydrotermale fase er spesielt
REE (Ce), Ti, Nb og Th alminnelig. kjennetegnet ved omdanningsprosesser
Lesningen inneholder ellers for en stor av feltspater og feltspatoider.
del elementer som er typisk for mag- De kjemisk nrert beslektede feltspa-
maet: (Na,K), (Ca,Mg,Fe2+) , (AI,Fe3+) foider: nefelin, sodalitt og eanerinitt er
og Si, 0, P. Dessuten finnes gasser og alle gjenstand for omfattende prosesser
flyktige bestanddeler som F, CI, B, S, kjent som kaolinisering og zeolittisering.
CO2 og vann . Sterst interesse knytter seg til sistnevnte,
Utkrystallisajon av restlesningen er en som er representert pa de fleste pegma-
sammenhengende prosess, som tradi- tittgangene. Den hydrotermale nedbryt-
sjonelt settes i sammenheng med almen ningen resulterer i dannelse av zeolitter
karakteristiske pegmatittfaser. W. C. og aluminiumshydroksyder.
Bregger (1890) benyttet i sin tid hovedsa- Vel sa ofte som frisk nefelin, finner man
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at denne er omdannet til sodalitt, kali
glimmer, natrolitt, analcim, thomsonitt
og «spreusten» , Betegnelsen spreusten
benyttes gjerne om en tett , vanskelig
klevbar mineralblanding, hvor kortfibrig
natrolitt, eventuelt gonnarditt , utgjer
hovedbestanddelen . Dessuten opptrer
spormineraler som diaspor, bohmitt,
analcim, kalsitt og kvarts. Fargen kan
vrere hvit eller gralig, men vanligere er
spreustenen farget red av jernoksyder.
Sodalitt etter nefelin har et amorft
utseende og lar seg kun bestemme ved
kjemisk analyse eller U'V Primar soda
litt opptrer i mindre mengder og kjennes
igjen pa sine tydelige spalteflater. Denne
omdannes til sakalt «ekte» spreustein ,
dvs. natrolitt er hovedbestanddelen . I
Tvedalen og pa eyene i Langesunds
fjorden er sterre sodalittkrystaller i sin
helhet omdannet til hvit spreustein.
Ogsa cancrinitt omdannes i noen grad til
spreustein, men oftere er produktet grov
natrolitt.
Nefelinen fra omradet kan ogsa ha et
betydelig innhold av beryllium. Konsen
trasjoner pa rundt 50 ppm representerer
en sannsynlig kilde ved lavtemperatur
Be-mineralisering av berboritt , behoitt,
bromelitt, bertranditt m.fl. Disse mine
raler forekommer pa spreustein- og zeo
Iitthulrom og ledsages som regel av AI
hydroksyder som diaspor og bohmitt.
Feltspatene er i likhet med feltspat
oidene utsatt for omfattende zeolitt
isering. Pi'! pegmatittgangene kan man
observere tegn etter andre pneumato
Iytiske-hydrotermale prosesser som
albitt-, kloritt- , epidot-, kaolin-, saussu
ritt- og turmalinisasjon. De aktuelle
mineraler dannes her ved nedbrytning
av feltspaten .
Ved utkrystallisasjon av den pegmatit
tiske restlesning viI stabile temperaturer
og et heyt vanninnhold gi gunstige
betingelser for utvikling av enkeltkrystal
ler. Det ble tidlig lagt merke til at ulike
mineralsammenhenger pa forskjellige
ganger synes felge en lovmessig krystalli
sasjonsrekkefelge, mineralparagenese.
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For et mineral som er vel avgrenset av
krystallflater og omsluttet av et annet ,
viI en naturlig konklusjon vare at mine
ralet er tidligere dannet. Dette er en av
reglene som benyttes for a ansla rekke
felgen for krystallisajon. I de fleste tilfel
ler er antagelsen riktig, men noen ganger
er det tidspunktene for sluttfert krystalli
sasjon som observeres.
For pegmatittene i ornradet viI krystalli
sasjonen vtere av sa stor kompleksitet at
prosessen ikke lar seg fullstendig
behandle. Et innblikk i problematikken
far man ved a betrakte et enklest mulig
system , det viI si en smelte som bestar av
to ikke-blandbare mineralkomponenter.
For et gitt blandeforhold mellom disse,
viI med fallende temperatur det ene
mineralet overmettes i faststofflesningen
og krystallisere ut inntil eutektisk blan
deforhold inntreffer. Fra da av krystalli
serer mineralene ut som en intim meka
nisk blanding. Ved et ekt trykk, ved
Leks. et vann- eller gassinnhold, viI en
for samme blandeforhold na kunne
observere at det andre mineralet krystal
Iiserer ut forst. Det er srerlig innvirk
ningen av de flyktige bestanddeler som
vanskelig lar seg behandle i et mange
komponentsystem. Opptreden av
sonerte krystaller forteller i praksis at
trykksvingninger har vzert av betydning.
Pa den annen side eksisterer en viss
orden i mineralenes krystallisasjonsrek
kefelge. For den magmatiske fase henger
dette sammen med silikatstrukturenes
oppbygging, og i de pneumatolytisk
hydrotermale faser som en konsekvens
av de flyktige komponenter og proses
sene disse igangsetter. Hovedtendensen
vii derfor vrere at de tidligst dannede
mineraler i sterkere grad bestemmes av
temperaturen, mens senere krystalli
serte mineraler avhenger av konsentra
sjoner.
Blant pegmatittgangenes mineraler
utgjer silikatene den viktigste gruppen,
bade i volum og antall mineraler. AIle
silikater er oppbygd med basis i Si04

4
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tetraedre . Ved heye temperaturer finner



en hovedsakelig enkle/frie tetraedre,
nesosilikater. Med fallende temperatur
kobles tetraedre sammen i stabile bin
dinger, og danner par og ringer, sorosili
kater eller lange kjeder og band, inosili
kater, som man finner i pyroksener og
hornblender. Anslutning av hydroksyl
grupper gir plane sjikt , phyllosilikater,
som i glimmer. Ytterligere kompliserte
strukturer finner man i feltspater og felt
spatoider, tektosilikater.
Under den magmatiske fase vii en for en
bestemt temperatur vente at en type sili
katstruktur er dominerende . De av
lavere kompleksitet viI ha knyttet til seg
anoider med rett valens og vrere krystall
siert ut. Strukturer av hoyere kompleksi
tet vil, for radende termiske energier ha
ustabile bindinger og dannes i mindre
(undermettede) konsentrasjoner. Med
de langsomt avtagende temperaturer
som vanligvis gjelder for pegmatitter for
venter en afinne mineralsekvenser med
ekende silikatkompleksitet. Dette er i
hovedtrekk ogsa tilfelle for pegmatittmi
neralene innen omradet . Blandt de tid
ligst utkrystalliserte mineraler er fosfater
og oksyder. Dernest felger nesosilikater
som zirkon, thoritt og titanitt; sorosili
kater som lavenitt-wohleritt , mosan-

dritt, catapleiitt og eucolitt; iosilikatene
regirin og ferrohornblende (barkevikitt) ;
phyllosilikatet biotitt (lepidomelan) og
tektosilikater som feltspat og feltspatoi
der.
Etter feltspatoidene finner hovedmeng
den av beryllium-bor mineralisering sted
og avleses av en serie mineraler ordinsert
forbundet med den magmatiske fase.
Mineralserien skyldes at restkonsentra
sjoner nar metning ved trykk-tempera
tur-forhold som gjelder i den senpneu
matolytiske fase.
Til den hydrotermale fase horer minerali
sering av vannholdige tektosilikater som
analcim og natrolitt, hydroksyder og kar
bonater.
I appendix, en mineralparagenese-tabell
som er basert pa tilsvarende tabell av W.
C. Bragger (1890) . Denne er utvidet
med endel skjennsmessig plasserte mine
raler. Det er verd amerke seg at minera
ler som zirkon, <egirin og fluoritt er repre
sentert i aile fasene. Man rna regne med
at disse krystalliserer ut gjennom en stor
del av pegmatittepoken. Pa pegmatitt
gangene finnes ogsa mineralsammen
henger som bryter rekkefelgen gitt i
tabeJIen. Tom Engvoldsen
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Mineralbeskrivelser
For Larvik-komplekset er mer enn 160
mineraler kjente - inklusive de mineraler
som omtales gjennom denne artikkel.
Dette antall er av samme sterrelsesorden
som for beslektede forekomster - bl.a.
Mont Saint-Hilaire, Quebec, Canada,
230 mineraler i 1990. Ilimaussaq, Juli
anehaab, Grenland, 170mineraler i 1979
og Lovozero, Kola, USSR, 108 minera
ler i 1959.
Under presentasjon av mineraler som er
nye for Norge er i noen grad original
materialet beskrevet. Nyere mineraler
er gjennomgaende gitt en grundigere
behandling. Ved valg av kjente mineraler
med nye funnsteder, er det lagt vekt

pa Be-Zr-REE-mineraliseringen som
kjennetegner omradet.
I det felgende vii ialt 43 mineralbeskriv
elser bli gitt .
Mineraler nye for Norge
Avsnittet omfatter seks mineraler som
tidligere ikke er omtalt. Dessuten inklu
deres bromellitt fra Tvedalen, som ikke
er publisert gjennom norske fagtidsskrif
ter, og senaitt fra Tvedalen pa grunn av
sin nyhetsinteresse.
Gaidonnayitt fra Langesundsfjorden
presenteres etter avklaring med Alf 0.
Larsen .
Disse mineraler beskrives:

Bromellitt, Saga I, Tvedalen
Samling: SAB
Foto: TE

Bromellitt
Celadonitt
Gaidonnayitt
Karbonat-fluorapatitt
Leifitt
Murmanitt
Nordstranditt
Senaitt
Seranditt

BeO Saga 1,1984
K(Mg,Fe2

+) (Fe3
+,AI)Si40 JO(°H)z Bjerkedalen, 1990

NazZrSi309·2HO Siktesey, 1988
Cas(P04,C03)F Treschow-Fritzee, 1990
(Na,H30)[(Si,AI,Be,Bh(O,F,H)i41 VesleArey, 1983
Naz(Ti,Nb)zSizOg.nHzO Bjerkedalen, 1990
AI(OHh Siktesey, 1989
Pb(Ti,Fe ,Mn)zi03S Bjerndalen, 1989
Na(Mn2+,Ca)zSi30S(OH) VesleArey, 1983

Bromellitt
BeO, heksagonal
Mineralet er originalbeskrevet fra
Langban, Sverige i 1925 av Aminoff og
navnet er etter den svenske fysiker og
mineralog Magnus von Bromell .
I Langban opptrer bromellitt som
prismatiske, heksagonale , velutviklede
krystaller i skarnbergarter. Aksessoriske
mineraler er swedenborgitt , richteritt og
manganophyllitt.
Mineralet er senere beskrevet fra noen
fa liknende forekomster i USSR.
Hesten 1984 ble bromellitt funnet i
nefelinsyenitt-pegmatitt i Sagabruddet,
Tvedalen (SAB). Dette er ferste funn av
mineralet i Norge.
Bromellitt opptrer i opptil 0,5 mm
rosettformige aggregater, av hvite ,
opptil 0,1 mm tavleformede , uregel-
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Brom ellitt. Tavleformig krystall.
(Skjematisk).

Brom ellitt fra Saga 1. Rosetter av tavle
formige krystaller. (E tter Larsen et al.,
1987).

liknende rose tter av epididymitt ved
heyere glans (glassa ktig) og stor hardhet
(H = 9) . Miner alet fluoreseer er gulhvitt
i bade kort- og langbelget ultrafiolett Iys.
Kjemiske an alyser viser at mineralet er
svakt hydrert (3,4% H20) . Dette forkla
res ved at betydelige mengder vann kan
tas opp i krystallstrukturen nar bromel
litt dann es ved lav temperatur i hydr oter 
male omgive lser.
Man antar at kilder for ber yllium i de
hydrotermale restlesningene som bro
mellitt har krystalli sert ut ifra , er leu co
ph an og berylliumholdig nefelin.
Svein A. Berge 11 '90

Celadonitt
K(Mg ,Fe2+)(Fe'+,A I)Si40 lO(OH)z,
monoklin .
Miner alet tilherer glimm ergruppen , og
opptrer vanligvis i hulrom i basalt iske
ber garter .
w. C. Bregger (1890) omtaler ikke
eeladonitt i miner aldelen av sitt store
verk , derimot nevner han faktisk gru
nerde (fo relde t navn for eelan donittl
glaueonitt) und er behandlingen av
mineralen es krystall isasjon srekkefelge !
(s. l 72og 173) .
Ce lado nitt ble pavist fra pegmatitt ved
Buer , Bje rked alen, Porsgrunn i 1990
(SAB). Mineralet opptrer pa druserom
samme n med albitt , helvin, bavenitt ,
ferguso nitt-(Y), zirkon , titanitt , charno
sitt og kalsitt. Celadon itt kan vsere
pavokst de andre miner alen e , antakelig
formet ved at eelado nitt materiale har
blitt inneslutte t i hul rom mellom blad ige
kalsittkrystaller .
Miner alet er ikke uvanlig i for ekomsten ,
men det kan lett forveksles med grenn
kloritt , hvilket nok er arsa ken til at
eeladonitt ikke tidliger e er pavist med
sikke rhet.
Svein A. Berge 11 '90.

Brom ellitt f ra
Langban.
Langprismatisk,
heksagonal krystall.
(E tter Vlasov , 1966).

messig utviklede krystall er pa druserom
i grovkrystallinsk natrolitt. Av andre
miner aler finnes gro nn eha mositt og
tofargede , gragre nne og fiolette dia
sporkrystaller. Druser omrn ene kan na
en storrelse pa 5 em i diameter , men er
vanligvis betydelig mindre .
Det er kun funnet beskjedne mengder
av miner alet. Bromellitt kan skje lnes fra
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Gaidonnayitt , Siktesey
Langesundsfjorden
Samlin g: TE
Foto: TE

Gaidonnayitt
NaZZrSi30 9•2HzO, rombisk
Gaidonnayitt er originalbeskrevet fra
Mont St. Hilaire , Quebec , Canada av
Chao & Watkin son (1974) . Oet er gitt
navn ette r prof. Gabrielle Oonn ay,
McGill Univeristy, Montreal , som
foretok innledend e und ersekelser av
mineral et.
Gaidonnayitt er dimorft med heksagonal
catapleiitt. Hilairitt er kjemisk mer
beslektet , men strukturelt forskjellig .
Forsek pa syntetisering av gaidonnayitt ,
hydrotermalt under varierende trykk ,
har kun resultert i dannelse av elpiditt
ved lave temperaturer (200-400°C) og
catapleiitt ved heyere temper aturer
(300-500°C) .
Gaidonnayitt er funnet i Mont St.
Hilaire som 0,5 mm , velform ede krystal
ler pa hulrom i tette natrolittaggregater
eller pavokst analcim. Krystallene er
klare , med grent skje r og tydelig glass
glans. Mineralparagenesen er cegirin ,
kalsitt , sideritt og mindre mengder med
albitt , ancylitt , burbankitt, catapleiitt ,
pyrochlor og zirkon . Mineralet fluore
scerer sterk gre nn i kortbelget UV-lys.
Forevrig er gaidonnayitt funn et i omdan
nede pegmatitter sammen med kloritti
sert eegirin, albitt , elpiditt , epididymitt ,
kalsitt , blyglans og sinkblende. Oet er

avgrenset til mellomrom av catapleiitt
aggregater, hvor darlig utviklede kry
sta ller er delvis dekk et av yngre hilairitt.
I Norge er gaidonnayitt kun kjent fra
Sikteseya i Langesund sfjord en , hvor det
i 1988 ble funnet og identi fisert av Alf
Olav Larsen .
Gaidonnayitt opptrer som 1 mm store
kuleaggregater pa analcimdruserom,
med zirkon(?) i senter, eller intimt
sammen med hilairitt pavokst albitt
lameller . Lamellene forekommer som
overtrekk pa ste rre alkalifeltspatkrystal
ler , eller som part ier i hydroterm alt
omvandlet nefelin . Pegmatittens gang
mineraler er eegirin, mikroklin , zirkon ,
astrophyllitt, eudialytt (eucolitt), wohle
ritt , biotitt (lepidomelan), fluoritt ,
nefelin , sodalitt , montmorillonitt ,
leucophan , analcim. I mindre mengder
finne s molybdenglans, sinkbiende og
svovelkis, nord stranditt , bohmitt ,
gaidonnayitt , hilairitt , berboritt , eudidy
mitt , hambergitt , kalsitt , chloritt og
Fe-Mn-oksyder, Gaidonnayitt opptrer
meget sjeldent i pegmatitten.
En und ersek else av gaidonnayitt fra
Sikteseya er foretatt av Alf Olav Larsen .
Publik asjon av artikkelen er nrert fore
staende .
Tom Engvoldsen

/00

Krystall tegning av gaidonnayitt.
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«Francolitt, Treschow- Fritzee, Tvedalen
Sam ling: IB
Foto: TE

Karbonat-fluorapatitt
Ca(Po4,C03hF, heksagonal
Mineralet, som er nytt bade for Lange
sundsfjorden og Norge , ble ferste gang
pavist i drusemateri ale fra Treschow
Fritzee , Tvedalen i 1990. Alf 0 . Larsen
har identifisert mineralet ved rontgen
ana lyse i en prove funnet av Ingulv
Burvald .
Funnstedet var en svakt skrastilt, mer
mest horisontal pegmatittgang, ca 30-50
cm tykk over et areal pa bortimot 40-50
m'. Mineralet opptrer som 2-3 mm store
kr ystallaggregat er bestaende av glinsen
de , brunorange krystaller. Aggregatene
er nrerrnest a betrakte som kuleformete .
Aksessori ske mineraler er epididymitt ,
chiavennitt , fluorapophylitt , natrolitt og
analcim . Det er hittil funnet i meget sma
mengder og rna anses som relativt
sjeldent innen ornradet. Treschow-Frit
zee er eneste kjente forekomst inn en
ornrade t .
Ingulv Burvald 11 '90

29

Leifitt , Vesle ArrjJy, Langesundsfjorden
Samling: TE
Foto:TE

Leifitt
(Na ,H30)z[(Si ,AI,Be,BMO,F,OH)14] '
hek sagonal
Leifitt er originalb eskrevet fra Grenland
avO. B . Boggild i 1915 og gitt navn etter
Leiv Eiriksson . Typemateri alet som ble
inn samlet av grenlendere med sannsyn
lig lokalitet Narssarssuk , viser le ifitt
intimt sammenvokst med mikroklin og
med regerin , kal sitt , polylithionitt som
aksessoriske mineraler. Ved sen ere
undersekelse av originalmateri alet har
Micheelsen & Petersen (1970) bestemt
et innhold av 4-8% beryllium.
Fra en Karnasurtlokalit et , Kola , USSR
i tilknyttning sodalittsyenitt , er minera
let «karpinskyitt» blitt beskrevet av L.
L. Shilin (1956). Karpinskyitt er side n
vist a besta av en blanding med leifitt og
Zn-holdige leirmineraler. Karpinskyitt
for ekommer hydrotermalt i en natrolitt
albitt pe gmatitt.
Leifitt opptrer videre i nefelin syenitt
pegmatitter ved Mont Saint-Hilaire ,
Quebec, Canada . D en oppgis a fore
komme sjeldent, men da i relativt
rikelige mengder. Lei fitt er assosiert



med regerin , albitt , aneylitt , catapleiitt,
fluoritt, genthelvin, mangan-neptunitt ,
monteregianitt , natrolitt, polylithionitt ,
rhodoehrositt og seranditt. Mineralet
danner bl.a. flere em-store transparente
kuler.
I Norge er leifitt kun kjent fra Vesle
Areya i Langesundsfjorden , hvor det
ble funnet av Tom Engvoldsen i 1983.
Identiteten er bekreftet ved rengenopp
tak av Kjartan Brastad pa MGM. Leifitt
finnes som klare heksagonale prismer
inn til 0,5 mm tykke . Mineralet opptrer
som hvite inntil 5 em lange bunter eller
danner 2,5 em hvite sfrerulitter med
utpreget silkeglans.
Mineralet er tidlig utkrystallisert , som
inneslutninger i albittisert alkalifeltspat
og fyller feltspathulrom fer albitt . Leifitt
er videre funnet samtidig med zirkon
som pseudomorfoser etter eatapleiitt.
Det er ellers fun net pa analcim-druse
rom. Eksponert leifitt viser tegn til
hydrotermale angrep.
Pegmatitten som ferer leifitt har evrige
hovedgangmineraler: eegirin, albitt,
astrophyllitt, biotitt (lepidomelan) ,
eatapleiitt, mikroklin og nefelin (dels
omvandlet til sodalitt, analcim og i liten
grad natrolitt) . Bastnasitt , kalsitt ,
epididymitt , eudidymitt , fluoritt , mona
zitt, polylithionitt , pyrophanitt , seran
ditt , sinkblende, bohmitt, tritomitt og
zirkon er aile aksessoriske mineraler .
Leifitt herer til de sjeldneste mineraler
fra omradet, - kvalitetsmessig er mate
rialet sidestilt med det gronlandske og
altsa langt mindre attraktivt enn leifitt
fra Mont St. Hilaire .
En sammenlignende undersekelse av
leifitter er under utarbeidelse av Alf 0 .
Larsen.
Tom Engvoldsen . II '90

Murmanitt-liknende mineral
NaiTi,NbhSiz09,nHzO, triklin
Murmanitt er et vannholdig titan-niob
silikat av natrium. Nrerstaende minera
ler er lomonosovitt, som inneholder en
natriumfosfat-gruppe (NaZP04) i stedet
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Murmanitt, Buer, Sandefjord.
Sam ling: SAB
Foto: TE

for vann, og epistolitt som er niob-analo
gen til murmanitt.
I nefelinsyenitt-massivene pa Kolahalv
eya opptrer denne gruppen mineraler
bade i pegmatitter og i selve bergarten .
Murmanitt er ogsa funnet pa tre lokali
teter i Ilimaussaq-ornradet, Syd-Gron
land i 1986, der det opptrer i omvandlet
lava og gabbro som er intrudert av
lujavritt (en alkalibergart). Murmanitt
er et supergent omvandlingsprodukt av
lomonosovitt og inneholder alltid sma
mengder av submikroskopisk orientert
lomonosovitt.
Det nrerstaende mineralet epistolitt er
dessuten funnet i I1fmaussaq pa Gren
land i 1953 og i Mont Saint-Hilaire i
Canada i 1979. Murmanitt ble oppdaget
av Ramsay sa tidlig som i 1890 i Khibiny
og Lovozero massivene pa Kola. Men
forst etter grundige studier av Gutkova i
1930 ble mineralet klassifisert som
murmanitt i 1937.
I typelokaliteten pa Kola opptrer mur
manitt dels i form av flakformede ,
lamellare masser (opptil 0 ,5 x 1,5 x 2,5
em) i nefelinsyenitt, og dels som radirere



aggrega te r av lamellrere krystaller
(o pptil8 x 8 x 3 em) i alkali-pegm atitt.
Miner alet viser perfekt spaltbarhe t etter
(001). Fargen varier er fra lilla til rosa i
friskt mater iale , til se lvfarget, gult,
brunt eller brunsort i omvandlede
variante r.
Miner alet er le selig i saltsyre .
I pegmatitt opptrer miner alet samme n
med eegirin , mikrokl in , soda litt, eudia 
Iytt , ra msayitt og lamprophyllitt , av og
til ogsa ussingitt , natrolitt og andre sent
dann ed e mineraler. Murmanitt dann es
sekundrert etter lomo nosovitt ved
hydrot ermal omva ndling . Vider e kan
murmanitt igjen omva ndles til belyanki 
nitt eller enklere tit anrike miner aler
(ramsay itt , tit anitt m.m .) .
Det be r gjeres oppmerkso m pa at dette
er en mineralgruppe der det kan vrere
meget vanskelig a skje lne de enke lte
medlemmer fra hver andre . Miner alen e
opptrer som regel i mer eller mindre
omvandlet tilstand , der innhold av Si02,

NazO og Ti02 gjern e avtar, og H20
innh oldet e ker , i variere nde grad.
Epi sto litt fra Mont Saint-Hilaire ble for
eksempel i mange ar antatt a veere
murmanitt !
Et murmanitt-liknende miner al ble
funnet i pegmatitt ved Buer , Vestere ya ,
Sandefjord i 1987 (SAB). Materi alet er
analysert av Alf 0 . Larsen , som oppgir
at den kjemiske samme nsetningen
ste mmer vel ove re ns med oppgitt e data
for murmanitt. Miner alet finnes som
opptil 8 mm lange frivokste , tynntav le
formede, folierte krystaller pa druserom
og som opptil em-store rosetter av
radirert ano rdnede krystalle r i mat rix.
Fargen er vanligvis dyp grenn, av og til
brunlig i kan tene . Miner alet viser
perfekt spa ltba rhe t i en re tning .
Pa druse romrnene opptrer det murma
nitt -liknende miner alet samme n med
grenn regirin , albitt , redbrun t gelfor mig
be legg av amo rfe je rn/ma ngan oksy
der(?) , kalsitt , blyglan s, molybd englans
samt et ukjent miner al i radi zere aggrega
ter av fibrige , hvite , silkeg linse nde
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krysta ller. E llers pa stuffene finnes
arfvedsonitt, fluorap at itt , renigmatitt,
biotitt , magnetitt , mikroklin , zirkon ,
svove lkis, pari sitt- (Ce) , ep ididymitt ,
sinkblende og arse nkis.
Pegmatitten er te mmelig finko rne t i det
omrade t de r miner alet ble funne t.
Vanligst er krystallindivider pa 0,5-2
em. Inn slaget av merke mineraler er
meget stort. Bemerkelsesverdig er ogsa
et forho ldsvis stort innhold av gra til Iys
gul, massiv fluorap at itt i denne del av
pegmat itten.
Svein A . Berge 11 '90.

Mu rmanitt skjematisk
etter former
opp gitt fra
Kolafo rekomstene.

Nordstranditt
A I(O Hh , trik lin
No rdstr anditt er polymor f med bayeritt ,
doyleitt og gibbsitt . De forskjellige
struk turer i AI(OHh er result at av ulike
ano rdninge r for lag med AI(OHk
oktaedre. Polymorfen ble forst synteti
sert og beskrevet av Van Nordstrand i
1856. 1 naturlig form ble nordstrand itt
kort etter funnet i sedime nter som et
diagenet isk mineral. Side n er nordstran
ditt blitt rap po rtert fra kje nte alkalimas
siver .
I nefelinsyenitt ved Narssarssuk , Gren 
land , beskriver Pet ersen et. al. nord
stranditt som sen hydrotermal dannelse
i sfreriske pegmat ittlomm er. Lomm en e
med diametre 8-35 em, har en ytre sone
av mikroklin og regerin, vide re typisk
Zr-Be-Ti-Mn mineralisering og en
kje rne av kva rts . Neste sekvens i pegm a
tittdannelsen er tetran at rolitt-gonnar itt
og nordstr anditt utkrystallisert etter
karbon ater.
Nordstranditten opptrer pa to ulike
mater - som akikulrere krystalle r med
form av 10 mm store sfterulitte r . Disse er
konsentrisk sonert med kremfarget ,
massiv kjerne . Akikulrere krystaller



Nordstranditt, Siktesey, Langesundsfjor
den.
Sam ling: TE
Foto: TE

danner ogsa bunter - med makslengde
15 mm, pavokst sfrerulitter av tetranatro
litt-gonnarditt.
Ved Mont Saint-Hilaire rapporterer
Chao & Baker i 1979 opptreden av
nordstranditt i pegmatitter, miarolittiske
hulrom og biotittrikexenolitter i forbin
delse med nefelinsyenitt. Mineralpara
genesen er tilsvarende Narssarssuk.
Nordstranditten forekommer som
tabulrere rombiske krystaller, enkle,
tilfeldige aggregater eller blader med
parallell vekst. Dessuten finner man
sterre, 1-2 mm kortprismatiske krystal
ler , der den indre, opake sone av slike
inneholder tilfeldig orienterte naler av
dawsonitt.
I Norge er nordstranditt kjent fra Siktes
eya i Langesundsfjorden. Mineralet ble
funnet hesten 1989 avTom Engvoldsen.
Identifikasjon er foretatt av Alf O.
Larsen. Nordstranditten opptrer som
mm-store tabuleere rombiske krystaller.
Det finnes typisk monomineralt pa
druser i spreusten, og er trolig skilt ut
ved hydrotermal omdanning av nefelin
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og sodalitt . Pa ett druserom er bohmitt
funnet som yngre fase enn nordstranditt .
Et begrenset antall handstykker som
inneholder nordstranditt, stammer fra
pegmatitten. Pegmatitten er ikke lenger
tilgjengelig for samlere.
Tom Engvoldsen. II '90

Senaitt, Bjemdalen, Tvedalen
Sam ling: IB
Foto: TE

Senaitt
Pb(Ti ,Fe,Mn)2103S"' trigonal
Mineralet ble originalbeskrevet i 1896
fra Diamantina , Minas Gerais, Brasil av
E. Hussak og G. T. Prior.
I 1989 ble senaitt for ferste gang funnet
i Norge av Alf O. Larsen i Bjerndalen,
Tvedalen . Mineralet opptradte som
godt krystalliserte individer i analcim.
Krystallene var uten unntak penetra
sjonstvillinger (fig.!. ) , sorte i farge og
med en hey metallisk glans i sterrelser
opptil4 x 1mm. Aksessoriske mineraler
var albitt, analcim, bastnasitt-tCe) ,
cancrinitt, flusspat , hambergitt, ilme
nitt, magnetitt, natrolitt , parisitt-(Ce)
og zirkon.
Frem til i dag er senaitt i tillegg beskrevet
fra felgende andre forekomster:
St. Peters Dome, Colorado , USA av



E . E. Ford, W. N. Sharp and J. W.
Adams, 1984. Mont Saint-Hilaire ,
Qu ebec, Canada av J . A . Mandarino
and
V. Anderson , 1989. Fazend a Guariba ,
Minas Gerais, Brasil av J. P. Cassedan
ne , 1986. Dessuten strontium-senaitt og
strontium-(Ce)-senaitt fra Sveits (H . A .
Stalder and C. Buhler, 1987).
Det er derfor snakk om et meget sjeldent
mineral , selv i verd ensmalestokk.
Bjerndalen er hittil den andre forekoms
ten av senaitt i nefelinsyenitt-pegmatitt.
Selve pegmatittgangen er ca. 40-50 em
tykk , utbredels en kjennes ikke da den
fortsett er under det nivaet det drives pa
i dag.
Ingulv Burvald. I I '90

Seranditt, Vesle A r¢ya,
.Langesundsfjorden
Sam ling: SA B
Foto: TE

Seranditt
Na(Mn 2.,CahSips(OH) , triklin
Mineralet er originalbeskrevet fra eya
Rouma, Los Archipelago , Guin ea i 1931
(A. Lacroix) , der det opptrer i en
alkalisk syenittpegmatitt . Seranditt ble
betraktet som et meget sjeldent mineral
fram til 1963 da ste rre

mengder av mineralet ble funn et i Mont
Saint -Hilaire , Canada. Siden er det
rapportert funn av mineralet fra en
rekke forekomster , stort sett mikrokry
sta ller.
Seranditt er mangananalogen til pecto
litt og disse to mineralene danner en
serie.
I 1983 ble seranditt funnet i nefelinsye
nitt -pegmatitt pa Vesle Areya i Lange
sundsfjorden (SAB). Dette var ferste
funn av mineralet i Norge. Seranditt
opptrer som rosa til blekt gule , velutvik
lede , prisrnat iske krystaller opptil ca . I
mm store. Frivokste enkeltkrystaller er
sjeldne . Som oftest dannes parallellsam
menvoksninger av flere krystallindivider
opptil ca . 5 mm. Enkeltkrystaller er av
og til klare , gjennomsiktige , og ste rre
aggregater oftest gjennomskinnelige .
Glassaktig glans. Mineralet opptrer pa
dru serom sammen med albitt , polylit
hionitt , zegirin, kalsitt , fluoritt , mona
zitt-(Ce), sinkblende og et sort, uidenti
fisert manganm ineral . Det er bare
funnet meget sma mengder av seranditt,
til tro ss for at et stort antall stuffer er
gjennomgatt.
I 1990 ble seranditt identifi sert fra
forekomsten Buer, Bjorkdalen , Porsg
runn (SAB) . Mineralet opptrer i denne
forekomsten som lys rosa, tavleformige ,
langprismatiske krystaller pa opptil 2
mm, i dru serom sammen med albitt og
a:girin. Disse krystallene viser tydelig
stripning pa krystallflatene. Glassakti g
glans.
Det er til na kun funnet ett dru serom
med tre sammenvokste krystaller i
Buer-forekomsten .
Svein A. Berge. 11 '90

Seranditt f ra Vesle A r¢ya
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Mineraler nye for Larvik-komplekset
Sek sjonen inn eh old er 8 nye mineraler
for omrade t. Det nylig ide nt ifise rte bad
deleyitt er rikti gnok kjent som

aksessoriskt min eral i larvikitt , men ikk e
tidli gere funnet i pegmat itt er.
Fel gende mineraler omtales:

Baddeleyitt
Zr02' monokl in
Typelokalitet en for baddeleyitt e r
losmasser pa Sri Lanka beskrevet av
Fletcher, 1892. Navn etter Jozeph
Baddeley som forst fant min eralet.
Mineralet er ogsa funnet i le smasser
flere stede r i Brasil og de ssuten pa Kola ,
USSR og i Syd-Afrika. D isse lok alit e
tene representere r indus trie lt drivver
dige forekomster av badde leyitt og

Zr02
Ca2A I30 (O H )[Si04][Si207]
YNb04
Fe2' Nb20 6
(Ca,NahTa20 6(O, O H,F)
Na2AI4[Si6AI202o] (OH)
Mg3[Si20S] (OH)
Z n2Si04

Baddeleyitt
Clinozoisitt
Fergusonitt-(Y)
Ferrocolumbitt
Microlitt
Paragonitt
Serpentin
Willemitt

Baddeleyitt , Renningen ,
Krystallen er 0,6 mm lan g.
Samling: SAB . Foto : TE

Porsgrunn .

Renningen , 1990
Slevolden , 1987
Bjorked alen , 1990
Hakestad , 1985
Hakestad , 1985
Slevold en , 1987
Torbj0rnsas,1986
Bratthagen , 1988

andre zirkoniummine raler. I mindre
men gder er mineralet funn et som
krystaller i druserom pa Monte Somma,
Vesuv, Napoli og Pitigl iano , G rosseto,
Italia . Det er nesten utelukkende badde
leyitt fra italien ske for ekomster som har
vrert tilgjengel ig for mikrosaml ere i de
sene re aren e .
I Norge er baddeleyitt kjent som aksess o
risk mineral i bergarten larvikitt , ferst
funne t i Larvik sentru m (Wide nfalk &
Gorbatschev, 1971) , sene re ogsa andre
ste de r i larvikitt-ornradet (Pe rs. medd.
Sven Dahlgren , 1989).
I 1990 ble baddeleyitt identifisert pa
druserom i nefelin syenittpegmat itt fra to
fore komster, Kamfjord pukkverk ,
Sandefjord og Ronningen , E-18, Lille
garde n, Porsgrunn (SAB). Mineralet
opptre r som redlig-brune , ofte klare ,
langprismat iske kr ystalle r, tavleformi g
utviklet etter (100) . Av sterrelse opptil
ca . 1 mm i len gde og 0,3 mm i bredde .
Felgernine ra ler er analci m , albitt ,
cha mos itt , kalsitt , fluorap at itt , titanitt ,
svove lkis og pectolit t.
En Iiknende kr ystall funn et pa druserom
i Stalaker,Tjelling av Ingulv Burvald , er
sannsynligvis ogsa baddeleyitt. Denne
krystallen vise r tydelig sone ring i lengde
retningen med merk brun kjerne og
lysere rodbrune ytte rkante r.
Mineralet er meget sjelde nt pa disse
forekomste ne .
Svein A. Berge. II '90
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Clinozoisitt med paragonittaggregater pa
analcim, Slevolden, Porsgrunn.
Sam ling: TE. Foto:TE

Clinozoisitt
CazA I30(OH)[Si041[Siz071, monoklin
Clinozoisitt er dimorf med zoisitt og
tilherer epidotgruppen. Mineralet
opptrer i regionalt metamorfiserte
eruptive og sedimentaire bergarter ,
dannet hydrotermalt av Ca-plagioklas
elle r ved forurening av sure eruptiver
med kalk-silika-lesninger .
Clinozoisitt ble funnet i en pegmatitt
som intruderer porfyrisk basalt ved
Slevoiden , Porsgrunn. Min eralparage
nesen bserer likhet med tilsvarende
for ekomster pa sydspissen av Stokkeya.
Gangmassen bestar av magnetitt, zir
kon, tit anitt , tritomitt , melinophan ,
feltspat , nefelin , analcim og natrolitt.
iE girin opptrer i fjrerformede aggregater
eller som belegg pa mineraler avsatt for
analcim . I mindre mengder finnes
gent(?)-helvin, flusspat og sinkblende.
Clinozoisitt en ble funnet radialtstra
lende pa analcimdruse ro m sammen med
titanitt , hematitt , andraditt , paragonitt,
kloritt og kalsitt .
Funnet av c1inozoisitt ble gjort 1987 av
Tom Engvoldsen og identifisert av
konservator G . Raade ved MGM .
Mineralet opptrer meget sjeldent.
Tom Engvoldsen. 11 '90

Fergusonitt-(Y), Buer, Porsgrunn .
Sterste krystall er 0,45 mm.
Sam ling: SAB. Foto: TE

Fergusonitt-(Y)
YNb04, tetragonal
Ferguson itt ble for st funnet pa Kikertau
suk , Grenland av Gi esecke i 1806 og
beskrevet av Haidinger i 1826. Navn
etter den skotske fysiker Ferguson.
Mineralet danner en serie med forma
nitt -(Y) (YTa04) og er dimorft med
fergusonitt-beta-(Y) .
Fergusonitt-(Y) er forst og fremst kjent
fra granittpegmatitter , srerlig i Evj e-Ive
land ornradet der min er alet ofte opptrer
som velutviklede sorte , metamikte ,
tetragonale krystaller i grensesonen
mellom grove individer av biotitt og
mikroklin. Sjeldnere er mineralet
funnet i syenitt iske bergarter (Sib ir ,
USSR). Som druseromsmineral er
fergusonitt-(Y) rapportert fra enkelte
alpine for ekomster , som Hopffeld
boden , 0 sterrike og Ossola , Italia
(Weninger, 1981).
I 1990 ble fergusonitt-(Y) identifisert i
nefelinsyenitt-pegmatitt fra Buer ,
Bjerkedalen , Porsgrunn . Forekomsten
er ruermere omtalt av Segalstad &
Larsen , 1978. Mineralet opptrer her pa
druserom som rodbrune, velutviklede ,
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avleformige krystaller , opptil ca. 0,5 mm
store, pa albitt og helvin. Hulrommene
er vanligvis fylt av kalsitt. Andre felge
mineraler er bavenitt , celadonitt, epi
dot , zirkon, titanitt , eegerin og chamo
sitt .
Fergusonitt- (Y) ser ut til a vrere dan net
hydrotermalt samtidig med helvin , tita
nitt og zirkon pa druserommene.
Svein A. Berge. 10 '90

Fergusonitt-(Y) tavleform et krystall.
Buer, Bjerkedalen.

Ferrocolumbitt
Fe2+Nb206, rombisk
Mineralet danner serier med henhold s
vis ferrotant alitt (ta nta l dominerer over
niob ) og med manganocolumbitt
(mangan dominerer over jern) .
Columbitt ble forst funnet i 1734 nair
New London , Connecticut , USA av
John Winthrop . Mineralet ble , imidler
tid , ferst navngitt i 1805, etter at den
engelske kjemiker Hatchett identifiserte
grunnstoffet columbium (na niobium) i
dette mineralet. Se forevrig NAGS-Nytt
1974, nr . 3, s. 6.
Co lumbitt- minera ler opptrer vanligvi s i
gran ittpegmatitter og er meget sjeldne i
nefelinsyenitt-pegmatitter.
1 1985 ble columbitt fra Hakestad ,
Tjolling, Larvik (funnet av SAB , 1985)
identifisert ved MGM's rentgenlabora
torium pa Teyen i Oslo. Mineralet ble
videre an alysert av Alf 0. Larsen , og
kunne felgelig identifiseres som ferroco
lumbitt.
Ferrocolumbitt opptrer som tavleforme
de , kortprismati ske , velutviklede sorte
krystaller opptil ca . 1 mm , pa druserom
sammen med albitt , analcim , natrolitt ,
chamos itt, kalsitt , zirkon, svovelkis og
magnetkis. Tvilling-krystaller er ogsa
obse rvert. Ferrocolumbitt er dan net i

Ferrocolumbitt, Hakestad, Tjolling.
Krystallen er 0,2 mm bred.
Sam ling: TE/SAB. Foto: TE

den hydrotermale fasen av gangdannel
sen og mineralet har utkrystall siert etter
albitt og analcim , men fer kalsitt og
chamositt. Mineralet er meget sje ldent i
for ekomsten .
Svein A. Berge. II '90.

Microlitt
(Ca ,NahTa206(O,OH,F) , kubisk
Mineralet er et medlem i pyrochlor
gruppen og dann er en serie med nettopp
pyrochlor. (I pyrochlor dominerer niob
over tant al) .
Microlitt ble for st beskrevet av Shepard
i 1885 som bittesma krystaller (fr a gre sk
micros=liten) fra Chesterfield , Massa
chu setts , USA. Vanli gvis opptre r micro 
litt i albitt iserte deler av granitt pegmatit
ter i Evje-Iveland ornrade t.

~
" " " " ' . ~
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Microlitt, Hakestad, Tjolling.
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Microlitt, Hakestad, Tjelling. Krystallen
erO,3 mm lang. Sam ling: SAB. Foto: TE

Microlitt er et sardeles uvanlig mineral i
larvikitt- og nefelinsyenitt-pegmatitter,
der pyrochlor dominerer fullstendig i
denne mineralgruppen.
I 1985 ble microlitt funnet i Hakestad ,
Tjelling (SAB). Mineralet opptrer pa
druserom i form av lys gule, opptil ca.
0,5 mm, fortrukne oktaedriske krystal
ler. Felgemineraler er albitt, analcim,
natrolitt, zirkon og chamositt . Microlitt
rna vtere dannet forholdsvis tidlig i den
hydrotermale fasen av gangdannelsen,
omtrent samtidig med zirkon og albitt,
og fer zeolittene. Mineralet er meget
sjeldent i forekomsten.
Svein A . Berge. 11 '90

Paragonitt
NaAlzCSi3Al)OIO(OHh, monoklin.
Paragonitt tilherer glimmergruppen.
Mineralet er nzert beslektet med musko
vitt, og avviker kjemisk fra denne i det
Na erstatter K. Paragonitt finnes oftest
som srna flak eller kompakte masser i
forbindelse med metamorfe bergarter
eller i finkornede sedimenter.
Som nytt mineral for omradet ble para
gonitt funnet av Tom Engvoldsen i 1987.

Mineralet ble undersekt og identifisert
av konservator G. Raade ved MGM.
Paragonitten opptrer som krystallaggre
gater av klare , tenneforrnede krystaller
(0,5 mm) i en intrusiv pegmatitt. En
enkeltkrystall malte 2 mm i tverrsnitt.
Pegmatitten er zeolittisert med natrolitt
og analcim, med hulrom fylt av platefor
met thomsonitt. Pa analcimdruserom
finner man paragonitt sammen med
hematitt, titanitt , clinozoisitt, chloritt og
kalsitt.
Mineralet opptrer meget sjeldent i peg
matitten .
Tom Engvoldsen . 11 '90

Serpentin , Torbjernsas, Tvedalen. Bilde
felt 3 x 4 mm. Samling: TE. Foto: TE

Serpentin
Mg3Si20S(OH)4, monoklin .
Serpentin ble som nytt mineral for ornra
det funnet i en pegmatittblokk , Torb
jemsas, Tvedalen av Tom Engvoldsen.
Det ble undersekt av konservator G.
Raade, som oppgir serpentinen struktur
messig a ligge nrermest lizarditt/
nepouitt.
Pegmatitten har gangmineraler: alkali
feltspat, hornblende, zirkon, ilmenitt ,
magnetitt, og er sterkt zeolittisert med
analcim . Pa analcimdruserom finner en
glimmeraggregater (muscovitt?), chloritt
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og Fe-Mn-ok syder . I utetsede felt spat 
hulrom dann er serpe ntinen brunsorte
globuler ove rtru kket med montrnorill o
nitt (?) . Oet er mulig at ser pe ntine n er et
produkt ett er nedbrytn ing av fer ro 
hornblende (ba rkevikitt).
Mineralet opptrer meget sje lde nt i for e
kom sten .
Tom Engvo ldsen. 11 '90

Willemitt
Zn ZSi04, trig on al.
Willemitt er sarlig kjent fra sinkfore
kom sten Franklin , New Jersey, USA.
Mineralet er meget attraktivt blant sam
lere , srerlig pa grunn av at miner alet
viser en skarp g,nJlnn fluor escens i kort
belget UV-Iys. A rsaken til denne fluore
scensen kan vrere at mang an , som i bet y
delig grad kan erstatt e sink i krystall
strukture n, aktiverer dette fenomenet.
Mineralet er imidlertid ogsa kjent fra
nefelinsyenitt-pegmatitter, for ekse mpe l
i Mont Saint-Hilaire, Quebec , Can ada .

Willemitt ble funn et i nefelin syenittpeg
matitt nrer Bratthagen (ka lt Bratthagen
II) , Lagendalen , Larvik , i 1988 (SA B) .
Oet sparso mme materialet ble analysert
av Alf 0 . Lar sen. Miner alet opptre r som
0, 1 mm , farge lese krysta llindivide r i
ana lcim, sammen med mik roklin , eegi
rin , nefelin , zirkon , pyrochlor , astrop
hyllitt og cata pleiitt. Agg regate r av kr y
sta ller kan dann e oppti l 3-4 mm store
masser. Willemitt fra denne foreko rns
ten fluorescere r ogsa kraftig gre nt i kort
belget UV-Iys. Min eralet er meget sjel
dent i forekom sten .
Svein A . Berge. 11 '90.

Willemittkrystall Ira Gronland. Etter
Boggild, 1953)

Klokker - Mineraler
Termometere - Rastein

Penneholdere - Steinknekkere
Bokstotter
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Omfatter felgende mineraler:
Beryllium Hambergitt
Barylitt Leucophan
Bavenitt Melinophan
Behoitt Zirconium
Berboritt Catapleiitt
Bertranditt Hilairitt
Chiavennitt Elpiditt
Epididymitt REE
Eudidymitt Allanitt-(Ce)
Genthelvin/Helvin Ancylitt-(Ce)

Nye funnsteder for kjente mineraler
Bastnasitt -(Ce)
Chevkinitt
Gadolinitt-(Ce)
Tadzhikitt-(Ce)
Andre
Datolitt
Turmalin
Prehnitt
Opal
Wickm anitt

(granittisk) ; Bratthagen , Lagendalen ,
Norge , 1966 (nefelinsyenitt) ; Lille
Are ya , Langesundsfjorden 1966 (nefe
linsyenitt) , Vestlige Ural , USSR , 1971
(alkali-bergart) ; Park County, Colorado ,
USA , 1972 (granittisk) ; Mont Saint
Hil aire , Quebec , Canada , 1978 (nefelin
syenitt) ; Narssarssuk , Grenland, 1980
(nefelinsyenitt); Sandey, Hvasser, Tj0
me , Norge, (Neumann , 1985) (larvikitt) .
Barylitt fra Langban og Franklin fluore
scere r blahvitt i kortbelget UV-Iys; for
de russiske forekom stene er det ikke
oppgitt om mineralet fluorescerer; for
aile de andre forekomstene rapporteres
at mineralet ikke fluorescerer.
Det er i de senere arene gjort ytt erligere
tre funn av barylitt fra syenittpegmatitte r
i den sydlige del en av Oslofeltet.
I 1983 ble barylitt identifisert i en enkelt
prove fra Saga I , Tvedalen (SAB). Mine-

Barylitt panatrolitt, Saga I, Tvedalen. Sfa- ralet danner en ca . 1 mm stor rosett av
ruliu er 0,5 mm. Samling: SAB. Foto: TE tynne , tavleformige rosa krystall er pa

druserom i natrolitt , sammen med sma
Barylitt .farg elese b6hmitt(?) krystaller. Rosetten
BaBe2Si207, rombisk . er tilsynelatende samme nsa tt av en
Barylitt ble ori ginalbeskrevet fra Lang - rekke segmenter som hvert bestar av
ban , Sveri ge av Blomstrand i 1876. Min e- fler e krystaller ordnet i vifteform. Disse
ralet opptrer der i form av fargelese til segme nte ne er sa satt sam men pa «kryss
hvit e , tynne , tavleformige kr ystall er og tvers- til en ste rre rosett. Den rosa
sammen med hedyphan, baryt , gran at farg en er utypisk for mineralet. Fra
og kalsitt i hem atittskarn . andre forekom ster oppgis at mineralet
Sen ere er mineralet funnet i Franklin , . er fargele st til hvitt , sje ldne re blalig.
New Jersey, USA , 1930 (skarn) ; Vishne- · Per Chr. Ssebe nevner funn av gulhvite,
vye Mts. , USSR, 1959 (alk ali-bergart) ; , tavl eformed e barylittkrystaller pa druse-
Seal Lake , Labrador, Canada, 1962 " rom i ana lcim fra nye E-18 ved Lann er,
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Lillegarden, Porsgrunn i 1987.
Barylitt tilhorer den hydrotermale fasen
av gangdannelsen og er et av de yngste
mineralene pa druserommene .
Til tross for at barylitt na er rapportert
fra he Ie fern lokaliteter i larvikitt- og
nefelinsyenitt-omradet , rna det betrak
tes som et meget uvanlig mineral i dette
distriktet.
Svein A. Berge. II '90.

Bavenitt, Buer, Porsgrunn . Krystall 
lamell er 0,4 x 0,8 mm.
Sam ling: SAB. Folo: TE

Bavenitt
Ca4BezAlzSi90z6(OHh, rombisk.
Mineralet ble forste gang funnet av i
kontaktsonen mellom kambro-silur og
eruptive nefelinsyenitter pa Store Areya
i Langesundsfjorden. Det ble bestemt
ved rentgenanalyse av Alf 0. Larsen.
Funnet ble gjort i et gam melt prove
skjerp hvor det forekom en form for
sakalt «vent-pipe» (ventilasjons
skorstein) i sedimentene. Denne verti
kale seylen bestod av grovkrystallinsk
kvarts av blagra farge. Pa kvartsen satt
bavenitt som tette, hvite moseaggregater
og vifter sam men med brungule aggre
gater av heulanditt . Senere er mineralet
i tiIlegg funnet i Buer, Bjerkedalen

(SAB , 1990). I den sistnevnte forekom
sten opptrer bavenitt pa druser i nefelin
syenitt-pegmatitt sammen med albitt ,
helvin , zirkon , titanitt, chamositt,
epidot , regirin, celadonitt og fergusonitt
(Y). Ofte er druserommet helt utfylt av
kalsitt.
Ingulv Burvald II '90

Beboitt
He(OHh, rombisk.
I 1950 ble den kjemiske forbindelsen
beta-Be(OH)z syntisert av Seitz m.fl. og
strukturen og forskjellige andre egen
skaper ble beskrevet. Som naturlig
mineral ble behoitt forst funnet i for
vitret vulkansk tuff fra Honeycomb
Hills , Utah, USA i 1964, beskrevet av
Montoya m.fl. Senere samme ar ble
velutviklede krystaller funnet i granitt
pegmatitter fra Rhode Ranch, Texas ,
USA , og beskrevet av Ehlmann i 1970.
Behoitt er senere funnet i sma mengder
pa noen fa lokaliteter i USA, stort sett
som omvandlingssone pa gadolinitt fra
granittpegmatitter. Mineralet kunne her
danne aggregater av opptil 1 mm store
oktaederliknende krystaller. I Mont St.
Hilaire , Quebec, Canada er mineralet
imidlertid funnet i nefelinsyenitt-pegma
titt i 1979.
Behoitt er dimorf med clinobehoitt.
Mineralets navn henspeiler pa den
kjemiske sammensetningen - et beryl
lium-hydroksyd .
Behoitten ble funnet i nefelinsyenitt
pegmatitt i Saga I , Tvedalen i 1981
(SAB), identifisert ved MGM , Oslo , av
Ragnar Hansen (na Salmen). Dette var
forste funn av mineralet i Norge. Behoitt
opptrer pa druserom i natrolitt sammen
med bohmitt og forekommer som opptil
1 mm store, velutviklede , kileformede
krystaller, tilsynelatende alltid fortvil
linget. Sjeldnere er krystallene mer
tykktavleformede. Fargen er hvit til
fargeles,
Senere er behoitt fun net i flere av
larvikittbruddene i Tvedalenornradet :
Knut Eldjarn rapporterer funn av
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Behoitt, Torbjernsas, Tvedalen. Krystal
len er 0,7 mm. Samling: TE. Foto: TE

be ho itt fra chiave nittfore komste n i
Vevja i 1983. I Heia-bruddet ble det i
1986 funne t et par stuffer av mineralet
pa druserom med nat rol itt , bo hrnitt 0&
kalsitt (SAB). Tom En gvoldsen kunne I

1989 rappo rte re at behoitt ikke er helt
uvanlig i denne fore komsten, og flere
gode stuffer er funne t. I april 1990 ble
de t funne t praktfu lle beh oittkrystalle r i
Thorbjernsas , Tved alen (TE/FA) .
Mineralet opptrer der som fargele se til
hvite kor sfo rmede tvillingkrystaller pa
druserom sammen med natrolitt , hen
holdsvis thom son itt , gibbsitt , bohrnitt ,
cha mosi tt , berboritt og hvite kuler av
fluor itt. Agg regate r av beh oittkrystaller
kan na en sterre lse pa ca. 10 mm. Som
en ku riositet kan nevne s at behoitt i
enke lte tilfeller er dan net pa krystallfla
ter av berboritt ! I Svensken II ble
beh oitt funnet somme re n 1990 (SAB).
Ogsa der opptrer mineralet pa druserom
i nat rolitt sammen med bohmitt og
cha mositt. Krystallene er adskillig mer
tykktavleform ede enn pa de andre
foreko mste ne. Sterrelse opptil 3 mm.
Svein A. Berge. 10 '90
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Berboritt , Saga I, Tvedalen. Krystalien
er3,5 mm lang. Sam ling: SAB. Foto: TE

Berboritt
BeiB03)(OH ,F)·H20 , trigon al .
Miner alet ble orig ina lbes krevet i 1967
fra Pitkarant a gruvefelt i Sovjet av E . I.
Nefedov.
I 1976 ble berboritt for fe rste gang
funne t i Norge av Al f 0 . Lar sen og Arne
As hei m i Saga II-bruddet i Merje ,
Tve da len. Miner alet opptradte der
sparsomt i druserom i massiv natrolitt ,
men ble sene re fun net hyppi gere i Saga
I-bruddet like ved. Fre m til i dag er
berbor itt i tillegg funnet i fe lgende andre
forekomste r: Heia , Tved alen (TE ,
1990). Sikt ese ya , Langesundsfjorden
(A lf 0 . Larsen , 1987). Svensken (Tuf
ten), Tved alen (SA B, 1988) . Th orb
je rns-as, Tved alen (TE/ FA , 1990).
De to nevnte for ekom stene Saga I og
Th orbjernsas er hittil de rikeste funn
stedene for dette , i verdensmalestokk ,
sje ldne mineralet. Berborittkrystaller
fra Saga I er ogsa verdens ste rste . I
tillegg er det verdt a legge merke til at et
titalls andre beryllium-mineraler er
ide ntifisert i dette ornrade t.
Pegmatittmateri ale fra begge de sist
nevnte for ekomstene er meget likt mht.



toio

Fig. 3. Berboritt-2H. Tegning: AI! O.
Larsen.

riske mineraler i drusen e som bohmitt,
diaspor , kal sitt , fluoritt og thomsonitt. I
tillegg er det funne t mye gibbsitt i Saga
I-mat eri alet og noe behoitt i Thorbjerns
as-materialet. Drusen e opptrer begge
stede r i grov-fibret natrolitt eller
omvandlet nefelin - sakalt spreustein .
Berboritt synes all tid a vrere krystallisert
heIt til sist i forhold til de aksessoriske
min eralene . Krystaller er of test helt
far gele se , vannklare og kan oppna en
sterre lse pa 5-6 mm , men en enkelt
prove bestod av hvite , 10-15 mm lan ge ,
meget tynn e , nrermest naleaktige kr y
sta lle r. Sen ere ars omfa ttende for skning

f-o--:'--1
O.2mm

Fig. 2. Berboritt-2T. SEM og samling:
AI! O. Larsen.

Fig. 4. Berboritt-I T. Tegning: A I! O.
Larsen.

pa berborittstrukturen har vist at min e
ralet opptrer som.hitt il t re forskje llige
polytyper , nemlig be rboritt -l T , berbo
ritt-2T og berboritt-2H . Ail e typen e e r
pavist i Tvedalen .
Saga I-pegmatitten er hori sontal , ca . 2-3
m tykk og dekker et areal pa ca . 8000 m' ,
i motsetning til i Thorbj ernsas hvor
pegmatitten er skrastilt i 60-70° over et
vesentlig mindre areal og atskillig
tynn ere . En kan derfor ikk e definitivt
avgjere om hori sontale elle r ve rt ika le
pegmatitter er avgjore nde for dannelse
av beryllium-mineraler.
Ingulv Bur vald. II '90

44



Bertrand itt, Saga I, Tvedalen. Krystall
aggregat er 3 mm.
Sam ling: SAB. Foto: TE

Chiavennitt
CaMnB ezSisOdOHh·2HzO, rombisk.
Chiavennitt ble beskrevet som nytt
mineral i 1984 og gitt navn ette r den
italien ske forekomsten hvor mineralet
ble funn et. Miner alet ble funnet i Heia ,
Tveda len allerede i 1974, men det ble
ikke beskrevet fer omtrent samtidig
med det italienske materialet. Siden
1974 er det ogsa funn et chiavennitt i en
veiskjrering pa E-18 ved BIMjeIl ved
Langangen , Bakkane i Brunlanes og et
ikke nrermere angitt brudd (Vevja?) i
Tvedalen . AIle disse forekomsten er
beskrevet i Norges Mineraler av H .
Neumann . Mineralet ble den gang

Fig. 1. Bertranditt , Hakestad. SEM : A I!
O. Larsen. Samling: I . Burvald .

komm e opp i mot et par mm . KrystaIl
gruppene opptrer som regel pa dru serom
i analcim. Enkelte druseornr ader , da
spesielt fra Saga I, har innh oldt flere
hundre enkeltkrystaller pa noen fa ern'
overflate nettopp i analcimdruse r.
Andre aksessoriske mineraler er helvin ,
albitt , eegirin, fluoritt og nat rolitt.
Bertranditt er sekundrert dannet pa
bekostnin g av primare beryllium-mine
raler som melinoph an og leucoph an.
lngulv Bu rvald. 11 '90
~-- f

Heia, Tveda len
Buer , Sand efjord
Kar iasen , Sandefjord

. (Knut E. Larsen , 1987)
Thorbj ernsas , Tvedalen (SAB, 1990)
Bertranditt opptre r ofte som grupper av
tabul zere , linjalformige krystaller med
spred ning utover fra ett punkt som i en
vifte. Fargen kan ga fra helt vannklare,
gra , hvite eller i forskjellige gule nyan
ser . Ste rrelsen pa enkeltkrystaller kan

Bertranditt
Be4Siz07(OHh , rombisk.
Neum ann (1985) nevner flere forekoms
ter av mineralet i Norge , spesielt fra
granittpegmatitte r i Evje og Iveland
samt i nordmarkitt i Oslo-ornradet .
Derimot nevnes ingen funn i nefelinsye
nitt ornradet i Oslo-feltet. Dette virker
bemerkelsesverdi g da mineralet synes a
vrere forholdsvis vanlig ove r hele dette
omrade t , se tabell nedenfor:
Saga I, Tvedal en (SAB, 1982)
Vevja , Tvedalen (SAB, 1983)
Hakestad , Tj011ing (SAB, 1985)
Renningen , E-18, Eid anger

(A . 0. Larsen , 1986)
(SAB,1986)
(SAB, 1987)
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Chiavennitt, Vevja, Tvedalen. Krystall
aggregat er 0,5 mm.
Samling: TE. Foto: TE

ansett a vrere et av de sjeldnere i omra
det.
De siste arene har det dukket opp flere
nye og gode forekomster for chiavennitt.
I Tuften (Svensken) er det funnet
chiavennitt i 3 forskjellige pegmatitt
ganger. For 4 ar siden ble det funnet
temmelig mye chiavennitt i en stor
pegmatittgang syd i bruddet (TE, 1986).
Denne pegmatitten er nok til dags dato
den beste og rikeste forekomst for
mineralet. De siste par arene er det ogsa
funnet chiavennitt pa 2 andre pegmatitt
ganger i bruddet, men i adskillig mindre
kvanta enn det ferste funnet (FA,
1989-90). Felles for de to siste funnene
er at chiavennitten opptrer sam men med
mer eller mindre omvandlet hambergitt.
Det er videre funnet chiavennitt fel
gende steder; E-18 ved Setresvingen pa
Kokkersvold (SAB, 1988), Saga I
(SAB, 1982), Askedalsbotn (SAB/F A,
1990) og Treschow-Fritzoe (A If O.
Larsen/I. B. 1990).
Spesielt for noe av chiavennitten i
Treschow-Fritzee er at den er meget Iys
i fargen og at den i enkelte tilfeller gar

over i grent. Ogsa chiavennitten fra
Vevja er endellysere i fargen og gar mer
over i brunt. Bade i Treschow-Fritzee ,
Askedalsbotn, Tuften (Svensken) II og
Vevja opptrer chiavennitten intimt
sammen med epididymitt. Felles for de
fleste forekomstene med chiavennitt er
at det ogsa er funnet hambergitt der.
Hambergitten kan nok i noen tilfeller,
pga. hydrotermal omvandling, vrere en
av Be-kildene som har vzert til stede ved
dannelsen av chiavennitt og andre
sekundrere Be-mineraler.
Chiavennitt opptrer som regel som
spydformede mikrokrystaller i kulefor
mede aggregater pa druserom med
analcim og natrolitt. Mineralet kan ogsa
finnes som krystallinsk belegg og sprekk
fyllinger. Fargen er som regel sterk
redorange og er kjennetegnende for
mineralet. Bare unntaksvis er det funnet
chiavennitt med annen - eller svakere
farge, eks; Vevja ogTreschow-Fritzee.
Kvalitetsmessig er chiavennitt fra vart
ornrade langt bedre enn fra originalfore
komsten. Med de nevnte funnene av
chiavennitt kan en ikke lenger si at
mineralet er av de sjeldnere i omradet,
men fortsatt er ikke mineralet spesielt
vanlig. Det er trolig at det vii dukke opp
flere nye forekomster i tiden fremover.
Frode Andersen. 11 '90

Epididymitt
NaBeSi30 7(OH), rombisk.
Mineralet ble forst beskrevet av Flink
(1893) fra Narssarssuk , Grenland.
Senere ble epididymitt funnet pa Vesle
Areya i Langesundsfjorden (Flink ,
1898). Helt fram til ca . 1950 ble epididy
mitt betraktet som et meget sjeldent
mineral, bare funnet pa Gronlund og i
Norge. Det skulle imidlertid vise seg at
epididymitt var ganske utbredt som
aksessorisk mineral i pegmatittfore
komstene pa Kola-halveya, og siden er
mineralet beskrevet jevnlig fra savel
norske som utenlandske syenittfore
komster. Blant tallrike forekomster kan
det vrere verd a nevne Lovozero- og
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Epididymitt pi! chiavennitt . Treschow
Fritzee, Tvedalen. Epididymittkulene er
1-1,5 mm. Sam ling: lB/TE. Foto: TE

Khibina- massivene pa Kola, USSR
(1954) ; Vezna , Tsjekkoslovakia (1963) ;
Gjerdingen , Nordmarka (Ssebe , 1966);
Taseq , I1fmaussaq, Grenland (1966) og
Mont St. Hilaire , Quebec, Can ada
(1968) .
Navnet er avledet fra gresk (epi= palved ;
did ymos=tvilling) og henspeiler pa
mineralets krystallografiske ege nskaper.
Epididymitt er dimorft med eudidymitt
og ikke sjelde n opptrer disse to minera
lene samme n, ogsa i lovmessige sam
menvoksninger.
I larvikittornradet opptrer epididymitt
vanligvi s pa druserom i analcim , natrolitt
og mikroklin. En rekke felgemi ner aler
er obse rvert pa hulrommene (varierende
fra lok alit et tillok alitet): albitt, zegirin ,
chamositt, eudidymitt, chiav enn itt ,
diaspor, f1uoritt , bastnasitt-I'Ce) , tita
nitt , kvarts , elpiditt, magnetitt , biotitt ,
mon azitt-(Ce) , zirkon, heul anditt ,
kalsitt , svove lkis, sinkblende, montmo
rillonitt , molybdenglans, gibbsitt og et
murmanitt-liknende mineral. Epididy
mitt er dannet ved hydrotermale proses
ser, omtrent samtidig med zeolittiser-

ingen av soda litt, cancrinitt og nefelin.
Fargen er alltid hvit eller fargeles med
glassaktig til silkeaktig glan s. Forskjel
lige forurensninger kan imidlertid
pavirke det umiddelbare inntrykk av
mineralets farg e og glan s.
Krystaller av epididymitt viser sterkt
varierende habitus:
Kort- tillangprismatiske , velutviklede
krystaller , som enkelt individer , tvilling
eller trillingkrystaller. Disse kan opptre
enkeltvis , i aggregater eller epitaxialt
(Iovmessige sammenvoksninger) pa
eudidymitt. Krystallenes sterrelse er
vanligvis 0,5-2 mm, i sjeldne tilfeller
opptil1O-15 mm.
Grovkrystallinsk tavleformig, bladig
uten andre framtredende krystallflater
enn (001). Sterrelse opptil 3 x 10 x 20
mm.
Avrundete , plateformige , tallerkenfor
mede krystall er som kan opptre enkelt
vis, i rosett formige sammenvoksninger,
eller i mer tette , sfterulittiske aggregater.
Enkeltkrystaller av denne typen er
sje ldent ste rre enn ca. 1 mm, aggrega
ten e kan na ca . 3-4 mm.
Her felger en oversikt som viser epididy
mitt-forkomstene (alfabetisk rekkefel
ge) i omradet Sandefjord-Larvik-Lange
sundsfjorde n. Vanligste krystallutvik
ling er kort nevnt , samt kilde og arsta ll
for opplysningene .

Epididymitt. Kortprismatisk habitus.
Vesle A r¢ya
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Asked alsbotn , Tvedalen Hvite rosette r FA 1990
Bakkan e , Brunlan es Hvit e rosetter Thor Ander sen 1979
Bratthagen , La gendalen Langprismat iske kry staller

og epitaxiale samme n-
voksninge r med eudidymitt SAB 1987

Buer, Vestereya , Sandefjord Ve lutvikl. kr yst aller
og grove tavler SA B 1987

Ei ka ho lme n, La ngesundsfj . 1 krystall Ikke nevnt
Hedrum pukkv . Lagendalen Hvite rosetter Alf O . Larsen 1988
Heia , Tvedalen Hvite rosetter SAB 1986
Hu sebyasen , Sandefjord La ngprism. xis SAB 1977
Jah ren , Stavern Ve lutviklede ,

tavleformige xis. A lf O . Lar sen 1989
Kari asen , Sandefjord Langprism . xis SAB 1979
Renningen, E-1 8, Porsgrunn Hvite rosetter Alf O . Larsen 1986
Saga I, Tv ed alen Hvite ros etter S. Wrangsund 1978
Saga Pearl , Treschow-Fritze e
Tveda len Hvite rosetter A lf O . Larsen 1990
Sve nske n II , T ved alen Hvite ros etter SAB 1989
Th orbjernsas, Tved alen Hv ite rosette r FA 1990
Vesle Areya , Lan gesundsfj . Kort-Iangprism . kr ystaller.

Tvilling- tr illin gkrystaller ,
sa mt epitax ialt pa eudidymitt Flink 1898

Vevja, Tved alen Hvite rosetter R . Hansen/SAB 1983
Vera , Vest ere ya , Sandefj . Lan gp rismati ske kr ystaller ,

ogsa so m tvilling- trilling
kr ystaller SAB 1978

Epididymitt. Lan gprismatisk habitus.
Vesle Ar~ya

Epididymitt. Tvilling-krystaller.
Vesle Ar~ya (Ette r Flink).
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Eudidymitt
NaB eSi30 7(OH) , monoklin .
Eudidymitt er ori ginalbesk revet av W .
C. Br agger (1887) fra Lille Aroya ,
Langesundsfjorden. Sen ere e r miner alet
funne t pa fe lgende forekomster: Na rs
sa rssuk, Gre nland (Flink, 1897) : Vesle
Are ya , Langesundsfjorden (Flink,
1898) ; Lovozer o og Khibina , Kola ,
USSR (1954) ; Ilfm au ssaq , G ronl and
(1966); Mont Sain t-Hilaire , Quebec,
Ca na da (1986).
Nav n fra gres k (e u= no rmal/god, didy
mos=tvilling ) so m beskri ver kr yst allo
grafiske egenskaper hos mineralet.
Min er alet er dim orft med epididy mitt og
pa fle re for ek omste r opptrer disse
mineralen e samme n , ogsa i lovmessige
sa rnme nvoksninger . Eudidymitt er
ad skillig mindre utbredt enn epididy
mitt .
I larvikittornrad et opptrer eudidymitt pa



1976

1977
1988

1989

1978

1989
1887

1983

1898

1983
1978

Alf O . Larsen/
Arne As hei m

SAB

TE
Bra gger

TE

mitt, zirkon , polylithionitt , monazitt
(Ce) , astrophyllitt, leifitt.
Eudidymitt danner velutviklede , tavle
formige krystaller opp til15 x 30 x 3 mm
i ste rrelse. Aggregate r av krystaller kan
i sje ldne tilfeller na ste rrelser pa opptil 5
x 10 em ! Miner alet danner so m regel
krystaller fortvilli nget etter basis , og ofte
sva lehale-tvillinger. Ikke sje lden finnes
ogsa radizere aggregater av tynne , bla 
dige krystaller som kan opptre i form av
semmer eller be legg i gre nsesone n mel
lorn andre min eraler , Leks. mellom
ana lcim og nat rolitt , eller mellom ana l
eim/na trolitt og fe lis pa t . D enne finskjel
lete , perlemorsglinsende , nesten glim
meraktige for men av eudidymitt kan
ogsa danne em-store sfrerulitt- og rosett
formige agg regater pa druserom. Denn e
forme n av eudidymitt kan det vsere srer
lig van skelig a skille fra likn ende rosetter
av epididymitt , ut en nsermere ana lyse.
Her felger en oversikt ove r eud idymitt
forekoms tene i ornradet Sandefjord
Larvik-Langesundsfjorden (alfabetisk)
med en kort beskrivelse av opptreden ,
kilde til opplysninge ne og arstall .

Heia , T vedalen

Bratthagen, Lagendalen

Vevj a , Tvedalen

Vera , Vestereya , Sandefj .

Svein A . Berge. 11 '90

Saga I, Tvedalen

druse rom i ana lcim , natrol itt elle r mik
roklin. A nd re fe lgemineraler kan vsere
albitt , eegirin, fluo rapophyllitt , montrno
rillo nitt , eha mositt , ehiavennitt, ka lsitt ,
helvin , fluo ritt, bastnasirt-rCe) , epididy-

Blafjell , E- 18, Lan gan gen Rad irere aggregater av
bladige kr ystaller
Velutvik lede krystaller og
epitaxiale sammenvoksninger
med epididymitt SA B
Aggregater av velutviklede
krys ta lle r

Lille Areya, Langesundsfj. Ve lutviklede kr ystaller
Rise ya , La nges undsfj. Rad irere aggregater av

bladige krystaller
Ve lutviklede krystaller og

. radirere agg regater av bladige
krystaller SA B

Sikteseya , Langesundsfj. Ubeskrevet A lf O. Lar sen
Treschow-Fritzee , Tveda len Radi tere agg regater av

bladige kr ystaller
Vesle A reya, Langesundsfj . Velutvikled e kr yst aller og

epitaxiale samme nvo ksninger
med epididymitt Flink
Radi zere aggregater av SA B/
bladige krystaller R agnar H an sen
Ve lutviklede krys ta ller R agnar H an sen

Eudidymitt, Ves/e Ar¢ya, Langesunds
fjorden . Sva /eha/etvilling er 1,3 x 2 mm.
Sam /ing: O . T. Ljostad. Foto: TE
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Helvin pa analcim, Vevja, Tvedalen .
Triangelkant er 2 mm. Samling: SAB.
Foto: TE.

Genthelvin/Helvin
Zn4Be3(Si04hS/Mn4Be3(Si04hS,
kubisk.
Siden midten av det forrige arhundret
har de nne mineralgruppen vzertkjent fra
pegmatittganger i Langesundsfjorden .
Beskrivelser og analyser av helvin er
publisert flere ganger fra 1890 (Bregger)
og frem til 1988 (Alf O. Larsen) .
I lepet av det siste lO-aret av de nne
hundrearsperioden har bortimot 30
forekomster for disse helvinmineralene
blitt pavist . Nyere analyseresultater (Alf
O. Larsen) for 16 lokaliteter og nye
analyser av gamle prover viser at nesten
samtlige er manganrik nok til a matte
betegnes som helvin, der analysene for
Saga I viser den reneste helvin og
analysene fra Bratthagen viser den
reneste genthelvin. Se fig. 1.

1. Langangen
2. Langangen
3. Stokkeya
4. Stokkeya
5. Saga I
6. Saga I
7. Sikteseya
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8. Sand0ya
9. Lille Areya

10. Vevja
11. Vevja
12. Skredderronningen, (Renningen)
13. Tresehow Fritzee
14. Buer, Bjerkedalen
15. Bratthagen
16. Hakestad
Helvin opptrer som opptil flere em-store
tetraedriske krystaller med fargenyanser
fra skarpt sitrongule, brune eller grenne.
I enkelte forekomster er krystallene
sonert (fantom) med en indre brun og
ytre gul krystall . Disse mineralene
opptrer ofte i druser sammen med andre
Be-mineraler som eudidymitt, chiaven
nitt, melinophan, leueophan, epididy
mitt og bertranditt. Og ogsa sammen
med zeolitter som natrolitt, analcim og
gonnarditt. I tillegg opptrer ogsa fluoritt,
biotitt, magnetitt , pyroehlor, mikroklin,
regirin, andraditt ( melanitt), titanitt ,
apatitt, albitt, kalsitt, pyrophanitt ,
kloritt, hematitt, gadolinitt-(Ce) , cata
pleiitt, Fe-hornblende , (barkevikitt),
polymignitt og wulfenitt.
Helvin fra Saga I og Sandeya fluoresce
rer dyp redt med kortbelget UV-lys,
mens genthelvin fra Bratthagen fluore
seerer lys grent med kortbelget UV-lys .
Helvin fra Saga I og Sandeya er de ferste
kjente med fluoreseens .
Ingulv Burvald. II '90
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Fig. I Helvin-danalitt-genthelvin
diagram.



Hambergiu. Etter W. C. Bragger 1890.
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prover med brukbar hambergitt i mai
1990 (FA). Her sitter mineralet som
naler pa 20-30 x 2-3 mm i analcim i
matriks. Videre er det funnet hambergitt
i Vevja (Knut Eldjarn) , Bjerndalen (Alf
O. Larsen 1989), Treschow-Fritzee
(SAB 1989) og Walter Rimstad (TE
1985) i Tvedalen. Hambergitt er ogsa
funnet i en veiskjering pa E-18 ved
Renningen (SAB 1987).
Pa Klastad i Tjelling som er nevnt i
Norges Mineraler , ble det for endel ar
siden funnet endel gode hambergittkry
staller pa opptil 4 x 1 em. Her ble
mineralet alltid funnet intimt sammen
med schorl (sort turmalin) .
Hambergitt er primsert dannet, og er
etter leueophan og melinophan det
tidligst dannede Be-mineralet pa pegma
tittgangene i ornradet , etter feltspat ,
men i de fleste tilfeller fer analcim. Ofte
finner en andre Be-mineraler sammen
med hambergitt , Leks. ehiavennitt og
epididymitt. Hambergitten er nok i
enkelte tilfeller en av Be-kildene som
har vrert tilstede for a danne andre,
sekundrere Be-mineraler. Dette pga.
hydrotermal omvandling av hambergit
ten. Bemerkelsesverdig er det at minera
let ofte er ledsaget av et svart til brunt ,
ikke nrermere bestemt Mn-Fe-oksyd .
Dette oksydet kan i enkelte tilfeller ha
tilnrermet amorft utseende.
Frode Andersen 11 '90
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Hambergitt Klastad, Tjelling. Krystall
tverrsnitt 1 x 1,5 mm. Samling: SAB.
Foto: TE.

Hambergitt
Be2B03(OH), rombisk.
Hambergitt er originalbeskrevet fra
Helgeroa og er godt beskrevet i Norges
Mineraler av H. Neumann. Hambergitt
ble av W. C. Bregger i 1890 omtalt som
et av de absolutt sjeldneste mineralene i
ornradet. I dag er det, i tillegg til fore
komstene som er nevnt i Norges Minera
ler , funnet hambergitt pa flere nye
forekomster i omradet. Mineralet rna i
dag kunne sies a vrere forholdsvis
utbredt, dog ikke vanlig.
Den kanskje beste og rikeste fore koms
ten for hambergitt pr. i dag er Tuften
(Svensken) i Tvedalen. Idette bruddet
er det funnet hambergitt i 3 forskjellige
pegrnatittganger , den seneste ijuni 1990
(FA) . I en stor pegmatitt gang ble det i
1983 (SAB/Ragnar Salmen) funnet
tildels rikelig med hambergitt. I Tuften
er det funnet mer eller mindre uregel
messige krystaller pa opptil 7 x 2-3 em.
Oft e er krystallene parallellsammen
vok sninger eller opptrer som radi al-stra
lige aggregater. let brudd ved Askedals
botn i Tvedalen ble det funnet endel



Leucophan og melinophan
(Leucophanitt og meliphanitt),

Begge mineraler er originalbeskrevet
fra Langesundsfjorden , henholdsvis i
1840 og 1852. Mineralene er kjemiskt
ntert beslektet og det har fra enkelte
hold vert betvilt om det dreier seg om to
selvstendige mineraler. Denne tvilen er
helt uberettiget, men det er verd a nevne
at mineralene aldri opptrer sam men pa
samme pegmatittgang. I Norges Minera
ler av H. Neumann omtales begge
mineralene utferlig og det nevnes flere
forekomster. Felles for de aller fleste
forekomstene er at de ligger i Lange
sundsfjorden og er av eldre dato. Det er
i den senere tid gjort flere gode funn for
disse mineralene andre steder i omradet,
og da spesielt for Melinophan.

Leueophan, Vesle Ar¢ya, Langesunds
fjorden. 2,5 em lang. Samling: TE.
Fotol O.T. Ljestad

Leucophan
(Na,Ca)2BeSi2(O,OH,F) 7' triklin .
Leucophan blir i Norges Mineraler
beskrevet som ganske utbredt pa pegma
tittgangene i Langesundsfjorden, og det
beskrives en rekke navngitte forekoms
ter. Det blir ikke nevnt en eneste fore-
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komst for mineralet pa fastlandet.
Leucophan er som det fremgar et typisk
mineral for pegmatittene i Langesunds
fjorden men det er i den senere tid ogsa
gjort enkelte funn pa fastlandet og fra
noen nye lokaliteter i Langesundsfjor
den.
Det er fun net leucophan i 3 brudd i
Tvedalen; Saga (SAB/Ragnar Salmen
1978) , Vevja , og Heia (TE 1989).
Leucophanen fra Saga er etter hvert
godt kjent, og dette er kanskje den
rikeste forekomsten for mineralet , ogsa
sammenlignet med pegmatittene i
Langesundsfjorden. Mineralet opptrer
temmelig rikelig og til tider i flere kg
store masser. Leucophanen fra Saga
opptrer pa 3 forskjellige mater:
- Som friske svakt gul-grenne masser
med god spaltbarhet.
- Som finkornete masser i en blanding
med albitt.
- Som mikrokrystaller sammen med
bl.a. betranditt. Denne varianten er nok
dannet som en 2. generasjon , senere enn
den opprinnelige leucophanen.
I ornradet opptrer leucophan gjerne
sam men med regirin og astrophyllitt.
Leucophan er ogsa funnet i Stalaker i
Tjelling (Arne Asheim). Det er videre
funnet leucophan pa Teineholmen (FA
1989) , pa Siktesey (AIfO. Larsen 1990)
og pa Riseya (TE 1983) i Langesunds
fjorden.
Leucophan kan i mange tilfeller vsere
lett a overse pga. sin uanseelige farge. Et
kjennetegn for mineralet er dePimot dets
kraftige hvite til rosa fluorescens.
Fargen pa leucophan er som nevnt
gulgrenn. Det kan i mange tilfeller synes
som fargen pa mineralet er merkere pa
de vestlige pegmatittene i omradet, Det
er kun funnet krystaller av noen sterrelse
pa noen fa forekomster i Langesunds
fjorden, og disse krystallene er en stor
sjeldenhet. Noen av disse krystallene er
kjent som verdens beste for mineralet.
Leucophan kan i forbindelse med
hydrotermal omvandling ogsa vrere en
av Be-kildene ved dannelse av



sekundrere Be-mineraler. Leueoph an er
pri mart da nnet og er ved siden av
melinoph an det tidligste Be-mineralet.
Leuco-phan er dannet omtrent samtidig
med feltspat. Selv om det ble funnet
ganske mye leueo-phan i Saga er ikke
mineralet spesielt vanlig og det synes
som om det nok ikke kan ventes a finne
mange nye lokaliteter i tiden fremover.
Frode A ndersen. 11 '90

Melinophan, Slevolden, Porsgrunn .
Krystallplater er 4 em brede.
Samling: TE. FOIO: O. T. Ljestad.

Melinophan
(Ca ,Na)zBe(Si,Alh(O, OH, F)7'
tetragonal.
W. C. Bregger (1890) gjer et poeng av
at melinophan opptrer forholdsvis
rikelig i en «rnelinophan sone» og at
mineralet utenfor denne er en stor
sjeldenhet. I Norges Mineraler av H.
Neum ann omtales det kun noen fa
forekomster for melinophan pa fastlan
det ; Nalum ved Stavern , Blafjell ved
Langangen og Klastad i Tjelllng . Det er
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i de senere ar gjort flere veldokumen
terte funn av melinoph an i Tved alen;
Saga (SAB), Tuften (Svensken) I og II ,
Walter Rimstad (FA 1980) , Askedals
botn (TE 1990), Torpevann (Alf O .
Larsen 1982) , Treschow-Fritzee (SAB
1998), Torbjernsas (SAB 1978) , Vevja
(SAB 1983) , Thorstein ved Hallevann
(TE 1985) og Bjerndalen (Alf O . Larsen
1988).
I Bjerndalen ble det funnet en del
brukbar melinophan i dreye masser med
et tverrsnitt opptil 5-6 em. Her var
melinophan ofte ledsaget av gadolinitt 
(Ce) . I Vevja ble mineralet funn et bl.a.
som grove delvis omvandlede krystaller
pa 3-4 em i analcim matriks. Bemerkel
sesvcrdig for denne omvandlede meli
nophan er at det opptrer ehiavennitt
intimt sammen med den.
I tillegg til Blafjell ved Langangen er det
funn et melinoph an ved 2 andre fore
komster langs den nye E-18 vest for
bomstasjonen ved Lanner , Renningen
ved Lillegarden (SAB 1986) og Slevol
den ved Lillegarden (Alf O . Larsen
1987). Ved Slevoiden , svzert nserkontak
ten med omliggende bergarter, ble det i
forbindelse med byggingen av den nye
E-18 funnet flere gode og friske prover
av melinophan (TE 1986) . Dette funnet
er nok kanskje det beste som er gjort for
mineralet de siste arene . .
I Norges Miner aler av H. Neumann
beskrives melinophan fra Klastad i
Tj0lling (konservator G. Raade 1967).
Det er senere funnet melinophan i
Hakestad (SAB 1985) og Stalaker (SAB
1986). let av bruddene pa Klastad
(Hasle) ble det funnet noen prover av
melinophan hvor fargen gar over fra gul
til mer grennlig (Ragnar Salmen 1981).
Det er tvil om dette er forekomsten for
mineralet som er beskrevet av konserva
tor G . Raade. Varen 1990 ble det funnet
forholdsvis mye melinophan i den
«kjente» pegmatittgangen i Hakestad
(FAffE) . Mineralet opptrer her som
meget friske plateformige masser med et
tverrsnitt pa inntil 8 x 5 em. Fargen pa



Catapleiitt, Hakestad, Tjolling .
Krystallene er I mm brede .
Sam ling: TE. Foto: TE.

Hilaritt pa albitt , Siktesey , Langesunds
fjorden. Kul ediameter 0,35 mm.
Samling: FA . Foto: TE

melinophanen fra Hakestad er en del
Iysere gul enn for de fleste andre fore
komstene av mineralet. Det ble ogsa
funnet krystaller av mineralet pa et par
prover . En av krystallene var forholdsvis
godt utviklet og har en storrelse pa ca .

54

Elpiditt, V¢ra, Sandefjord. Aggregatet er
10 mm. Sam ling: sAB. Foto: TE

Bastnasitt-ICe) i analcim , Bjerndalen ,
Tvedalen . Krystallene er 4 mm lange.
Sam ling: FA. Foto : TE

10 x 10 mm og ste mmer godt ove rens
med krystallene som er beskrevet fra
Langesund sfjorden . Det er ogsa funn et
melinophan i Kamfj ord pukkverk i
Sandefjord (Knut E. Larsen) .
Melinophan er et av de tidligst dann ete



Wickmanitt, Saga I, Tvedalen.
Samling: SAB. Foto: TE.

Tadzhikitt-(Ce), Barkevikt , Lange
sundsfjorden. Bredde 8 mm. Samling:
TE. Foto: TE.

Be-miner alene pa pegmatittgangene.
Mineralet er dannet omtrent samtidig
med feltspa t , noe som bI.a . sees spesielt
god t pakrystallene fra Hakestad som
sitte r i feltspa t.
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Gadolinitt-(Ce). Krystallen er 4 mm lang.
Samling: SAB. Foto: TE .

Datolitt i analcim, Slevolden, Porsgrunn.
Krystallen er 4 mm. Samling: lB. Foto:
TE.

Mineralet rna i dag sies a vrere forholds
vis utbredt og ikke spesielt sjeldent.
Frode Andersen. II '90



Catapleiitt fra Langesundsfjorden

Catapleiitt
(Na ,Ca)zZ rSi30 9·2H O, heksagon al
Ca tapleiitt er originalbes kreve t av
Weib ye (1849) etter funn av miner alet
pa Lave n i Langesundsfjorden . Siden er
eata pleiitt blitt beskrevet fra andre
alkalikomplekser. Samtlige analyser av
eat apleiitter fra larvikittomradet viser at
Na dominerer over Ca , men muligh eten
for opptrede n av kalsium-catapleiitt er
tilstede .
Som gangmine ral finne r man eatapleiitt
pa pegm atittene i Langesundsfjorden og
ved Bratthagen i Lagendalen. Miner alet
fore komme r som inntil cm-tykke heksa
gona le tavler eller som rosetter av
folierte blad er. Tidlig utkrystallisert
eat apleiitt viser tegn til mekanisk stress
og hydrotermal omdanning til zirkon.
Fargen spe nne r fra grahvit til ora nge
bruno
Pa dru serom er mikrokrystaller av
eatapleiitt funnet fler e sted er. Fine
krystallaggregater ble 1986-87 funnet i
Hakestadbruddet , Tjelling . Krystallene
er sekundtert pavokst albittisert feltspa t
og deIs innes luttet i analcim. Pa druse ne
finner man ellers zirkon , mierolitt ,
svove lkis m.fl. og kalsitt , kloritt som
sene dann elser.
Nye lok alit eter for eatapleiitt er Kjee ya
og Teineholm en i Langesundsfjorden
foru ten Hakestad , Tj0llin g (SA B 1985),
Bu er , Sande fjo rd (SA B 1987) og pegm a
titt ved Bratthagen (1990).
Funnstedet for natroneatapleiitt ,
bes kreve t av Bregger (1890) , er galt
gjengitt i Norges Mineraler. Rett lok ali
tet sangivelse skal vsere Vesle A re ya og
ut fra Braggers anvisninger sannsynligvis
den velkje nte cat apleiitt/eudidyrnitt /epi
didymitt-pegm atitten .
Tom Engvo ldsen. 11 '90
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Elpiditt
NazZrSi6015·3H zO, rombisk
Miner alet ble forst funnet i Nar ssarssuk ,
Gronl and og bes krev et av Lindstrom i
1894. Krystallen e beskri ves som lang
prismatiske , boyd og brutt , og krystall
toppene splintre t. Opptrer vanligvi s i
sammenfiltrede krystallaggregater.
Mineralets navn er avledet fra gresk ,
elpise hap , det vii si hap om en fore
kom st meget rik pa miner aler , noe som
den und erse kte stuffen kunne tyde pa.
Elpiditt er vide re kjent fra en rekke
lok alit eter . Som eksempler pa rike
fore kornste r kan nevnes Lovozero ,
Khibiny og Kazakhstan , USSR; Mont
Saint-Hilair e og Franeon Qu arry,
Canad a.
I Norge er elpiditt vanlig fler e ste der i
ekerittbergarte ne i den nordlige del en
av Oslofeltet. Forekomsten nrer Gjer
dingen i Nordmarka er spes ielt godt
kjent , sserlig blant mikrosamler e .
Elp iditt ble funnet i pegmatitt er i larvi
kitt av SAB og Ragnar Salmen pa
Husebyasen , Ves te reya , Sandefjord i
1974. Dette var fe rste funn av elpiditt fra
norske syenitt -pegma titte r. Tabellen
ned enfor viser andre forekom ster som
ber nevnes:
Elpiditt fra forek omstene i Sandefjord
og Stavern opptre r som Iys til me rk
brune og gulbrune , langpri smat iske
krystaller opptil ca. 20 x 3 mm sto re.
Krystallflatene er som regel uregelmes
sig utviklet og uten tydelig term inering.
De minste krysta llene kan veere nesten
farge lese og de lvis gjenno msiktige.
Aggregate r av krystaller kan utgjere
fler e em store ornrade r. Elpiditt fra
Ve ra som ligger innesluttet i eegirin eller
arfvedsonitt viser derim ot ofte skarp
krystallbegren snin g, ogsa med tydelig
terminer ing.
Miner alet opptre r vanligvis pa dru se
rom. Felgemineraler kan vtere albitt,
mikroklin , regirin, fluor apat itt , heul an
ditt, kalsitt , ehamos itt , epididymitt ,
montmorill onitt. Ellers pa stuffe ne er
de t obse rvert renigma titt, arfvedsonitt ,



ferrohornblende , illitt , polylithionitt ,
zirkon , kvarts, monazitt-(Ce) , bastn a
sitt-(Ce), pyrochlor og thoritt.
Det kan vrere verd a merke seg at aile
e lpiditt loka lite tene som til na er rappor-

tert fra pegmatitter i larvikittomrad et
ligger i sone- IV lar vikitt. (Se Oftedal &
Petersen , 1977) .
Svein A. Berge. 11 '90

Vera , Vester e ya , Sandefjord
Bentsered, Vestereya, Sandefjord
Kariasen , Vestereya, Sandefjord
Buer , Vestere ya , Sandefjord
Jahren , Stavern

SAB & Ragnar Salm en
SAB
SAB
SAB
Alf O . Larsen

1976
1978
1979
1987
1989

Hilairitt
NazZrSi309· 3H zO, trigonal
Hilairitt ble beskrevet som nytt mineral
i 1972 og gitt navn etter for ekomsten ,
Mont Saint-Hilaire , Quebec , Canada.
Mineralet ble forste gang funnet i Norge
1975 i pegmatitten pa Bratt hagen i
Lagendalen . Dette funnet er nevnt i
Norges Min eraler av H . Neumann , uten
nrermere beskrivelse av opptrede n. Det
skulle ga 19 ar fer det ble fun net en ny
fore komst for hilairitt. I okto be r 1989
ble det funnet (FA) en handful! pre ver
med hilairitt i en pegmatittgan g pa
nordest side n av Siktese ya i Langesunds
fjorden . Pegmatitten er spre ngt ut i
forbindelse med hyttebygging. I tiIlegg
til hilairitt ble det funnet fler e andre
interessante mineraler bl.a . gaidon
nayitt , berboritt og nordstranditt.
Pa Sikt ee ya opptrer hilairitt i en matriks
av samme nvokste albittkrystaller sam
men med gaido nnay itt, omva ndlet
sinkblende og noe zirkon . Den opptre r
her som porselen shvite enke ltkrystalle r
og kuleformige krystalla ggregater pa
inntil 1 mm . Krystallene og krystall
aggregate ne er godt utviklet og ste mmer
br a overe ns med den be skrevn e formen
pa krystallen e fra typelokaliteten .
Identiteten er bekreftet ved rontgen
(MGM) .
I pegmatitt en pa Bratthagen opptrer
hilairitt som brune til brun-gule eller
hvite , kuleformige krystallaggregat er
ofte som intim sa mmenvoksning med
catapleiitt pa hulrom med analcim ,
regirin, eudidymitt, etc. Formen er ufull
ste ndigog ste rrelsen kan na en drey mm .

I en stor pegmatittgan g noen hundre
meter nordves t for de kjente pegmatitt
gangen e ved Br atthagen ble det bl. a .
funnet hilairitt i slutten av august 1990
(SAB/FA ). H ilair itt en sitter her som
hvite mikrokrystall er i kul eformede
aggregater ente n pa delvis omvandlet
regirin eller i zirkonkrystall er hvor
kjernen er «ueret» ut. Identitet en pa
dette fun net er erma ikk e bekreft et.
Hilairitt er mer beslektet med cat apl eiitt
og gaidonnayitt . Min eralet er et av de
senes t dann ed e i pegmat itt en e og er nok
resultat et av en hydrotermal om vandling
av tidligere Zr-mineraler. Selv med de
to nye funn en e av hilairitt , rna min eralet
betraktes som et av de mer sje ldne i
omradet .
Frode Andersen. 11 '90

Hilairittkrystall. Mont Saint-Hilaire,
Quebec, Canada . Form en stem mer godt
over ens med krystaller Ira Siktesey,

Allanitt-(Ce)
(Ce,Ca, Yh(A I,Fe2+h(Si0 4)iO H),
monoklin
All anitt-(Ce) (o rthitt) er origina lbes kre
vet fra Sveri ge av Berz eliu s (1818) .
Mineralet , som er et medl em av epido t-
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A /lanitt-(Ce)

gru ppe n , er relat ivt sje lde nt i larvik itt
og nefelinsyenittpegm atitten e i dette
omradet .
A llanitt -(Ce) opptrer pa druserom so m
merk redbrune , tavleforrnige krystaller
opptil ca . 10 mm sto re, vanligvis ad skilli g
mindre , 0 ,5-1 mm . Kry stallen e viser
som regel gan ske enkle former (se
skisser) . Va nlig i par agen esen er albi tt ,
analci m og kalsitt , sje ldne re natrol itt ,
bio titt , cha rnos itt , titan itt , molybden 
glans , svovelkis, regirin , bas tnasitt -ICe),

Sammenvoksning me/lom allanitt-t Ce)
og epidot. (Ette r Goldschmidt, 1911) .

fluo ra pa titt og fluo r-apo phyllitt.
Min eralet e r ogsa funne t som en merk
rod brun kjerne omgi tt av grenn epidot
(Ho tve dt), o mtrent som besk revet av
Goldschmidt (19 11). (Se skisse).
A llanitt -(Ce) er dannet hyd rotermalt
omtrent samtid ig med tit anitt , zirko n og
epido t pa druserommen e.
A llanitt -(Ce) er registrert fra fe lgende
fore ko ms ter (kilde fo r opplysninger og
arsta ll angitt til sist) :
Svein A. Berge 11 '90

Hot vedt nedre , Fok sercd , Sandefjord
Hot ved t evre , Fok sered , Sandefjord
Kam fjord pukkverk , Sandefjord
Kariasen , Veste reya, Sandefjord
Nordre Bergan , Rastad, Sandefjord
Slevolde n , E-18, Lillegarden , Porsgrunn
Stalake r, Tjell ing, Larv ik
T horste in, Brunlanes, Lar vik

Idar Bakke
SA B
SAB
SA B
Idar Bakke
Alf O . Larsen
SAB
IE

1983
1985
1979
1979
1985
1987
1988
1988

Ancylitt-(Ce)
SrCe(C0 3h(O H) ·HzO, ro mbisk
Mine ra let er originalbeskrevet fra Nars
sarssuk , G ronl and av Flink , 1899. Nav
net er av lede t fra gres k (ankylos =
krum) og hen speiler pa mineralets bu ed e
kr ystallflater.
W. C. Bregger (1890) beskrev et mineral
fra eudidymitt -fore ko mste n pa Lille
Areya i Lan gesundsfjorden som han
kalte weibyeitt. Nrerme re undersekelser
av Per Chr. Seebe (1963) viser at dette
materialet var en pseudom orfose av
bas tnasi tt etter
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ancyli tt (sje ldne re ette r zirko n) samme n
med sma farge lese til hvite pseudo
oktaedriske krystaller av ancy litt-(Ce) .
Se ne re er ogsa min eralet funnet pa noen
fa fore ko mste r i larvikittornradet .
I Saga I , Tved alen oppt re r ancy litt -(Ce)
so m kort- til langprismatiske , gra kry
sta ller opptil ca. 1 mm , pa druser om i
ana lcim sa mmen med regirin (SA B
1982) .
I veifyllings ma teriale nord for Bratt
hagen i Lagen dalen ble ancyl itt -(Ce)
funne t i 1977 (SA B) som gule til rnerk
brune , langprisrnati ske , uregelm essige



Bastnasitt-fCe)
(Ce ,La) (c0 3)F , hek sagonal
Min eralet er orgi nal beskrevet av Berze
lius i 1818 og typelokalit et e r Bastnas,
Sverige . Navn etter forek omsten .
Bastnasitt-ICe ) har vrert an sett fo r a
vzere et forholdsvis sje lde nt min eral pa
larvikitt- og nefelinsyenittpegmatitten e i
den sydlige delen av Oslofelt et. W.C.
Bragger (1890) beskriver sa ka lt wei
byeitt fra eud idy mitt fo re ko mste n pa
Lille Are ya , et min eral som se ne re har
vist seg a besta av bastnasitt-I Ce) sa mt
ancylitt -(Ce) (se fo revrig under ancy litt 
(Ce)).
Ved Min eralogisk-Geologisk Museum
pa Teyen i Oslo har jeg ved e n rekke
anledninger fatt identifise rt bastnasitt
(Ce) , og tilsammen er det registrert ca .
30 lokaliteter for min eralet i larvikittom
radet . Ytterligere funn er sikkert gjort
av andre samlere . Da omrade t e r meg et
rikt pa cerium-holdige min eraler (18
stk .) er det narliggende a anta at det
dr eier seg om bastnasitt-ICe). Et annet
fo rho ld er at min eralet ofte opptrer i
synta ktiske sa mmenvoksninge r med
pari sitt-(Ce) , kan skj e ogsa med andre
fluorkarbonate r av sje ldne jordarter. A
avgje re hvilken av fasene som i hvert
enke lt tilfelle er dominerende , kr ever
nairrnere ana lyse .
Bastnasitt-fCe ) kan opptre pa flere
forskjellige mat er i forekomsten e i dette
ornradet:
- Tynntavled e , avru nde de til tydelig
hek sagonale kr ystaller , samme ntrykt
par allellt med c-a kse n. Opptrer pa
druserom , va nligvis i rosettformige
agg re gate r opptil20 mm , men ogsa so m
opptil ca . 1 mm e nke ltkrys ta lle r. Fa rge n
varierer fra for skj ellige gr ad er av gult , til
rnerk brun, rodbrun eller nesten hvit.
Eksempler pa lok alit eter er: Saga I,
Sven sken , Heia og Tresch ow-Fritze e i
T vedalen ; Fok sered ved Sandefjord .
Renningen E- 18 ved Lilleg arden . Vesle
A reya i Lan gesundfjorden .
Kort- til lan gprism ati ske kr ystalle r
bestaende av et tri gon alt pri sme , elle r et

Aneylitte-(Ce).
Kort - og langpris
m atisk drakt.
Saga 1, Tve da/en

Ancylitt-ICe}, Pseudo-oktaedrisk drakt.
Denn e fo rm en oppsui r ved parvis avrun 
ding av (I l l) flat er (merke t e) . Bassebu ,
Tve dalen.

A neylitt-(Ce) .
Dipyramidal
drakt

krystaller opptil ca . 0,6 mm pa sprekkso 
ne r i no e omvandlet pegm atitt. Felge
min eraler er regirin, ch am ositt , feltspat ,
natrolitt , loparitt-(Ce) sa mt et ukj ent
hvitt , fibrig min eral.
Raad e & Mladeck (1977) oppgir ogsa
ancylitt -(Ce) fra lok alit et en Bratthagen ,
men uten ruerm ere besk rivelse.
T om Engvoldsen rapporterer mineralet
fra pegmatitt i fast fjell i e t ste inbru dd
ved Bassebu , Tv ed alen (1983) . Ancylitt
(Ce) opptrer i denne for ek om sten som
grahvite pseudo-oktaedrisk e kr ystaller
opptil ca . 0 ,5 mm pa druse rom samme n
med natrolitt og Fe-Mn-ok syder. Min e
ra le t er dannet i gre nsesone n mellom
pegm atitt og larvikitt .
Arne As he im nevner funn av ancyl itt 
(Ce) fra Stalaker i Tj 011ing (ca . 1982) , i
form av en brunlig-gr onn masse som
omvandlingssone omkring gadolinitt
(Ce).
Al f O. Lar sen har funnet et min eral i
ancy litt -gru ppe n i Sven sken (T ufte n),
Tvedalen, som omva ndl ingssone rundt
et ga do linitt -mine ra l (1985) .
Sve in A . Berge. 11 '90
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ditrigonalt prisme. Krystallenes ster
relse er mindre enn 0,1 mm. Fargen er
gul til gulbrun. Mineralet er antakelig
dannet som omvandlingsprodukt av
gadolinitt-(Ce). Denne formen er kun
funnet pa en enkelt lokalitet i ornradet,
Treschow-Fritzee, Tvedalen.
Syntaktiske sammenvoksninger med
parisitt-(Ce). Opptrer i form av heksago
nale, tavleformige tillangprismatiske
polykrystaller. Storrelse opptil 8 x 5
mm (sjelden), vanligvis 0,5 - 1 mm.
Krystallene viser ofte tydelig sonering,
vekselsvis gul og gulbrun. Langprisma
tiske krystaller avtar gjerne i tykkelse
mot endeflatene . Eksempler pa lokalite
ter: Saga I, Bjerndalen og Vevja i
Tvedalen. Husebyasen, Kariasen og
Vera ved Sandefjord. Renningen E-18
ved Lillegarden.
Omvandlingsprodukt av fluorapatitt.
Bastniisitt-(Ce) kan erstatte fluorapatitt
krystallen he It eller delvis. Fargen pa
omvandlingsproduktet kan variere fra
gragult til redbrunt. Mineralet er ofte
matt, jordaktig, men opptrer ogsa i form
av friske, tette masser med h0Y glans.
Det er funnet omvandlede krystaller i
sterrelse helt opp til 20 x 30 mm. Et
annet mineral, britholitt-(Ce), er av og
til ogsa med i bildet ved a utgjere en ytre
sone av redbrunt, glassaktig materiale.
Sterrelsen pa de forskjellige sonene kan
variere betydelig. Eksempler pa lokali
teter: Ranvikmyra, Vera , Thoreya og
Kamfjord ved Sandefjord . Klastad i
Tjelling. Fuglevika ved Stavern. Saga I,
Vevja og Walter Rimstad i Tvedalen.
Kokkersvoll ved Langangen.
- Omvandlingssone rundt mineraler
som inneholder sjeldne jordarter.
Bastniisitt-(Ce) er pavist som en opptil2
mm bred, brun sone omkring ehevkinitt
fra Bugarden, Sandefjord.
Britholitt-(Ce) viser av og til omvandling
til bastniisitt-(Ce), for eksempel i Walter
Rimstad iTvedalen. Hakestad i Tjelling.
Blafjell-Kokkersvoll ved Langangen.
Sa-be (1963) rapporterer bastniisitt-(Ce)
som pseudomorfoser etter zirikon

krystaller fra Lille Aroya, Langesunds
fjorden.
- Som konklusjon kan man si at bastna
sitt -(Ce) er et ganske utbredt mineral pa
syenittpegmatittgangene i den sydlige
del av Oslofeltet. Hyppigst opptrer
mineralet som omvandlingsprodukt av
fluorapatitt, sarlig i den estlige delen av
omradet (Sandefjord). Som «primrere»
krystaller opptrer mineralet vanligst i
form av tynntavlede krystaller i rosett
formige aggregater (Tvedalen) .

svei[]UA.:"ge 11'~ ~

......_-_. [ill
Bastniisitt-(Ce) Bastniisitt-(Ce)
Trigonalt prisme Ditrigonaltprisme

Bastnasitt-ICe] Tynntavlet, tykktavlet
krystall.

Chevkinitt
(Ca,Ce,ThMFe2+,Mgh(Ti,Fe3+hSi4022'
monoklin .
Chevkinitt ble ferste gang funnet i Ural ,
USSR i 1839. Mineralet ble forste gang
funnet i Norge i 1975 pa sydspissen av
Stokkeya i Langesundfjorden. Chevkinitt
er godt beskrevet i Norges Mineraler og
er ved siden av Stokkeya ogsa beskrevet
fra Buer i Bjerkedalen, samt fra Grenna
sveien og en ikke nrermere angitt fore
komst pa Vestereya ved Sandefjord. Den
sistnevnte forekomsten er Bentsred nair
den kjente pegmatittgangen ved Vera
(Knut E. Larsen 1978).
Det er de senere ar dukket opp noen fa
nye lokaliteter for ehevkinitt. Ved en
veiskjsering syd for Vera ble det funnet
ehevkinittsom uregelmessige masser pa
inntil1 em (Knut E. Larsen 1985). I Heia
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i Tvedalen ble det funnet en prove med
ehevkinitt , her ogsa som uregelmessige
masse pa 1 x 2 em (FA 1989). Det siste
funnet av ehevkinitt ble gjort pa ] ahren ,
ea 2,5 km vest for Stavern (TE 1990).
Her opptrer mineralet som gode
enkeltkrystaller og tvillinger(?) pa inntil
2-3 x 15 mm . Identiteten pa mineralet
fra Heia er ikke bekreftet.
Den kanskje beste forekomsten for
ehevkinitt er Berntsred ved Vera. Her
opptrer ehevkinitten i en ganske stor
pegmatittgang hvor det bl.a. er funnet
gode zirkonkrystaller. Det er her funnet
relativt mye ehevkinitt enten som dreye
masser pa inntil 3-4 em eller sjeldnere
som gode krystaller pa inn til 1 x 4 em.
Ogsa her som fra Gronnasveien , har
mineralet i noen tilfeller en omvandlings
hinne av bastnasitt .
Chevkinitt rna anses a vsere et temmelig
sjeldent mineral , selv om det er funnet
endel prover pa enkelte lokaliteter.
Frode Andersen . II '90

Gadolinitt-(Ce)
(Ce,La,Nd,YhFe2+Be2Si201O' monoklin
Alf O. Larsen fant i 1974 gadolinitt pa
lesblokker ved garden Buer i Bjerkeda
len , Porsgrunn . Materialet stammer fra
vanntunnelprosjektet Mjevann-Vallera
sen. Senere ble denne gadolinitten
beskrevet som det nye mineral gadoli
nitt-(Ce) (Segelstad & Larsen 1978).
Siden da er mineralet funnet pa en rekke
nye forekomster i omradet. Neumann
(1985) nevner Bliifjell , E-18 ved
Langangen ; Klastad i Tjelling og Bak
ken (na kalt Vevja) i Tvedalen. I tillegg
kommer felgende forekomster:
Bjerndalen , Tvedalen (Alf O . Larsen/
SAB 1989)
Hakestad , Tj0lling (SAB 1985)
Stalaker , Tj0lling (SAB 1980)
Treschow-Fritzee , Tvedalen (Alf O.
Larsen/SAB 1985)
Svensken (Tuften) , Tvedalen (Alf O.
Larsen 1985)
En kalsiumrik variant: Bratthagen,
Lagendalen (SAB 1986)
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En kalsiumrik variant: (Pers. medd.
Sreb01986)

Gadolinitt-(Ce) opptrer vanligvis i
mikroklin eller analcim som rnerk
grenne til brune og sorte , mer eller
mindre uregelmessige, til dels plate-for
mige, masser i opptil3-4 em. Felgemine
ralene kan vrere biotitt , zegirin, nefelin ,
sodalitt , eanerinitt , pyroehlor, molyb
denglans , svovelkis, kalsitt, natrolitt ,
bastnasitt-Ce), I tynne splinter viser
mineralet en karakteristisk lys grenn
farge (lettest a se under mikroskop).
I Klastadforekornsten er det funnet
velutviklede krystaller i rnikroklin.,
Dette tyder pa en forholdsvis tidlig
utkrystallisering av mineralet (omtrent
samtidig med ferste utkrystallisering av
eatapleiitt , tritomitt-(Ce) osv . pa andre
pegmatittganger). Krystallene viser
hovedsaklig kortprismatisk habitus , de
kan vrere opptil ca . 1 em store, men det
er ogsa observert langstengelige, for
trukne krystaller opptil ca. 2 em .
I Treschow-Fritzee er gadolinitt-(Ce)
pavist i srna mengder i en pegmatittgang
rik pa analcim, bastnasitt-tCe) og
naleforrnig eegirin . Her opptrer bastna
sitt-(Ce) utkrystallisert pa hulrom som
rosetter av gule til brune, bladige kry
staller. Sjeldnere i form av meget sma
trigonale krystaller. Enkelte av hulrom
mene har tydelig form av et opprinnelig ,
velkrystallisert mineral , sannsynligvis
gadolinitt-(Ce) (pavist i sma mengder) ,
som da er blitt fullstendig omvandlet til
bastnasitt-ICe). Sammen med de nevnte
rosettene av bastnasitt-tCe) opptrer av
og til blekt gule, langprismatiske ,
tetragonale(?) krystaller av et annet
mineral (opprinnelig zirkon?) som ogs a
er om vandiet til bastnasitt.
Disse spesielle forholdene burde vrert
gjenstand for nsermere undersokelser.
Svein A. Berge. II '90



Tadzhikitt-(Ce)
Ca3(Ce ,Yh(Ti ,Al ,Fe3+)B4Si4022'
monoklin
Tadzhikitt tilh orer hellandittgruppen .
Min eralet er originalbeskrevet fra
Turkestan -Altai alk aliprovins, T adzhi
kaya, USSR av Efimov et. al. Tad zhikitt
forekommer her i kvarts-mikroklin
eegirin pegmatitt som kurvede plater i
albitt ise rte partier av gangen . Som e n
senere fase opptrer prismatiske kr ystal
ler samme n med polylithionitt , riebec
kitt-arfved sonitt i kjernen . Far gen er
lyse - til merkebrun med gla ssglan s pa
kry stallflatene.
Ved Mont Saint-Hilaire , Queb ec ,
Can ad a e r tadzhikitt funnet som druse
mineral sa mmen med gotzenitt og
flu oritt i marrnor-xenolitter. T ad zhikitt
er dessuten rapportert fra hul rom i
eruptive breksjer. Mineralet opptre r
som sma ros etter med lamellar stru ktur .
Fargen variere r fra gulbrun tillys ro sa og
hvit. T ad zhikitt fra Mont Saint-Hilaire
oppgis vrere et meget sjeldent aksesso
risk min eral.
I Larvikornradet er tadzhikitt ide ntifisert
av G . Raade etter funn pa Laven og
Skudesundsskjrer (1975, 1978). Minera
let er elle rs kjent fra Barkevika (Knut
Eldjarn ) og Saga I (Alf O . Lar sen 1978)
Mineralet danner 2-3cm (merke) brune
plate- til fjrerformede aggregat er. T ad z
hikitt er siden funnet i tre pegmatitter pa
Vesle Are ya . Pa hver pegmatittgan g er
bar e en rosett , under 5 mm , funnet
innesluttet i eucolitt. ldentitet en er
bekreft et gjennom rontgenopptak
foret att av konservator G. Raad e
(1983) .
Min eralet rna betraktes opptre sje ldent
til meget sje ldent i omradet .
Tom Engvoldsen. 11 '90

Datolitt
Ca BSi0 4(O H ) , monoklin
Min er alet er originalbeskrevet fra
Nodebro grube ved Arendal i 1806 av H.
M . T . Es mark . W. C. Bregger beskriver
ferste ga ng datolitt i 1890 fra Lange
sunds- 63

fjorden. Han betegner her mineralet
som drusemateriale i form av et over
trekk pa homilittkrystaller der hvor
disse grenser mot zeolitter. (Neumann
1985).
I nyere tid er datolitt ogsa funn et i f01
gende for ek om ster innen ornradet:
Kamfjord pukkverk, Vestereya (SAB
1979)
Merje, Tved alen (W. Sekanina 1985)
Renningen , E-18, Lillegarden (SAB
1987)
Slevolden, E-18, Lillegarden (Alf O .
Larsen 1988)
Stalaker, Tj011ing (SAB 1981)
Bratthagen , Lagendalen (P . Chr. Sebe
1966)
Krystaller av datolitt fra Merje er he It
vannklare , meget flaterike. De er opptil
et par mm og opptrer sammen med
analcim , blyglans og andraditt. I pegm a
tittmateri ale fra E-18 tunnelen ved
Slevolden opptradte datolitt relativt
hyppig som blekgrenne , flaterike , glin
sende krystaller opptil 1 em i druser med
analcim og natrolitt. Analyse av Slevol
denmateriale er foretatt av Alf O. Larsen .
Ingulv Burvald. II '90

Opal
Si02·n20 , amorf
Opal opptrer som klare til hvite, kuleformede
belegg pa andre mineraler i druserom cller pa
sprekksoner i pegmatitt. Denne varianten av
opal blir ofte kalt hyalitt (fra gresk hyalos =
glass).
Opal er blant de aller yngste mineralene pa
disse druserommene. Mineralet er funnet
(SAB) pa felgende forekomster:
Buer, Vestereya, Sandefjord (1987).
Hotvedt I (Skytebanen), Fokserod, Sandefj
ord (1980)
Kamfjord pukkverk , Vestereya, Sandefjord
(1980).
Nordre Bergan, Rastad , Sandefjord (1985) .
Svensken II, Tvedalen, Larvik (1990).
Opal er pa hulrommene observert sammen
med albitt, epidot, kalsitt, andraditt , magne
titt, regirin og chamositt.



Prehnitt
Ca2AI2Si30JO(OHh, ro mbisk
Mineralet er kjent fra en rekke fore
komster over hele Norge he lt siden
slutten 'IV de t 17. arhundre . Derimot er
prehnitt et relativ t sjelde nt mineral
innen nefelinsyen ittomradet , og det har
kun vrert rapportert i leper av de siste 12
arene :
Svensken (Tufte n), Tved alen (A lf 0.
Larsen 1978) .
Hotvedt nedre , Foksred (SA B 1980).
Stalaker , Tj0 11ing (SA B 1981) .
Hakestad , Tj0 11ing (SAB 1985).
Walter Rimstad , Tved alen (TE 1985).
Renningen , E-18, E ida nge r (Ragnar
Salmen/SAB 1987).
Bjerndalen , Tve dalen (FA 1989).
Svensken II , Tvedalen (TE 1990).
I Bjerndalen dann er prehnitt gragule til
brun lige, opptil fler e em-store stra lige
kuleaggregate r pa mikroklin . Prehnitt
er et av de senes t krystalliserte mineraler
i pegmatitten og kan muligen s vsere
dann et pa bekostn ing av ornvandlet
nefelin .
Ingulv Burv ald. 11 '90

Schorl (sort turmalin)
NaF e32+3AI6(B0 3hSi601S(OH)4, trigon al
Turmalin , og spesielt schorl, er et vanlig
mineral i de fleste granittpegmat itt
ganger rundt om i Norge . I pegmatitter
i larvikittornradet er derimot schorl et
for ho ldsvis sjelde nt mineral. Norges
Miner aler av H . Neumann bes kriver en
lang rek ke fore komster for schorl, men
ingen fra larvikittomradet . W. C. Brog
ger (1890) bes kre v i sin tid turmalin som
en stor sje lde nhet i pegmatittgangene i
Langesundsfjorden. Ved senere under
se ke lser skulle de t vise seg at to av disse
tu rmalinene var det sje ldne mineralet
st illwellitt. Kun en turmalin fra en ikke
nrermer e bestemt lokalitet (Ar0Y?) viser
seg a vrere scho rl.
Det er pr . i dag funnet schorl pa 7
fors kje llige fore komster i tillegg til den
Bregger bes kriver fra Langesundsfjor
den . Disse er;

Renningen, E-18vedLillegarden, (SAB '87)
Heia, Tvedalen, (Alf O. Larsen '89)
Treschow-Fritzee,Tvedalen, (AlfO. Larsen
'89)
Tuften (Svensken) II, Tvedalen, SAB '89)
Thortstein v/Hallevannet, Brunlanes (SAB)
Klastad i Tj011ing (konservator G. Raade)
Ranviksmyra ved Sandefjord (SAB '74).
Den kanskje beste forekomsten for schorl i
omradet er Klastad iTjelling, hvor mineralet
ble funnet i forholdsvis rikelige mengder.
Det ble i Klastad funnet gode krystaller pa
opptil5 x 1-2 em. Enkelte av krystallene
hadde ogsagode - og typiske termineringer
for turmalin. Ellers hadde krystallene det
typiske trekantede tverrsnittet for turmalin
og var sterkt stripet i lengderetningen. Her
opptrer det ogsa rikelig med hambergitt
sammen med schorl.
I Treschow-Fritzee ble det sommeren 1989
funnet endelschorl. Karakteristisk for denne
forekomsten er at mineralet opptrer som
radialstralige krystallaggregater av mm
tykke krystaller . Disse aggregatene kan na et
tverrsnitt pa inntil5-6em. Lokalt i pegmatitt
gangen var det ganske rikelig med schorl,
Schorl er i larvikittomradet lite utbredt og
rna sies a va re relativt sjeldent, selv om
mineralet opptrer forholdsvis rikelig pa et
par lokaliteter. Schorler dannet tidligere enn
zeolittene i pegmatittdannelsen, og senere
enn feltspat.
Frode Andersen. 11 '90

Schorl, Klastad, Tjelling. Dobbeltter
minert krystaller 9 mm lang. Samling: SAB.
Foto: TE.
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Wickmanitt
Mn 2+Sn4+(OH)6' kubi sk
Wickman itt ble for st beskrevet fra
Langban , Sverige i 1967 (Moore &
Smith). Oppkalt etter tidligere direkt er
ved Min eralogisk avde ling av Svensk
Naturhistorisk Museum i Stockh olm ,
F. E . Wickman .
Miner alet er et medIem i schoe nfliesitt
gruppen og det danner en serie med
mineralet schoe nflies itt . Wickmanitt er
dimorft med tetrawickm anitt. I ska rn
forekomste ne i Langban opptre r opptrer
mineralet som en sen dannelse i for m av
sma ,
gule oktaedriske krystall er. Senere er
mineralet beskrevet fra nefelin syenitt
pegm atitt i Heia , Tvedalen (A mli &
Griffin 1972) ; ska rnforeko mster i Pitka
ranta, Karelia , USSR (Nefedov et. al.
1977); nefelin syenittpegmatitt i Vevja ,
Tvedalen (Ka mphaug 1988) .
Wickmanitt ble i 1989 pavi st fra nefelin 
syenittpeg matitt i Saga I , Tved alen
(SA B) . Mineralet opptre r i opptil
0,3 mm merkt gule , terningformed e
krystaller. De velutviklede krystall en e
sitte r pa druserom i fibrig, grab run
nat rol itt sammen med zirkon og boh
mitt. Det er ogsa funne t en enke lt Iys
gul , oktaedrisk krystall (ca . 0,1 mm stor,
ikke ana lysert) pa druserom i farge les
nat rol itt samme n med litt cha mos itt.
Den storste terningformed e krysta llen
viser tydel ig stripning pa fire av f1 aten e.
De and re f1a te ne er helt glatt e , men
svakt konkave . Den oktae driske krystal
len viser inge n slike fen om en er.
Materi alet er innsamlet 1984. A na lysen
er utfert av A lf O. Larsen i 1989.
Wickman itt er blant de aller sje ldnes te
min er alen e i dette ornradet .
Svein A . Berge. II '90
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Etterord
Vi tror vi med denne artikke len har fatt
belyst det meste som har skjedd med
hen syn til nye mineraler og de mer
sje ldne og inte ressante mineralene i
ornradet . Geologidelen og beskrivelsen
av prosessen e rundt pegmat ittdann el
sen, har forhapentligvis vrert med pa a
sette artikke len mer i en samme nheng,
og ikke gjort den til en ensidig fokuse ring
pa mineraler. Vi haper med andre ord at
denne artikke len har vrert og viI vrere til
nytt e og inspirasjon for flest mulig.
De mer vanli ge mineralene i ornrade t
ville det blitt for mye a omtale pa en
rettferdig mate , men det er blant disse
skjedd like mye , om ikke mer enn for
mineralen e som er omtalt i den ne
omgang. Det at vi innen omr adet har en
rekke ste inbrudd i aktivite t ved side n av
ende l veiarbei de r og normal byggeakt ivi
tet , gjer at vi samlere er i en meget heldig

situasjon. Vi har stadig tilgang pa ferskt
materiale og nye forekomste r. Den
ekende interessen for syste m- og mikro
samling gjer at det stadig blir funne t
flere nye og int eressante mineraler. Ogsa
ukjente mineraler har du kket opp og viI
trolig dukke opp, noe som for hapen tlig
vis viI resultere i at det igjen blir beskre
vet nye min eraler fra vart ornra de .
Avslutningsvis viI vi oppfo rdre aile som
ikke ha r vzert i ornradet til a ta en tur.
Larvikittornradet er i yare eyrie Nor ges
mest mineralrike og inte ressa nte . Histo
risk sett er omrade t meget interessant og
antagelig landets mest kjen te . Ogsa i
utl andet er ornra de t , og da spesielt
Langesundsfjorden regnet som klassisk
og de fleste museer og en rek ke private
samlinger rundt om har mineraler fra
ornra de t represen tert . La oss derfor vrere
med a fore en rik tradisjon videre .

FORRETNING • VERKSTED
Verksgt. 1, BzruJIIs Verk TIf. 02-13 85 07

et trivelig miIj4l med arhundre lange tradisjoner

SLiPEUTSTYR
RAsTEIN
MINERALER

APE!'fi" 10 - 17, TORSDAG 10 - 19, LlJRDAG 10 - 14

GAVER
SMYKKER
INNFATNINGER

Kontoradresse : Sttrhalla 20, 1344 Haslum TIL 02-53 36 86
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Mineralliste
Mineraler som er bestemt i larvikitt omradet

actinolitt
albitt
allanitt-(Ce)
analcim
anatas
ancylitt-(Ce)
andraditt
anglesitt
ankeritt
aragonitt
arfvedsonitt
arsenkis
astrophyllitt
augitt
babingtonitt
baddeleyitt
barylitt
bastniisitt-(Ce)
bavenitt
behoitt
berboritt
bertranditt
biotitt (Iepidomelan )
blyglans
bornitt
britholitt- (Ce)
bromellitt
bohmitt
cancrinitt
cappelenitt-(Y)
catapleiitt
celadonitt
cerussitt
chabazitt
chamositt
chevkenitt
chiavennittt
chrysoberyll
clinozoisitt
covellin
datolitt
diaspor
digenitt
diopsid

ephesitt
elpiditt
epididymitt
epidot
eudialytt
eudid ymitt
fayalitt
fergusonitt -(Y)
ferrocolumbitt
ferroh ornblende
f1uorapatitt
f1usspat
gadolinitt-(Ce)
gaidonnayitt
ganophyllitt
genthe lvin
gibbsitt
gips
goethitt
gonnarditt
grossular
gotzenitt
hambergitt
helvin
hematitt
hemimorphitt
heulanditt
hilairitt
hiortd ahlitt
homilitt
hydrocerussitt
hydrozinkitt
ilmenitt
kalsitt
kaolin
karbonat-fluorapatitt
(francol itt)
kloritt
kobber
kobberglan s
kobberkis
kvarts
leucophan
laumontitt

leadhillitt
leifitt
lizarditt
loparitt -(Ce)
lorenzenitt
lollingitt
lavenitt
magnetitt
magnetkis
malachitt
melanoceritt-(Ce)
microlitt
melinophan
mikrolin
milaritt
mimetitt
molybdenglans
monazitt-(Ce)
mosandritt
montmorillonitt
murmanitt
muskovitt
nat rolitt
nefelin
nordenskioldin
nordstranditt
oligoklas
opal
orthoklas
paragonitt
parakeldyshitt
parisitt-(Ce)
pectolitt
perovskitt
perrieritt
pharmacosideritt
polylithionitt
polymignitt
powellitt
prehnitt
pyrochlor
pyrolusitt
pyrophanitt
rhodocrositt
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riebeckitt
rosenbuschitt
rutil
senaitt
seranditt
sider itt
sodalitt
sinkblende
stilbitt (desmin)
stillwellitt-(Ce)
stilpnomelan
svovel
svovelkis
tadzhikitt -(Ce)
tetrahedr itt
thomsonitt
thoritt
titanitt
tobermoritt
tritomitt -(Ce)
turmalin (schorl)
vesuvian
wickmanitt
willemitt
wulfenitt
wohleritt
xenotim-(Y)
zinnwalditt
zirkon
regirin
renigmatitt
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Paragenesetabell
A. Magmatisk fase (600-400°C)
apa titt xenotim mon azitt
zirkon thoritt titan itt
pyrochlor polymignitt
magnet itt hem at itt ilme nitt pyroph an itt lellingitt

laven itt wohleritt hiortdahl itt rose nbuschitt
gotze nitt mosandritt
eegirin
ferroho rn blende arfvedso nitt renigma titt(?)
lepidomelan

cata pleiitt
melanoceri tt trito mitt britholitt gado linitt chevkinitt
astro phylitt tadzhik itt
euco litt
polylithion itt helvin andraditt homil itt fluoritt

soda litt
cancrinitt nefelin
felt spater (mikroklin , orthoklas)

B. Pneumatolytisk fase (400-200°C)
hom ilitt cappelenitt norden skioldin hamber gitt
turmalin datolitt
melinophan leucophan leifitt

sodalitt
helvin zirkon titanitt
eegirin albi tt fluo ritt ep ido t serandi tt
apa titt monazi tt
kvarts opa l
badd eleyitt microl itt ferguso nitt ferrocolumbitt senai tt
molybd en glans magnetkis svovelkis hem atitt magnetitt
sinkblende blyglan s
ce lado nitt stilpnome lan pa ragoni tt
cata pleiitt

C. Hydrotermal fase (200- "C)
analcim
eudidymitt f1uoritt chiaveni tt

natrolitt thomsonitt
kloritt eegirin helvin
zirkon titanitt clinozoisitt
hilairitt gaidonnayitt
diaspor b6hmitt nordstranditt
berboritt bertranditt bromelitt leucophan

gibbsitt
apophylitt fran colitt
behoitt wickmanitt

calcitt gonnarditt
bastnasitt parisitt
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* Produksjon og salg av smykker og pyntegjenstander i ste in og
selv,

* Gravering i stein og andre materialer.
* Kurs i ste insliping og innforing i geolog i.
* Ste inturer i vakkert fjellterreng .
* Alt innen maskiner og utstyr fo r ste insl ip ing .
* Veikro med god hjemmelaget mat.
* Rime lig overnatt ing itersteklasses hytter.
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Chiavennitt, Treschow-Fritzee, Tvedalen. Bildefeltet er 3 x 3,5 em.
Samling: lB. Foto: O. T. Ljestad






