Nytt om mineraler fra Lofoten-Vesteralen

Fra Godfjorden medfjell og dalerformet av den store innlandsisen under siste istid. Strandflata i
forgrunn og bakgrunn er bremmen av land mellom fjorden og fjellfoten med tykke lag av l¢savsetninger
samt torv og jord som effektivt skjuler berggrunnen.

Boratmineralet ludwigitt i h0ymetamorf
marmor i Vesteralen
Tekst ogfoto Per B¢e,
Geologisk avdeling, Trol11s¢ MuseUln, 9037 Troms¢

GENERELT
lIlvrig i dag vanlig ii trekke grensen for provinsen
lenger lIlst enn tidligere, det er ogsa klalt at grensen mot naboomriider ikke er skarp. (Tveten 1978).

Berggrunnsgeologisk skiller Lofoten-Vesteriilen
seg fra naboomriidene i Ofoten og SlIlr-Trams som
en egen geologisk provins, og betegnelsen
Lofoteneruptiver har vrert brukt om bergartene her.
Eruptivene er i sin helhet dyperuptiver.
Geologiske underslllkeiser gjennom den siste
mannsalder har endret det geologiske kartbildet
en del ved at et betydelig innslag av migmatitter
og hlllymetamorfe gneisser er piivist, ofte i granulittfacies. Den hlllye metamorfosegraden kan gi
gneissene et eruptivt utseende, noe som lett flllrer
til petrografiske feiltolkninger i felt. Det er for

Mangeritt er navnet pa den mest utbredte
dyperuptiven, med stor utbredelse pa Austvagllly
og den slllrvestlige delen av Hinnlllya - pa begge
sider av Raftsundet. Idette omriidet kalles derfor
bergarten Raftsundmangeritt. Mangeritter en kjemisk intermedirer dyperuptiv (monsonitt) med
monoklin og rombisk pyroksen. Raftsundmangeritten intruderte i tidsrommet 1700 til 1950
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millioner ar siden, det vii si i eldre Proterozoikum.
Andre eruptiver er granitt, gabbro og anorthositt.
Gneissene utgjl2lr den eldste delen av berggrunnen i Lofoten-VesteraJen, dannelsesalder for de
opprinnelige bergartene er mer enn 2500 millioner al'. Protolittene til gneissene er trolig vanlige
epiklastiske sedimenter og vulkanitter.

MARMORFOREKOMSTER
Innesluttet i gneissene og i eruptiver, opptrer
linseformede forekomster av kalkspatmarmor og
dolomittmarmor (Vogt 1910), de stl2lrste er et par
kilometer lange (oversiktskartet pa side 135). Noen
marmorer er nrert knyttet til jernforekomster med
hematitt og magnetitt, grafittskifre og andre metasedimenter.
Marmorene er spredt over hele Lofoten-VesteraJenomradet, og pa det geologiske oversiktskartet
er det tatt med 20 kjente forekomster. Det totale
antallet er sikkert stl2lrre enn dette. Et spesielt forhold knyttet til marmorene er kontakten til forskjellige typer h¢ymetamorfe gneisser, og forskjellige
typer dyperuptiver med muligheter for ulike typer
stoffutveksling (metasomatose) mellom marmorer
og omgivende bergarter. Det ligger dermed til rette
for interessante metamorfe petrologiske forhold,
med muligheter for uvanlige 11lineraldannelser. Det
er publisert fa arbeider som spesielt tar for seg mineralogien bade i marmorene og de andre bergartene.

Lengdesnitt av ludwigitt (l=4 mm) sett i
bergartsmikroskop, med inneslutninger av
kalkspat og klinohumitt.
stene ved at jernformasjonen i tilknytning til
marmoren er manganholdig. Grunnlaget for
mineralvariasjon er dermed stl2lrre, og hittil er det
pavist 41 forskjellige mineraler her i aile tilstedevrerende bergarter.
Glassley (1975) foretok en metamorf petrologisk studie av en del av marmorene uten a pavise
nye mineraler i forhold til det som da var kjent.

TIDLIGERE UNDERS0KELSER
Vestpolltindforekomsten (forekomst 15, geologisk oversiktskart) ble beskrevet av Sjogren (1908)
fra en malmgeologisk synsvinkel.
Vogt (1912) beskrev utfl2lrlig klinohumitt fra
dolomittmarmorer i lokalitetene 1 - 4. Andre mineraler her er forsteritt, serpentin, grl2lnn spinel og
magnetitt.
Krogh (1975 a) underSl2lkteforek011lstene 11, 15,
16, 18, 18 og 20 (Fig I) og paviste i disse forsteritt (Fo > 95), gul og grl2lnn spinel, magnesiofenitt,
magnetitt og ilmenitt. I forekomst 18 opptrer i tillegg chondroditt og stor, fin wollastonitt.I aile undersl2lkte marmorer er forsteritt i varierende grad
serpentinisert.
Krogh har videre ved tre anledninger (1975 a),
(1975 b), (1977) tatt for seg Vestpolltind-forekomsten (15) langt l2lst i Lofoten-Vesteralen provinsen.
Denne skiller seg ut fra de andre kjente forekom-

Mehus marmorforekomst
Pa neset mellom Godfjorden i vest og Gullesfjorden i l2lst, nordligst pa Hinnl2lya, finner vi en av
Lofoten-VesteraJens 11larmorer i den lille bygda
Mehus. Den nordlige delen av marmoren ytterst
pa neset er blottet, det finnes ogsa blotninger ¢st
for bygda. Mehusgardene derimot ligger pa typisk
strandflate med til dels store overdekkende
ll2lsmassemektigheter, uten blotninger. Marmorens
sl2lrlige og sl2lrl2lstlige grense er ikke blottet, men
det er sannsynlig at stl2lrstedelen av Mehus ligger
innenfor marmor011lradet. Marmoren utgjl2lr der-
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Orthorombisk tversnitt av ludwigittnal.
Lengste diagonal er 2 m111. Mikroskopbilde.

Bunt av ludwigittnaler skaret pa tvers.
Mikroskopbilde.

med underlaget for innmarka med tilst¢tende
kulturbeiteomdider, og st¢rrelsen pa marmorforekomsten kan godt vrere 2-3 km. I sa fall er
dette en av de st¢rste marmorene i Lofoten-Vesteralen. Mehusmarmoren ligger i et omrade med
gamle, h¢ymetamorfe gneisser og nordligst pa
neset er marmoren i synlig kontakt med en gabbroliknende bergart med en reaksjonssone av
pyroksenitt pa 2-3 meters mektighet mellom marmol' og sidebergart.

Interessen for Mehusmarmoren oppstod for alVOl' da Troms¢ Museum fikk innsendt en Iysfarget
jordpr¢ve som val' tatt i bunnen av en apnet vannledningsgr¢ft inne pa en av gardene, gr¢fta ble like
etterpa ble kastet igjen. Pr¢ven besto i sin helhet
av glimmermineralet paragonitt. Sammenhengen
mellom dette mineralet og geologien i omradet er
forel¢pig uklar. Fra samme gr¢ft ble det seinere
sendt inn en liten pr¢ve av urein lys kalkspatmarmor hvor det i tynnslip ble identifisert f1ere
mer eller mindre lIvanlige mineraler: ludwigitt,
klinohumitt, perovskitt, brueitt, klinoklor, spinel,
hematitt, diopsid og forsteritt. Aile mineraler i
denne pr¢ven er mikroskopiske og ligger i en
kalkspatmatriks.
Ved eget bes¢k i 1996 ble det pa innmark i Mehus funnet f1ere I¢sblokker av kvit marmor med
svarte ludwigitt-niiler i lengder opp til 3 em. Foreliggende materiale er til na unders¢kt med tynnslip, og det er lItf¢rt orienterende mineralkjemiske
analyser pa mikrosonde samt utf¢rt r¢ntgendiffraktometeropptak.

0vereng (1972) utf¢rte en rastofforientert lInders¢kelse av Mehlls marmoren med kjemisk delanalyser av 7 marmorpr¢ver fra fast fjell. I disse
varierer prosent CaO fra 47,67 til 53,56, MgO fra
0,14 til 1,61 mens mengden uoppl¢ste materiale
varierte fra 2,91 til 11,16. Gar vi ut fra at i hvert
fall noe av magnesillminnholdet i den oppl¢ste dele
av pr¢vene stammer fra andre mineraler enn karbonater (brueitt og forsteritt) hal' vi her en temmelig rein kalkspatmarmor pa Mehus.
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En del av pr¢vematerialet er behandlet med konsentrert saltsyre for a fa konsentrater av de mest
interessante mineraler. Under dette forsvant brueitt
og sannsynligvis et lite innhold av forsteritt i tillegg til kalkspat.

Orienterende analyser pa mikrosonde viser at
ludwigitten er Mg-rik i forhold til Fe2+, og den f¢rer
3-4 % AIP3'

ANDRE MINERALER
Klinohllmitt

MINERALOMTALE

Mineralet opptrer som sma avrundete korn med
st¢rrelse 0, I mm, noksa jevnt fordelt i marmoren.
Det er fargel¢st og viser ingen tegn til omvandling. Tvillinger er vanlig, og selv om kornene er
sma sees ogsa polysyntetiske tvillinger (tvillinglameller). Tvillingfri klinohumitt er til forveksling
lik forsteritt i mikroskopet, men klinohumjtt mangler alltid serpentinisering.

Llldwigitt (Mg,Fe2+)2Fe3+(O/B03)
Ludwigitt tilh¢rer en undergruppe av sjeldne
borater med ensidig opptreden i marmorer og
skarn, dan net under harde metamorfe betingelser
og spesielle metasomatiske forhold. Dette i motsetning til de vanligste boratmjneralene (borax,
ulexitt, kernitt) som har sin opprinnelse pa jordas
overflate i kontinentale evaporitter, gjerne assosiert med vulkanisme.
Ludwigitt danner en kontinuerlig isomorf
blandingsrekke fra rein Mg-ludwigitt uten Fe 2+til
vonsenitt hvor Fe2+» Mg. I rein, eller nesten rein
ludwigitt kan det ga inn en del AP+ i stedet for
Fe 3+.
Ludwigitt er visstnok ikke funnet tidligere i
Norge. I Sverige finnes mineralet i noen av de
mellomsvenske jernmalmene av skarntype, som
oftest i fibrige masser assosiert med magnetitt.

Perovskitt
er et an net overraskende mineral i Mehusmarmoreno I mikroskopet er rruneralet halvopakt med
en lillabrun egenfarge, relieffet er meget h¢yt.
Mineralet er anisotropt, og pleokroismen er omtrent fravrerende. Kornene opptrer del vis med tydelig terningform, kornst¢rrelsen ligger rundt 0,2
mm. Kornene hal' gjerne en yttre opak sone. Med
parallelt lys i mikroskopet kommer det til syne
omrader innen enkeltkorn med meget tynne lameller som trolig er polysyntetiske tvillingdannelser.
En semikvantitativ analyse ga f¢lgende sanmlensetning: Ti0 2 60 %, CaO: 38 %, FeO: 2 %.

I Mehusmarmoren opptrer ludwigit som
indi viduelle naleformede krystaller opp til 2
- 3 em lange, de st¢rste krystallene hal' tverrsnitt pa godt og veIl mm. Av og til opptrer
bunter pa 4 -5 naler. Fargen er i handstykke
svart med god glans. Nalene kan vrere svakt
b¢yde, og de hal' en tendens til a innrette seg
parallelt med en svakt tektonisk utviklet planstruktur i marmoren. Utpreparert ludwigitt gar
meget lett i stykker ved ber¢ring med for eksempel pinsett, kanskje en indikasjon pa indre spenninger i mineralet.

Brllcitt
er hittil bare funnet i en pr¢ve som enkeltindividel' med tavleform, omlag I mm store. Mineralet
er fargel¢st og hal' en karakteristisk lys anomal
r¢dligbrun interferensfarge.

Klinoklor
danner flakformede korn som er glassklare og
fargel¢se, og kjemisk er dette en temmelig rein
Mg-AI kloritt. Interferensfargen er lys gra. Flakene har ingen retningsbestemt orientering. Nar
kloritten i deler av Mehusmarmoren opptrer som
en stabil mineralfase kan det ha sammenheng med
manglende kalium i bergarten. Nar kalium er til
stede dannes flogopitt i stedet.

I mikroskopet fremtrer ludwigitt som idiomorfe
krystaller med til dels perfekt orthorombisk tvelTsnitt. Krystallene er oftest sterkt poikiloblastiske
med innesluttede matriksmineraler, mest kalkspat, mer sjelden klinohumitt. Mineralet, som er
sterkt og uregelmessig oppsprukket, er i tynnslip
noe lysere enn det som oppgis som vanlig for
ludwigitt. Absorbsjonsfargene er gr¢nn i krystallografisk X-retning, m¢rk gr¢nn i Y retningen og
brun i Z retningen. Ludwigitten er et av de sist
dannede mineraler i bergarten og brerer preg av
hurtig vekst.

Spinel
er i Mehusmarmoren en hereynitt-rik variant og
gulfarget. Kornene er 1 til 2 mm store og alltid
godt rundet. Mineralet viser av og til svake tegn
til avblanding.
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Hematitt

I Mehusmarmoren er opprinnelige metamorfe
teksturer og mineraler meget godt bevart.
Retrograde mineralreaksjoner og reaksjonsteksturer kan nesten ikke pavises i de unders0kte pr0ver. Ludwigitt, klinohumitt og hematitt er dannet
seint under metamorfosen, klinohumitt kan vrere
innesluttet i ludwigitt - og omvendt.

er den eneste opake fasen som er pavist hittil.
Den har et skjelettaktig utseende og har apenbart
begynt sin vekst pa korngrensene til kalkspat. Den
inneholder ca. 5 % Ti0 2 , men er likevel homogen.
Det er rimelig a anta at dette titan-innholdet er for
lite til a fa dannet avblandingslameller av ilmenitt.

Glassley (1975) foretok en metamorf petrologisk
studie av 10 marmorer i Lofoten - Vesteralen. Selv
om Mehus var utelatt, er det ingen tvil om at denne
marmoren har store likhetstrekk med de 0vrige i
Olmadet og faller i samme kategori. Glassley fant
at marmorene har en mineralogisk og konsentrisk
tre-deling fra sentrum og utover, med forskjellige
karakteristiske stabile mineralselskap i hver sone.
Mindre variasjoner i marmorenes opprinnelige
totalsammensetning spiller en st0rre rolle for
mineralselskapene i sonene enn variasjoner i trykk
og temperatur. Glassley hevder ogsa at marmorene under metamorfosen var lukkede systemer for
aile kjemiske komponenter unntatt de mest
volatile. For Mehusmarmorens vedkommende er
klart at det har vrert en betydelig tilf0rsel av bor
og fluor.

Diopsid
Mineralet er til stede som sma (0,1 mm) runde
korn, til forveksling lik klinohumitt. Denne
diopsiden er praktisk talt jernfri.

Forsteritt
er sa vidt observert i tynnslip som runde korn
med begynnende serpentinisering.

Skapolitt
er hittil ikke pavist i tynnslip. Derimot er det
funnet en l0sblokk pa 22 kg som nesten i sin helhet bestar av grove lysebla skapolittkrystaller med
lengder opp til 6-7 em. Skapolitten er meionittrik.
I den nordlige, godt blottede delen av Mehusmarmoren ser det ut til at de uvanlige mineralene
i den s0rlige delen av marmoren mangler. I stedet
foreligger mineralselskap med aktinolitt/tremolitt,
epidot, flogopitt og spinel.

Abstract
The Lofoten- Vesteralen region ofNorthern Norway (lat. 68-69 deg.) is underlain by various
plutonic rocks and high grade metamorphic rocks
ranging up to granulite facies. Mangerite is a
dominating plutonic rock, whereas most gneisses
and migmatites have a supracrustal origin.
Interbedded in both plutonic rocks and gneisses
are a number of calcite- and dolomite marbles
(map), all ofthem high grade metamolphosed. The
size of the individual marbles are up to 2-3 km.
The mineral assemblages includesforsterite (often
more than 95% Fo), yellow and green spinel (rich
in the hercynite component) , clinohumite,
chondrodite, magnesioferrite, wollastonite,
magnetite and ilmenite. The fo rsterite is more or
less selpentinized. On the promontory to the north
of the small settlement of Meints (locality 7) a
calcite marble crops out, with an evident
continuation to the south underneath cover in the
Mehusfannarea. Here, boulders ofcalcite marble
have been found with mineral paragenesis differentfrom other marbles in the region.
Among the minerals are the first recorded

DISKUSJON
Ludwigittmarmor er hittil bare funnet som 10sblokker pa Mehus. Det er imidlertid ingen tvil om at
disse blokker er stedegne med en helt lokal opprinnelse. Tilsynelatende ligger den ludwigitt-f0rende
marmoren pa innmark, god tildekket av l0smasser.
Ute pa neset ser det ut til at marmoren mangler
ludwigitt, i stedet finner vi andre mineralselskap enn
i l0sblokkene fra innmarka.
De fleste marmorene i Lofoten-Vesteralen er innleiret i de ganlle gneissene og har gjennomgatt smllille
metamorfose som disse, den siste metamorfosen
skjedde for 1900 millioner ar siden (Tveten 1978).
Det betyr at i hvelt fall disse mmmorene er regionalt
metamOifiserte. Sannsynligvis kan ogsa de 0vrige
marmorer som ligger som xenolitter i eruptivene
betraktes som regionalmetamOifiselte. For aile gjelder det at metamOifosegraden enten er i amfibolittfacies eller granulittfaeies.
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Berggrunnsgeologisk oversiktskart over Lofoten og
VestenUen. Ringer med tall angir marmorforekomster.
1. Ryggedalen
2. SkAle~dalen
3. Sigerland
4. KavAsen
5. Tuvenelva
6. Steinland
7. Mehus
8. Trollkjerka
9. Gombogdalen
10. S~rfiorden

11. Kovvatn
12. Storkvantoheia
13: Skala'
14. Vestpollen
15. Vestpolltind
16. Lankan
17, Han~y
18. Matmora
19. J~rendalen
20. Smarten
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occurrence in Norway of the boron mineral
ludwigite showing up as black needles up to 3
em long, set in white marble matrix. The
following microminerals have been detected:
Clinohumite as minute grains; perovskite as
idiomOlphic cubes, size 0,2 mm; plates of brucite,
size 1 mm; clinochlor. yellow spinel 1 to 2 mm,
forsterite with an incipient selpentination and
diopside. 1n addition a single boulder weighting
22 kg of imperfect scapolite crystals have been
found.
1t appears that the exposed northern part ofthe
Mehus marble do not contain this interesting mineral asemblages. 1n some way the whole marble
therefor seems to exhibit a crude zonation, the
exact nature of this has to await future
examination.
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