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Med denne tittelen introdll
serer vi mlilighelen til a
bringe inn beskrivelser og
bilder av spesiell sjeldne eller
uvanlige mineraler som ikke
finnes i Norge (foreI0pig!),
eller til mineraler som kan
knyttes til personer eller
lokaliteter bak mineral
navnene, og med bilder av
disse. Dette kan gi Iitt per
spektiv og kunnskap om hva
som finnes av andre mineraler
utenfor Norge, det vrere seg i
yare naboland eller i fjernere
himmelstmk. Etter hve.1
haper vi a bringe flere interes
sante mineraler fra feks.
Japan, China, Madagascar,
Zaire, Rwanda, Grenland,
Brazil m.fl.

Vi sta,1er med:
"To av verdens mest util

gjengelige type-Iokaliteter"

ABSTRACT: Two of the
most inaccessible type
localities in the world are
described with respect to
the minerals BAZIRJTE
(BaZrSi,o,) and

KHMARALITE (Mg 5." AI

lUll Fe 2.00 Be 1046 Si -1.110 0 ~o ),
occurring respectively at

Figul' I. Karl over
Nordatlcllllel'en 50/11 vise,.

POSiSjOI1 IiI Rockall
(Sabine /960)

Rockall, North Atlantic and
Khmara Bay, Antarctica.

Mineraler firmer vi overall,
ogsa pa de mest utrolige og
utilgjengelige steder, og i det
f01gende presenteres to mine
ral-Iokaliteter, som i tilgjenge
lighet bare kan overgas av
MANEN.

Geografisk befinner lokali
tetene seg meget langt fra
hverandre, den ene i Nord
Atlanteren, den andre pa
Antarktis, nesten 20000 km
rra hverandre.

Begge lokalitetene er ek
stremt vrerutsatte og avsides
liggende, og ikke tilgjengelig
uten med helikopter eller ved
marinens hjelp, - selv da i
godt vrer!

De er begge typelokalitet
for to meget sjeldne minera
ler, nemlig:

Baziritt BaZrSi,O, og

Khmaralitt Ca 0.04 Mg 5.46

Fe2
+ 1.87 Fe3

+ 0.12 AI 14.26 Be l.4J

B 0.01 Si 4.80 a 40

ROCKALL, Nord-Atlante
ren. Posisjon 57° 36' N 13°
41'V

Rockall er et navn man
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heist bare kjenner rra vrermel
dingen pa radioen, men
mange vet ikke hvor det
engang er.

Rockall er nrermest en
konisk klippe, som stikker
opp som en "nal ", ca. 21
meter over havoverflaten,
hvor topp-plata bare er noen
m' . Klippen ligger langt uti
havet (figur I) utenfor Skott
lands vestkyst, beliggende
294 km V ror St.Kilda-0yene.

Historisk synes det som
landsettinger pa denne klip
pen kan telles pa en hand.

Pa bilde (figur 2 og 3) ser
man rort at lokaliteten er
nesten uinntagelig, og "nor
malt" er b01geh0yden og
vinden sa sterk at det er hap
10S1 og landsettes, bade rra
sj0en og lunen !

Til tross for den vanskelige
tilgjengeligheten har "0ya"
hatt stor vitenskaplig inter
esse siden den f0rste doku
menterte landsetting ble gjort
av skipet H.M.S. Eudymion,
sannsynligvis s0ndag 8.sep
tember 1811.

Den neste er i 1862 med
H.M.S. Porcupine,

Den tredje roretas av det
franske skipet Pow'quois-



Figllr 2 og 3. Rockall sell fro sidell og ovel1(ra (Hawkes el 01. 1.975).

Khmara Bay ligger i den
ytterste delen av Casey Bay
pa Enderby Land (figur 6), i
0stre del av Antarktis.

Fra disse omradene, kalt
"Christmas point" og "Zircon
point", er det allerede beskre
vet flere uvanlige Beryllium
mineraler, som surinamitt og
musgravitt (Grew 1981), 
sistnevnle feilaktig kalt
taaffeitt, samt en Be-holdig
sapphirin, aile samleI pa en
ekspedisjon 1979.

Det viste seg senere at

KHMARA BAY,

Enderby Land, Antark- Figllr 4. Gral1illprove /lied
tis. Posisjon 67° 20' S il1l1eslllll1il1ger av bazirill fro Iype
49° 00'0

Lokaliteten ligger pa An
tarktis (figur 5), og denned
stort sett utilgjengelig for de
aller fleste. Spesifikke lokali
teter kan bare naes via ekspe
disjoner, og er som regel bare
forbeholdt forskere.

Antarktis har et areal pa 14
millioner km', og er det bar
skeste, kaldeste, mest vind
utsatte og t0rreste kontinent,
og f01gelig ogsa det mest
ugjestmilde sted for mennes
ker pa denne kloden.

kortb01get Uv.
Baziritt er det tredje

naturlige medlem i grup-
pen Barium-silikater. De
to andre er benitoitt 
BaTiSi,O, (tilan
analogen), og pabstitt 
BaSnSi,O, (tin
analogen).

Baziritt er senere
funnet i Big Creek,
Fresno (Alfors & Pabst
1984),og Dara-i-Pioz i
Tajikistan (Pautov &
Khvorov 1998, Reguir et
at. 1999).

BAZIRITT BaZrSi,O,
Barium-zirkonium-silikat.

Baziritt forkommer som
enkeltindivider eller i grupper,
fargelase, irregulrere eller
sjeldnere som velutviklede
prismatiske krystaller, med
delvis utviklede pyramidale
temlineringer. Kom og krys
taller varierer belydelig i
st0lTelse, men aile enkeltindi
vider er < I mm. Mineralet er
heksagonalt med en tetthet pa
3,82 g!cm' . Fluoriserer
kraftig hvitaktig matt bla i

Pas, og Lacroix (1921)
beskriver ftll1n av Zr-silikatet
elpiditt, som vi kjenner her
hjemme fra Gjerdingen og
Sandefjord-omradet.

Den fjerde landsetting ble
gjort ved hjelp av H.M.S
Vidal 1955. Og i 1960 beskri
ver Sabine et fargelast Ba-Zr
silikal (utennavn) i en peave
fra denne ekspedisjonen, som
senere beskrives med navn
baziritt (Young et at.1975).

Den forelapig siste doku
menterte landsetting ble gjort
1971-1972 med R.F.A. Enga

dine.
Rockall bestar av natrium

rike granittiske bergarter,
hovedsakelig aegirin
riebeckitt gran itt, av tertirer
alder.

Av mineraler som er funnet
kan nevnes: feltspat, kvarts,
zirkon, elpiditt, riebeckitt,
aegirin, monasitt, xenotim,
eucolitt-eudialyt, magnet itt,
pyroklor, apatitt,
leucophosphitt, barytt, tita-
niIt.
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Figur 5. Karl over Anlarktis
som viser posisjon Iii Khmara
Bay po Enderby Land.

Figur 6, Ulsyn 1/101 Fyle Hills Fa Mclnlyre Ivers over Khl/1ara BayJal1 i Desel/1ber 1979 (folo E.s. Grew).

sapphirinen kan inneholde
opp til 2,5% BeO, hvilket
gj0r at mineralet besitter en
superstruktur, med bl.a, en
dobbel a-akse, og en struktur
analyse vi ser en klar Be-Si
Al balanse.

Sapphirinen med det h0ye
Beryllium-innholdet hal'
dermed tatt status som eget
mineral: KHMARALITT
(Barbier et al. 1999), med
navn etter Khmara Bay, som
igjen har sin opprinnelse etter
en russisk traktor-f0rer, Ivan
Fedorovich Khmara (1936
1956), som omkom under en
russisk Antarktisk ekspedi
sjon 1956.

Ca 20 ar senere ble Profes
sor Ed Grew (University of
Maine) med pa den 40.Japan
ske Antarktiske forsknings
ekspedisjon, og i slutten av
november 1998 befant han
seg ombord pa det japanske
skipet Shirase. Geologene pa
den 40.Japanske ekspedisjo
nen hadde planlagt nesten to
maneders feltarbeid med

helikopter-st0tte, pa Enderby
Land.

Dette omriide har usedvan
lig stor internasjonal viten
skaplig interesse fordi ber
gartene er svrert gamIe 
nesten 4 MILLIARDER ar !

Men den japanske ekspedi
sjonen ble utsatt for fryktelig
Antarktisk uvrer ved arsskifte
98199, bl.a. med orkan som
0dela et av de to helikopterne
ombord, og som gjorde at
man matte avlyse det meste
av det geologiske felt
programmet.

Etter flere ukers venting
synes det som Grews program
skulle " ga i vasken ", med
aile anstrengelser forgjeves.
Men, en dag fikk Grew tilbud
fra ekspedisjonens ledere om
a bli fl0yet inn til lokaliteten
han hadde vrert 1979!

Og han klarte a gjenfinne
og dirigere piloten tillokalite
ten ved f0rste fors0k, og det
ble en nesten "vanvittig"
innsamling av mineralpl'0ver
med bare 2 TIMER til radig-

het, pa denne lmike Beryl
lium-pegmatitten, som han
hadde oppdaget under den
australske ekspedisjonen til
Khmara Bay 1979. Det hal'
tatt ar a bearbeide og identifi
sere aile mineralene og para
genesene fra 1979. Na visste
han n0yaktig hva han val' ute
etter. lnnsamlingen fant sted i
10pet av 2 timer (!) 22,januar
1999 (se fargebilde av
pegmatitten i Grew 1998, og
figur 7 nedenfor).

KHMARALITT Ca 0",

Mg 5.46 Fe2
+ 1.87 Fe3

+ 0.12 AI
'4.26 Be 1.-13 B 0.02 Si 4.80 0 40

Mineralet ble opprinnelig
fun net i en stuff av
pegmatitisk materiaIe fra
"Zircon Point" 1979.
Khmaralitt danner folede
aggregater -3 cm tversover,
av paralleltvoksende plate
aktige individer med kvarts
og feltspat.

Enkeltindivider er fra I - 7
mm lange og 0,5 - 4 mm
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NAME: KHMARALI'fE
collected 22.January 1999
Locality: "Christmas point"
Khmara bay, Enderby Land
East Antarctica

COLLECTION
ROY KRISTIANSEN

Figlfr 7. Prove av khl1laralitt/i'o ~)lpeMlokali(ete11.

tykke. Et tynnslip i farger
(Grew 1998, fig .3) viser
khmaralitt, men der benevnt
sapphirin.

Monoklin. Glassaktig glans.
Hardhet - 7. Mineralet er
sprott, med uregehnessig
brudd.Fargen er veldig dyp
gronn - strek gronngra. Tett
het 3,61 g/cmJ (beregn.).

Analysen viser: 20,27 %
Si0

2
; 51,15 % AI

2
0); 15,49

% MgO; 19,49 FeO; 0,05 %
B

2
0

3
; 2,51 % BeO, samt

mindre mengder eao, Fe
2
0),

2nO, K,o, MnO.

Khmaralitt forekommer
sammen med sillimanitt,
surinamitt, musgravitt, granat
og biotitt.

Khmaralitt synes a vrere
svrert sjelden og i tillegg
meget vanskelig a identifisere.

Det gjenvrerende type
materiale (holotypen) bestar
bare av Iitt pulver, men noe er
identifisert fra 1999-innsam
Iingen (figur 7).

Aski lie mellom sapphirin-

2M og khmaralitt ved hjelp
av mikrosonde-analyse,
rontgenpulverdiagram og
optiske egenskaper vii ikke
kunne gi et entydig svar. Men
det synes allikevel ikke nod
vendig med en struktur
analyse, fordi et sapphirin
Iiknende mineral som inne
holder 2 % eller mer BeO vii
hoyst sannsynligvis vrere
khmaralitt.

Sapphirin er fowvrig struk
turelt beslektet med
surinamitt og mineraler i
aenigmatitt-gruppen, som
bl.a. beryllosilikatene
hogtuvaitt, welshitt og
"makarochkinitt" - sistnevnte
vel identisk med hogtuvaitt ?

SLUTTBEMERKNING.
Med det store utvalg vi

ellers har av Beryllium-mine
raler i Norge (Kristiansen
1999) sku lie vi kanskje kunne
tenke oss a finne disse An
tarktiske Beryllium-minera
lene, surinam itt, l11usgravitt
og khmaralitt hos oss ogsa ?
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Kanskje hadde det vrert en
tanke a undersoke Beryllium
innholdet i norske sapphiriner
? Men det bor vrere - 2%
BeO om det skal vrere grunn
lag for videre undersokelser.

TAKK.
En stor takk til Ed Grew

for tillatelse til aanvende
bilde - figur 6.
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ILLUSTRASJONER TIL "MER OM RYNERSONITT"

STEIN 1/2000 Av Roy Kristiansen

Figllr I. Rynersol1ilt. Fibrose aggregate!: Mesa Grande, San Diego,
Cati(omia, USA. Del av /ype/lla/eriale (USNMNH 110. 135832) Fa
Smithsonian Institlltion.
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Figllr 2. Rynersonill? Fargelose
plater pit kassiterilt. ca. 2 1/1111.

Heftetjem, Torda/.
EDS-onolyse viser Ca-tantalat
/lied litt Nb, Ti.

Figllr 3. Rynersonill?
Gyldel1brl/l1e pla/er i jel/spa/,
ca. 0, I 11I111. Heftetjern, Tordal.
EDS-anolyse viser Co-tanta/at
/lied /itt Nb, Ti.




