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Introduksjon
Madagaskar eller "Beryll-Iandet", som den kjente franske mineralog Alfred Lacroix kalte
denne fjerde stl1lrste l1lya i verden, er verdenskjent for sin mineralrikdom og sine
granittpegmatitter. Prekambriske grunnfjellsbergarter dekker 2/3 av den 1580 km lange l1lya,
og i disse finner vi en rekke granittintrusjoner som igjen er opphavet til et stort antall
pegmatitter som finnes spredt fra nord til SI1lr. Denne artikkelen vii ta for seg et av de mest
kjente pegmatittomradene, Sahatany pegmatittfelt og mineralene i de komplekse LeT
pegmatittene som finnes her. Siden oppdagelsen rundt 1900 har dette omradet produsert
vakre, rI1lde og polykrome turmaliner, rosa beryll, spodumen, danburitt og spessartin i
smykkesteinskvalitet foruten en rekke mineralogiske interessante mineraler i samlerkvalite!.
En rekke mineraler er ogsa blitt fl1lrstegangsbeskrevet fra dette omradet : bityitt, manandonitt,
det svrert sjeldne tantalboratet behieritt, og na sist i 2001, londonit!.

Opplysningene i artikkelen er hovedsakelig basert pa Iilleraturstudier og gransking av
innsamlede prl1lver, foruten feltstudier foretall i tidsperioden 1988-2000 da forfalleren var
bosall pa Madagaskar. Artikkelen er ikke ment a vrere en komplell fremstilling, men gi en
introduksjon.

Geografisk beliggenhet
Sahatany, som ogsa er navnet pa hovedelven som renner gjennom delle dalfl1lret, befinner
seg ca. 25 km sl1lrvest for byen Antsirabe, hovedbyen i fylket Vakinankaratra pa
innlandsplataet midt pa Madagaskar. Pegmatill-feltet dekker et omrade pa ca. 150 km2.

Mineralprl1lver fra delle omradet er ofte merket med det generelle "Mt. Ibity", som er navnet
pa det hl1lyeste toppen (2292 m. o. h.) i Ibity-massivet som avgrenser omradet i I1lS!. Ibity
massivet bestar hovedsakelig av kvartsill. Elven Sahatany forgrener seg i sl1lr med elven
Manandona, som med de merliggende omrader danner den sl1lrlige grense for felte!.
Adkomsten til omradet er lellest via bilvei fra RN 7 inn til en sementfabrikk i omradet. Derfra
kan en med en 4-hjulstrekker komme ned til landsbyen Ihasy. Ellers sa er det beina som ma
brukes.

Historikk
Ingen skriftlige eller muntlige kilder synes a indikere at forekomstene var kjent for
lokalbefolkningen fl1lr de ble oppdaget Eller at Frankrike erobret l1lya i 1896. Oppdageren og
naturforskeren A. Grandidier sendte i 1891 til Paris en rl1ld turmalin fra Vakinankaratra uten
nrermere stedsangivelse. I 1899 sendte Villaume de fl1lrste turmalinprl1lvene med
stedsangivelse Sahatany til Paris. Ikke lenge eller, i arene Eller 1900, var arbeid i gang ved
Antandrokomby og Maharitra. Det var skjerperen Lefeuvre og senere Societe Nantaise som i
fl1lrste omgang drev disse. I 1904 kunne man sende den fl1lrste sending av smykkesteiner fra
delle omradet, totalt ca. 6900 gr. Men den som for alvor gjorde delle omradet verdensberl1lmt
var mineralogen Alfred Lacroix (1863-1948). Gjennom mer en 25 ar med forskning var han
lidenskaplig opptall av Madagaskars mineraler. Delle resulterte i en rekke artikler og i 1922
det monumentale trebindsverket Minera/ogie de Madagascar (Lacroix 1922-23), som fortsall
er standardverket om Madagaskars mineraler. I denne beskriver han i detalj mineralene fra
Sahatany. Han beskrev ogsa 2 nye mineraler; bityill og manandonit!. Senere i kolonitiden
fl1lrte srerlig mineralogen Jean Behier videre studiene av mineralene (Behler (1953, 1960,
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1960b). I 1964 kartla Rakotoarison aile de kjente pegmatittenes beliggenhet, og fikk plottet
disse inn pa kart.
Under den 2. republikk (1972-1991) ble som fl2llge av president Ratsirakas sosialistiske
politikk eierforholdet til forekomstene overfl2lrt til de lokale landsbyrildene, (okon%na, med
den fl2llge at produksjonen i forekomstene fall. De lokale bl2lndene begynte a saumfare
forekomstene etter vatosoa (smykkestein) for a fa endene til a ml2ltes i en I2Ikonomisk
vanskelig hverdag. Da disse ofte var uten kunnskap om pegmatittene og stl2lrre organisering,
har dette resultert i at mange av forekomstene i dag er helt gjennomhullet og oppgravd i
overflaten, slik at studier av pegmatittene vanskeliggjl2lres. Under jorden, spesielt i de sterkt
kaoliniserte gangene finner en i dag ofte i dag lange, farlige tunneler. Med den 3. republikk
fra 1992 ble det apnet for utenlandske investorer, og det ble satt i gang mer systematisk
arbeid ved noen fa av forekomstene (f.eks. Antandrokomby). I 1998 kom det ogsa en ny
lovgiving som bJ.a. apner for at aile borger har skjerperett, og skal gjl2lre det lettere for
investorer.
Nar det gjelder forskning i nyere tid, sa leverte Ranorosoa Nadine med sin doktoravhandling
(Ranorosoa 1986) et viktig bidrag forstaelsen av mineralogien og geokjemien i pegmatittene
her, ikke minst ved at moderne analyseteknikker ble talt i bruk. Lefevre & Thomas (1998)
skrev i 1998 en artikkel om mineralene. Denne er dessverre preget av flere feil og
unl2lyaktigheter, ikke minst m. h. t identifikasjonen til noen av de mineralene artikkelen
beskriver. I de senere arene har mineraloger ved universitetet i New Orleans ( W .8.
Simmons, A. U. Falster, K. Webber m. fl.) og det naturhistoriske museet i Milano (F.
Pezzotta) bidratt med flere artikler som gir I2Ikt forstaelse for mineralogien i omradet. De
beskrev ogsa i 2001 det nye mineralet londonilt herfra (Simmons et aJ. 2001).

Geologi
Feltet befinner seg innenfor en kompleks prekambrisk grunnfjellsenhet av skifere, kvartsilter
og marmorer kalt "serie schisto-quartzo-dolomitique" (Moine 1971, Ranorosoa 1986). Disse
er dannet ved en omfangsrik tektonisk-magmatisk-metamorfose-prosess kalt den pan
afrikanske hendelse, en prosess som tok 300 millioner ar. En del av denne hendelse datert
550 millioner ar siden (Besaire 1967), er intrusjoner av granitt og dannelse av pegmatilter
som skapte foldninger og metamorfoser som seerlig pavirket mineraliseringen i vart omrade.
Berggrunnen i Sahatany bestar i dag av skifere, kvartsilter, kalkspat- og dolomiltiske
marmorer, ortogneis, leukogranilt intrusjoner og en gabbroidpluton (Pezzota 1999). De
tallrike marmorene og innhordet av Mg, B og Li i enkelte av skifrene synes a indikere at disse
opprinnelig har veert evaporiltiske sedimenter. Geokjemien til de B- og Li-rike pegmatittene
og forholdet til disse bergartene som de finnes i synes ogsa a slyrke en slik hypotese
(Ranorosoa 1986).

Pegmatittene
Neermere hundre pegmatitter finnes i delte omradet. Rakotoarison (1964) rapporterte en
inventarliste over de fleste av disse. Flertallet av gangene ligger i N0 retning (Ranorosoa
1986). Lacroix (1922-23) klassifiserte de gassiske pegmatittene i to grupper elter Na, K og
Li-innholdet: a) kaliumrike (K) og b) natriumrike (Na-Li) pegmatilter. De kaliumrike er
karakterisert ved silt innhold av kalifeltspat, Li-faltig muskovilt, magnetilt, primeer beryll, sort
turmalin og niobotantalater med Ti, REE og U. Kjernen i pegmatiltene bestar ofte av rosa
kvarts. De natriumrike er karakterisert med silt innhold av Li-mineraler (elbaitt, liddicoatilt,
spodumen, lepidolitt) og rikhet pa albitt og Mn-rike mineraler. Ofte finnes amazonitt, mens
glimmermineraler kan veere helt fraveerende. Rosa kvarts finnes ikke. Beryll finnes bade i
vanlig type og alkalirike varianter med stl2lrre egenvekt. Begge disse lypene av pegmatilter
finnes i Sahatany, men hovedparten tilhl2lrer de natriumrike. Det er ogsa i disse at en har
prospektert pa smykkesteiner. I det fl2llgende vii vi konsentrere oss om disse pegmatiltene.
Generelt er disse seerlig rike pa Li, B og Mn.
Ranorosoa (1986) delte disse igjen opp i tre sUbtyper: Type a der pegmatilten bestar av en
ytre sone med schorl, og en indre sone der de Li-rike mineralene opptrer. Glimmeret som
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Fig.1. Kart over forekomstene i Sahatany pegmatitt-felt (modifisert etter Lefevre &
Thomas 1998).Numre henviser til forekomstene : 1) Ambatonapetraka, 2)
Antsofimbato I-IV, 3) Antaboaka, 4)Tsarafara, 5) lIapa, 6) Estatoby (Antanetinilapa),
7) Ankarinarivo, 8) Andrianampy, 9) Vohimasina, 10) Tokambohitra
(Tompoambohitra), 11 )Maharitra, 12) Vohidahy, 13) lIontsa, 14) Manjaka, 15)
Marirana, 16) Antandrokomby, 17)Tsilaizina.
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opptrer er muskovitt. I type a 2 er glimmeren lepidolitt, og i type b finner en de Li-rike
mineralene fordelt I hele pegmatitten, og iepldo/itt er fraveerende.

I henhold til moderne klassifikasjon av pegmatitter tilsvarer de natriumrike pegmatittene den
typen Cerny (1991) kaller komptekse LeT pegmatitter ( klasse 11-3). Ifl1llge Pezzotta (1999,
2001) opptrer disse i 4 subtyper, hvorav 3 forekommer i Sahatany pegmatittfelt: tepidolitt
subtypen, etbaitt-subtypen, og danburitt- sUbtypen. Kort kan de karakteriseres ved at
lepidolitt-subtypen former sonerte eller homogene ganger, ofte ganske store. Lepidolitt kan
opptre som store masser. Karakteristikk er ogsa at miarolittiske hulrom er sjeldne. Finnes de,
er de ofte store, og i kjernen i pegmatitten. Elbaitt-subtypen karakterlseres ved dominans av
Li-rike turmaliner. Danburitt-subtypen karakteriseres av primeert dannet danburitt, som lokalt
kan opptre rikelig. Miarolittiske druser er sjeldne, men kan opptre lokalt i "mr" langs med
gangens fall. Overganger mellom subtypene kan ogsa forekomme i en og samme
pegmatittgang. For neermere beskrivelse, se Pezzota (2001).
Stl1lrrelsen pa de komplekse LCT-pegmatittene i omradet varierer fra noen centimetre til f1ere
meter i tykkelse og fra noen fa meter til 100 m i lengde. Disse opptrer i marmorer og teller
skifere og kvartsitter. Noen av pegmatittene er heIt eller delvis omvandlet til en hvlt
kaolinsubstans som de drivverdige mineralene befinner seg i. Andre pegmatitter, seerlig de
som er innesluttet i marmor, er igjen nesten hell intakte, kun utsatt for forvitring i den aller
l1lverste overflaten. Eksempler pa de siste er Leks. Manjaka, Antandrokomby og 1I0ntsa.

Forekomstene
Ved de aller fleste av pegmatittene finner vi spor etter leteaktivitet. Noen forekomster har
lenge blitt betraktet som uttl1lmte, Leks. Manjaka. Men det var allikevel mulig a finne prl1lver
av de mer sjeldne, ikke sa fargerike mineralene pa tippene. A Finne frem til den enkelte
forekomst krever talmodighet og ikke minst detektlvarbeide. Lokale guider kan ta en med,
men det er en absolutt fordel a kunne det lokale spraket og ha gode relasjoner med
konsesjonsholdere og lokalbefolkningen. Navnene pa forekomstene skaper ogsa forvirring.
Mange av de i litteraturen forekommende navn er ikke kjent av lokalbefolkningen i dag. Feil
skrivemater av stedsnavn forekommer ogsa. For eksempel er Tompoambohitra i dag kjent
som Tokambohitra, Manjaka som Sahananana, Ambalaroy som Tsarafara og Antanetinilapa
som Estatoby m. fl.
En gjennomgang av hver enkelt av pegmatittene vii det ikke veere plass til i denne artikkelen.
Men noen av de som har veert mest produktive og interessante mineralogisk sett pa 80- og
90-tallet, vii jeg dog trekke frem. For l1lvrig gir Ranorosoa (1986) et detaljert studie av ti av
forekomstene. Manjaka, typelokalitet for behieritt og kjent for sine mde turmaliner ligger ca.
2 km vest for landsbyen Ihasy i en liten ravine. En del av forekomsten er i dag dekket av
maisakrer. Foruten de nevnte mineraler er det funnet spodumen, Mn-rik apatitt, lithiophillitt,
Hf-rik zirkon, mikrolitt, kvarts, pollucitt, spessartitt, manganokolumbitt, beryll, manandonitt og
bityitt mfl. Antandrokombv befinner seg pa venstre side av elven Manandona Sl1lr for Ibity
massivet. Dette er typelokaliteten til manandonitt og londonitt. Gangen som det har veert
drevet pa siden omkring 1900, er 60-80 cm bred og har en lengde pa over 250 m.
Mineralene foruten de nevnte er spodumen, beryll, nydelig md elbaitt, rhodizitt,
manganotantalitt, albitt, klinoptilolitt, danburitt, uranpyroklor, behieritt, clinobisvanitt,
hambergitt m. fl. Estatoby (Antanetinilapa) ligger pa en liten hl1lyde bak den lutherske kirken i
landsbyen Antanetinilapa ca 4,5 km i luftlinje l1lst for sementfabrikken. Av mlneralene kan
nevnes bityitt (i sveert gode krystaller), schorl, elbaitt, spodumen, amazonitt, danburitt,
lepidolitt, mikrolitt, kvarts , Cs-rik beryll, ferrokolumbitt, tantalitt, zoisitt, manganaxinitt, apatitt,
spessartin m. fl. /lontsa ligger ca 1km rett nord for Manjaka, neer kilden til bekken av samme
navn. En kort periode med intensiv drift etter rhodizitt i 1999-2000 fl1lrte til at en rekke
mineraler kom frem i dagen som rhodizitt, danburitt, nek av rl1ld turmalin opptil 7 cm, Mn-rik
apatitt, manganotantalitt, behieritt, mikrolitt, danburitt, pollucitt, hambergitt, m. fl.
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Mineralene
Over 60 mineraler er sa langt blitt beskrevet fra de komplekse LeT pegmatittene i Sahatany
felte!. Nedenfor gis det en kort beskrivelse til de fleste av dem. Fortsatt er flere innsamlede
pnwer uidentifiserte, og listen forventes a bli lengre i ncer fremtid. Muligheten for a finne nye
mineralspecies er ogsa tilstede.

Albitt
Albitt er den vanligste forekommende feltspaten. Fargen er hvit, stedvis blaaktig eller
fargel0s. Den forekommer enten som finkornete masser, eller som langstrakte, ofte tcerede
krystaller i miarolit!iske hulrom eller som typiske c1eavelandittplater. Scerlig vakre, sma,
plateformede fargel0se krystaller er funnet sammen med r0d e/baitt og manandonitt i
Antandrokomby.

Allanitt-(Ce)
Sorte, stengelige, inntil 8 cm lange krystaller med en brun omvandlingskappe (av bastnasit!
?) ble av forfatteren funnet i den ytre sonen av Estatoby - pegmatitten i 1989. Mineralet
opptrer i mikroklin sammen med kvarts, sort turmalin og sma fargel0se apatitt- krystaller.
Identiteten er bekreftet av F. Pezzota (pers. medd. 2001). Lefevre &Thomas (1998)
beskriver identiske pr0ver av dette mineralet feilaktig som chevkinitt, hvilket ikke er funnet i
Sahatany-dalen.

Anatas
Ranorosoa (1986) nevner anatas som beige, prismatiske, spm krystaller med jordaktig
glans fra Antandrokomby og Tsilaizina.

Amesitt
Et grabeige mineral som opptrer i avrundede aggregater av heksagonale blader pa mikroklin
ved Estatoby, beskrives av Lefevre & Thomas (1998) som amesitt. Funnet er ikke bekreftet
av andre kilder.

Apatitt
Apatitt er funnet ved Manjaka som opptil 1,2 cm lange preusserbla, heksagonale,
langprismatiske krystaller. Oftest opptrer den lokalt rikelig som sma «5 mm lange) krystaller i
albit! ncer kontakten med marmoren. Fargen skyldes innholdet av Mn-oksyd (0,6% if01ge
Lacroix 1922). Denne varianten, som Lacroix kalte "manganapatitt", er ogsa funnet i flere
andre pegmatitter. I 2000 ble det ved 1I0ntsa funnet en blyanttykk 3 cm lang krystall i
danburitt sammen med md turmalin, manganotantalitt og rhodizitt. Apatit!en kan ogsa lokalt
vcere omvandlet i de ytre til en hvitgra substans, ofte delvis dekket av Mn-oksyder.
Blekgmnne flere cm lange krystaller er observert i den ytre sone ved Estatoby. Her finner vi
ogsa som sjeldenhet, sma, 2 mm lange, fargel0se, flaterike langprismatiske krystaller i
hulrom sammen med mikroklin og schOrl og et uidentifisert glimmermineral. Apatit!en er
enten en fluorapatitt eller hydroksylapatitt.

Arsen
Pezzotta (1999) nevner funn av gedigent arsen fra Antandrokomby.

Behieritt
Behieritt (Ta,Nb)BO•. ble f0rstegang beskrevet av Mrose & Rose (1961), og fikk navn etter
finneren, mineralogen Jean Behier (1903-1965), som fant mineralet i 1959 pa tippen i
Manjaka. Det opptrer her som grarosa tetragonal-dipyramidale krystaller med diamantglans
sammen med rhodizitt, albitt, elbait!, Mn-rik apatitt og pollucitt. Kun 4 krystaller ble funnet av
dette ekstremt sjeldne borate!. Den st0rste malte 7 mm. Tross iherdig leting ble det ikke
funnet flere (Behier 1960b). En rekke mineraler har dog vcert solgt i Europa som behieritt fra
Sahatany, f. eks. hafnium-holdig zirkon og spinell. Men i 1998 ble noen krystaller funnet pa
tippen av forfatteren og lokale mineralletere. Senere er flere pr0ver blitt funnet, ogsa av
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andre. Den stl2lrste krystallen som er funnet er 2,5 cm stor, og befinner seg i forfatterens
samling. Parallellvekst av flere krystaller som danner sma grupper er ikke uvanlig. En 2,5
mm stor krystall som er sammenvokst med to gule 6-8 mm store rhodizittkrystaller er ogsa
funnet i en gang ved Marirana i 1998. Noen fa prl2lver er ogsa funnet i 1I0ntsa i 2000. Falster
& Simmons (2001) nevner ogsa funn av behieritt i Antandrokomby. I 1998 ble noen fa, inntil
2 cm store krystaller av Nb-rik behieritt funnet 40 km vest for Sahatany-dalen, i
Antsongombato-pegmatitten, som er kjent for sine opptil 7 cm store gule londonitt krystaller.
(Pezzota 1999, 2003). Fra en av disse ble schiavinatoitt, Nb-analogen til behieritt, beskrevet
som et nytt mineral i 2001 (Demartin et al. 2001). Schiavinatoitt forekommer som
kryptokrystallinske partier i behieritt. Det er forell2lpig et apent spl2lrsmal om det ogsa finnes
schiavinatoitt i behieritt fra Manjaka eller andre steder i Sahatany.

Beryll
Beryll er vidt utbredt, og forekommer elter Lacroix (1922) i tre typer. En vanlig type som
opptrer som simple langprismatiske krystaller med f1atene {1 01 O} og basis {0001} alene,
sjeldnere med f1ere. Disse finnes i f1ere farger: bJa, grl2lnn, gul, fargell2ls. Den andre typen
opptrer som plateformede, flaterike krystaller forflatet elter c-aksen. Disse er rosa, alkalirike,
spesielt pa Cs, og har hl2lY egenvekt. Evans & Mrose (1966) beskrev en rosa beryll med det
hl2lyeste Cs-innhold malt hiltil (11,3%), uten ncermere stedsangivelse enn "Antsirabe". Mest
sannsynlig kom denne beryllen fra Sahatany. Ikke aile beryller med denne habitus er rosa,
ogsa grl2lnne og bla fargede opptrer som en sjeldenhet. Disse er elter Ranorosoa (1986)
ikke rike pa Cs. Den fargevarianten av rosa beryll som kalles "ferskenblomstfarget" og er
transparent, er svcert eltertraktet, men sjelden. Pa begynnelsen av 90-tallet ble store, inntil
10 cm plateformede rosa til hvitrosa krystaller, noen med grl2lnn kjerne, funnet ved Tsilaizina.
Ved Marirana ble det i 1998 funnet en mellomtype (Lacroix type II) som opptradte her som
innlil 6 cm store, kortprismatiske tofargede (rosa-grl2lnn) beryller.

Biotitt
Biotitt, som i nyere nomenklatur er en gruppebetegnelse for ml2lrke glimmere uten Li, er
beskrevet som den minst vanlige av glimmerene og forekommer som brunlige blader og
heksagonale plater < 20 cm store sammen med schorl i den ytre sone (Maharitra, Tsilaizina
m. fl.). (Lacroix 1922, Ranorosoa 1986). Den er ofte er ofte omvandlet til vermiculitt.

Bismitt
Bismitt forekommer sammen med bismutitt som omvandlingsprodukt av gedigent vismut.
Fargen er gulgrl2lnnlig og kan ha et fibrig utseende (Ranorosoa 1986).

Bismutitt
Bismutitt forekommer alene eller sammen med bismitt og pucheritt som omvandlingsprodukt
av gedigen vismut. Fargen varierer fra gra, hvitgra og til gulbeige.

Bityitt
Beryliumglimmeren bityitt ble fl2lrstegangsbeskrevet av Lacroix (1908). Mineralet fikk navn
etter fjellet Ibity i ncerheten, og som pa franske karter dengang het Mt. Bity. Typelokaliteten
som Behier (1960) rapporterte uttl2lmt, er en gang 300 m N for hovedbruddet i Maharitra.
Senere beskriver Behier (1953) bityitt fra Manjaka, og Ranorosoa (1986) fra Antsofimbato og
Ambatonapetraka. IliIJegg kan forfatteren rapportere bityitt fra Tsarafara (1993) og Estatoby
(1989). Scerlig gode eksemplarer i samlerkvalitet er funnet ved Estatoby. Bityitt forekommer
hovedsakelig som gulhvite, hvite eller sjeldent beige pseudoheksagonale prismatiske tl2lnner
som egentlig er kompliserte polysyntetiske tvillinger. "Tl2lnnene" ender ofte i en konkav
rosettliknede flate med skinnende perlemorsglans. De opptrer som sammenhengende
skorpe eller som flere enkeltindivider pa turmalin, kvarts, mikroklin eller danburitt i
miarolittiske druser. Ved Estatoby opptrer ogsa bityitt i andre habitus, f. eks. som tykke
heksagonale skiver.
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Chrysoberyl
Chrysoberyl er funnet i noen sma krystaller pa tippen ved Vohimasina (Behier 1960b).
Ranorosoa (1986) beskriver chrysoberyl som fargellllse korn sammen med elbaitt i et av
skjerpene ved Antsofimbato.

Cookeitt
Cookeitt forekommer som hvite, gule eller gulbeige inntil 15 mm store, krummede,
pseudoheksagonale aggregater (ofte i hjertemuslingsaktig habitus). Selve aggregatene
bestar av tynne blader med perlemorsglans. Den opptrer lokalt rikelig i hulrom pa polykrome
turmalin krystaller og kvarts eller feltspat, og ofte danner aggregatene en sammenhengende
skorpe. Cookeitt er dannet ved hydrolyse av tidligere dannede silikater, s~rlig albitt (Behler
1960). Forekomstene Tsarafara, og delvis Tokambohitra har pa 80- og 90-tallet produsert
gode stuffer i samlerkvalitet.

Danburitt
Danburitt opptrer rikelig i f1ere av pegmatittene som sprlll, glassaktige, ofte sv~rt t~rede,

gule til gulhvite masser og krystaller frosset i matriks, ofte lokalt som prim~rmineral i
gangen. Den forekommer ogsa som inntil 3 em lange orthorhombiske, langprismatiske,
transparente krystaller med svakt gulbrun til gul farge i miarolittiske hulrom. Krystallene er
ofte sterkt t~rede i toppen, og patreffes nesten alltid som 11Ilse enkeltkrystaller. Ved Estatoby
forekommer noen klare, svakt gule til fargellllse blokkaktige <4 mm store krystaller i hulrom
sammen med bityitt, albitt, turmalin og kvarts. I forfatterens samling finnes det en
eksepsjonell gul til gulhvit, plateformet, kortprismatisk og dobbelterminert krystall pa 5 em i
diameter sprinklet med sma hvite til fargellllse bityittkrystaller, ogsa fra Estatoby.

Euxenitt·(y)
Euxenitt-(Y) som er vanlig i de kaliumrike pegmatlttene, er funnet av Lacroix (1922) som
sjeldenhet ved Vohimasina.

Fenakitt
Fenakitt opptrer sv~rt sjeldent ved Estatoby som hvite til fargellllse < 10 mm store
langprismatiske krystaller sittende pa grlllnnsort turmalin.

Hambergitt.
T~rede stykker inntil 9 em lange og krystaller er rapportert tidligere fra Maharitra (Lacroix
1908, Lefevre & Thomas 1998). Mineralet synes a opptre sjeldent, men er ogsa lett a overse,
og kan forveksles lett I felten med spodumen. Hambergitt er i nyere tid bl. a. funnet sammen
med klinoptilolitt og turmalin I Antandrokomby (Pezzota 1999, 2003).

Hiibneritt
Behler (1960) beskriver et 4 em langt fragment av en prismatlsk krystall av hubneritt sittende
I matriks, med sannsynlig funnsted Sahatany, og som var gitt ham av dav~rende rektor pa
Den norske skolen i Antsirabe. Pezzolla (1999) nevner ogsa hiibnerill fra Antandrokomby
uten n~rmere beskrivelse.

IImenorutii
Opptil 6 em store krystaller av ilmenorutil er funnet i gralig kvarts sammen med grlllnn og
brunlig turmalin, monazill, mikrolitt og spessartin m. m. ved Tsilaizina i 1998.

Ixiolitt
Ranorosoa identifiserer en W-rik ixiolitt ("wolframixiolill") fra Manjaka, uten n~rmere

morfologisk beskrlvelse av mineralet (Ranorosoa 1986). Hun lister ogsa opp funn av ixiolitt
fra lIapa og Vohidahy.
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Kassiteritt
I 1996 kjl2lpte forfatteren en 3 em start krystall uten matriks av en steinselger i Antsirabe.
Lokaliteten ble oppgitt til a vcere Ambatonapetraka, og vurderes for sannsynlig. Kassiteritt er
ogsa funnet av Ranorosoa (1986) 'led Ambatonapetraka, Tsarafara og andre steder.

Kolumbitt-tantalitt
Mineraler i kolumbitt-gruppen finnes i de fleste pegmatitter sam spredte, sma, sjeldent mer
enn 1 em store, men velutviklede krystaller. Kolumbitt-tantalitt danner en blandingsrekke, og
det er vanskelig uten kjemiske analyser a skjelne mellom de ulike mineralene.
Lacroix (1922) beskriver manganokolumbitt sam en rl2ldbrun, gjennomskinnelig, plateformet,
langstrakt krystall fra et miarolittisk hulrom 'led Manjaka, men han foretar ingen kjemiske
analyser. Liknende materiale opptrer relativt hyppig pa tippene 'led Manjaka. Den stl2lrste
sam er observert er en krystall pa 18 x 5 mm. Kontakttvillinger av dette mineralet er
observert sam sjeldenhet i to pmver. Et annet mineral sam morfologisk er ulikt denne typen,
er av Behier ogsa merket manganokolumbitt. Pmver av dette mineralet, innsamlet av han,
befinner seg i det mineralogisk-petrologiske museet i Antananarivo (se ogsa Behier 1953).
Denne typen opptrer i randsonen av pegmatitten i albitt sammen med OMn-rik apatitt og
turmalin sam sma sorte, tynne, Iinjalformede krystaller sam er sterkt stripet i lengderetningen.
Von Knorring & Fadipe (1981) analyserer en prl2lve av manganokolumbitt fra Manjaka og
finner et hl2lyt innhold av wolfram (5,05 % W03). Ranorosoa (1986) sam undersl2lker
mineralene 'led Manjaka , nevner ikke manganokolumbitt derifra, men derimot en wolfram
rik ixiolitt (Ranorosoa (1986). Dette indikerer at ncermere undersl2lkelse av kolumbilt-tantalilt
mineralene fra Manjaka er nl2ldvendig for a fastsla de species sam opptrer der.
Ellers er bade ferrokolumbitt og Mn-rike kolumbitter, funnet og analysert av Ranorosoa
(1986) fra flere andre forekomster. Manganotantalitt er funnet sam sorte (mdlige i splinter)
tykke, typiske krystaller 'led Antandrokomby (Pezzotta 1999), og 'led 1I0ntsa sam gode, opptil
1 em lange, tykke Iisteformede sorte glinsende krystaller med n"dbrune partier sammen med
danburitt, Mn-rik apatitt og rhodizitt.

Klinobisvantitt
Klinobisvantitt sam antagelig er dannet sekundcert etter vismut, opptrer sparsommelig sam
kanarigult belegg pa krystaller av rhodizitt-Iondonitt og i ncerheten av disse fra
Antandrokomby. Ufr Pezzota 1999).

Klinoptilolitt
Klinoptilolitt opptrer sam 2-4 mm store, velutviklede, hvite til fargell2lse krystaller i miarolittiske
hulrom i Antandrokomby (Pezzolta 1999). De danner ofte sammenhengende skorper pa
turmalin (elbaitt-schorl serien), spodumen og hambergitt. Scerlig vakre stuffer er
kombinasjonen med klinoptilolitt og mdlige turmalinkrystaller. Mineralet kan Iigne pa
heulanditt og er blitt beskrevet sam dette (Lefevre & Thomas 1998).

Kvarts
Krystaller av rl2lykvarts og citrin er vanlig i de store drusene. Bergkrystaller pa inntil 25 em
lange er funnet 'led Maharitra (Lacroix 1922). Krystallene er ofte fattige pa flater, og disse er
ofte irregulcere og gjl2lr at kvartsen far anormale fasonger. De innholder ofte inklusjoner av f.
eks. elbaitt. Ofte kan en melkehvit eller brunlig ytre kappe observeres pa kvartsen fra
druserom (Tsarafara. Tokambohitra).
Ved en pegmatittgang 150 m NV for Antandrokomby opptrer en bisarr gra til brunlig kvarts pa
hulrom sammen med rhodizitt og turmalin. Fasongeri kan beskrives sam runde as-Iignende,
glatte noduler, oftest uten ytre flater. Na og da kan dog rhomboederflatene observeres. Den
er alltid dekket av fibms montmorillonitt sam lett vaskes bart med vann. Identiteten er
bekreftet av F.Pezzotta (pers. medd.1999). Det Lefevre & Thomas (1998) beskriver sam
pollucitt fra Antandrokomby er mest sannsynlig denne kvartsen.
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Lepidolitt
Lepidolitt, som i nyere nomenklatur er en gruppebetegnelse pa lyse Li-holdige glimmere, er
et karakteristisk mineral i pegmatitter av lepidolitt-sublypen. I Sahatany opptrer de i to typer:
Som lilla blader uten avgrenset krystallform, f. eks. ved Marirana og Samizaza. Blader pa
inntil 20 em er funnet i Tsarafara (Behier & Guiges 1955), eller som store finskjellede til
tettpakkede krystallinske masser, f. eks. ved Andrianampy og Ambatonapetraka.

Lithiophilitt
Lithiophillitt er bare funnet ved Manjaka der den opptrer sparsommelig som rosa prismatiske
gjennomskinnelige krystaller (Ranorosoa 1986) eller masser i albitt sammen med bl. a.
spodumen. Den opptrer alltid med en tykk hinne av sorte Mn-oksyder.

Manandonitt
Manandonitt, et mineral i kaolinitt-serpentingruppen, ble fl2lrstegangsbeskrevet fra
Antandrokomby av Lacroix (1922). Mineralet ble navngitt etter elven Manandona. Med
unntak av et par andre steder i Sahatany (Manjaka, Marirana ?) (Ranorosoa 1986), er ikke
manandonitt funnet andre steder i verden. Den forekommer som pseudoheksagonale mm
lynne hvite blader som ofte danner hvite til gUlhvite globulcere aggregater. Disse danner
sammenhengende skorper som tapetserer f1atene pa mikroklin, kvarts, elbaitt og sjeldnere
rhodizitt-Iondonitt i miarolittiske hulrom. Mellom manandonitten og underlaget observeres
ofte et tynt lag av finkrystallinsk blekrl2ld 3 generasjons turmalin (elbailt ?). Pmver pa inntil
10 X 8 em der manandonitten dekker hele stuffen er funnel.

Manganaxinitt
Manganaxinitt opptrer relativt sparsommelig ved Estatoby som em-store brune-gra masser
som 2,5 em opake krystaller sammen med albilt, bityilt, danburitt, kvarts og mikroklin.
Manganaxinitt er tidligere ikke blitt beskrevet fra Madagaskar. Identiteten er bekreftet ved
mntgenopptak ved MGM, Oslo i 1998.

Mikroklin
Mikroklin er nest etter albitt det vanligst forekommende feltspaten. Fargen er vanligvis hvit,
hvitgra, men en blekgrl2lnn amazonitt variant opptrer ogsa i noen av forekomstene (Estatoby,
Marirana, Ankarinarivo). Store krystaller pa 25 x20 em er observert f. eks. i Marirana, men de
er vanligvis mindre. Tokambohitra har pa 90-tallet produsert f10tte stuffer bestaende av
grupper av sorte parallellvokste sehorl-elbaitt krystaller med pavokste perfekte inntil 3 em
store hvite krystaller av mikroklin.

Mikrolitt
Mikrolitt finnes relativt vanlig som sma oktaedriske krystaller med varierende farge; brun,
grl2lnngul, guloransje. Noen av de brune er ofte dekket av et tynt hvit vokslignede belegg.
Forskjellig farge i en og samme krystall mellom ytre og indre soner forekommer ofte.
Stl2lrrelsen er vanligvis 3-5 mm, men ogsa krystaller pa 1 em er blitt patruffet, og de opptrer
bade i ytre og indre soner av pegmatittene. Ogsa sekundcere mikrolitter som
omvandlingsprodukter av niobotantalater antas a opptre. Omvandlede niobotantalater er
observert ved Manjaka og 1I0ntsa.

Monazitt
Monazitt er observert som sjeldenhet ved Estatoby og Tsilaizina.

Muskovitt
Store, grl2lnnlige, brune, rosa eller gulaktige glimmerplater av muskovitt opptrer ved noen av
pegmatittene (f. eks. ved Vohiday, Ankarinarivo) (Lacroix 1922, Ranorosoa 1996)
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"Psilomelan"
Sorte Mn-oksyder finnes som omvandlingsprodukter av Mn-mineraler som spessartin,
Iithiophillitt, manganokolumbitt. De opptrer som kompakte masser, dendritter, overtrekk eller
som tykkere omvandlingskappe pa mineralene.

Pollucitt
Pollucitt forekommer sparsommelig som hvite kornete masser sammen rned rhodizitt,
spodumen og Mn-rlk apatitt ved Manjaka og 1I0ntsa.

Pucheritt
Opptrer sorn srna mdbrune flekker pa bisrnutitt- pseudornorfoser etter vismut. Noen mm
store n"dbrune krystaller som antas a vcere pucheritt, er ogsa observert pa en omvandlet
vismut-stuff fra Vohlmasina.

Rhodizitt 09 londonitt
Lacroix beskrev det komplekse berylliumboratet rhodizitt fra Antandrokornby i 1910, og aret
etter fra Manjaka ( Lacroix 1922). Senere er ogsa rhodizitt funnet andre steder i Sahatany
(liontsa, Ambalavato m. fl). En kjenner i dag ncermere 20 funnsteder for rhodizitt pa
Madagaskar, de fleste av dem i omradene Sl2lr for byene Antsirabe og Betafo. Rhodizitt
opptrer som 2 cm store velutviklede fargell2lse, lysegrl2lnne hvite til gule krystaller.
Krystallene er vanligvis dominert av rhombododekaedre {110} , tetraedre {111} eller en
kombinasjon av begge. Trappetrinnml2lnster grunnet krystallvekst observeres ofte pa
tetraederflatene. Nyere studler av rhodizitt fra Antandrokomby og andre steder pa
Madagaskar har vist at det er store variasjoner i alkaliinnhoidet, og at det bade eksisterer et
K-dominerende og et Cs-dominerende mineral. Det Cs- dominerende ble i 2001 beskrevet
som et nytt mineral og gitt navnet londonitt (etter den amerikanske geologen David London),
med typelokalitet Antandrokomby ( Simmons et al. 2001). Rhodizitt og londonitt danner en
blandingsserie med rhodizitt som det K- dominerende endeledd og londonitt som det Cs
dominerende. Krystallene er ofte komplekst sonerte. Den ytre kanten av krystallene er ofte
londonitt. Men blandingsforholdet kan variere fra krystall til krystall. Derfor kan en ikke sikkert
fastsla uten individuell kvalitativ kjemisk analyse om det er en londonitt eller rhodizitt som
foreligger. Prl2lver fra Antandrokomby uten analyse bl2lr etiketteres som rhodizitt-Iondonitt. Fra
andre forekomster i Sahatany, for eksempel Manjaka, kan en bruke betegnelsen rhodizitt
inntil den kjemiske sammensetningen er kjent.
En annen type av londonitt forekommer ogsa ved Antandrokomby, som fargeil2lse mm- store
pseudo-oktaedriske krystaller i mlarolittiske hulrom sammen med elbaitt, kvarts, uranmikrolitt,
spodumen, hambergitt m. fl. Analyser av disse vlser betydelig dominans av Cs, samtidig som
de er alkalifattig (Pezzotta 2003).

Scheelitt
Pezzotta (1999) skrlver at scheelitt er funnet ved Antandrokomby, men gir ingen ncermere
beskrivelse.

Spessartin
Granaten som forekommer er I de fleste tilfeller en spessartin (Laxcroix 1922, Ranorosoa
1986). Den opptrer som mdbrune, oransje til oransjemde krystaller. Scerlig kjent er den
gjennomsiktlge "fantafargede" spessartinen som opptrer i mindre mengder ved Tsilaizina og
Antsofimbato. Vanligst patreffes spessartin som opake mdbrune opptil knyttnevestore
krystaller i den ytre sone av pegmatittene. Ofte har kr'ystallene en hinne av sorte Mn-oksyder
eller kan vcere helt eller delvis omvandlet til kompakte sorte masser av "psilomelan"
(kryptomelan?).

Spinell
Millimeterstore, blek bla oktaedriske krystaller av splnell er funnet ved Antsofimbato og
Ambatonapetraka (Ranorosoa 1986).
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Turmalin
Turmalin opptrer rikelig i pegmatittene i tre generasjoner : a) Som tidlig dannede krystaller
som ofte kan ses voksende ut fra kanten av pegmatitten og inn i denne. b) I miarolittiske
hulrom. Krystallene er alltid langstrakte etter c-aksen, og er ofte gjennomsiktige. c) som
matter eller tynne fiberaktige krystaller pa mineralene i disse hulrommene. Turmalinene
finnes i mange farger : brun, gra, bla, md, rosa, gmnn, gUI, sort, brun, og fargellils i flere
nyanser er observert. En enkelt krystall kan vrere ensfarget, men oftest er krystallene
polykrome med varierende farger langs c-aksen pa krystallene. Fargesoneringer er ogsa
vanlig, og polerte turmalinskiver er ettertraktet, selv om de herfra ikke er sa store og
spektakulrere som f. eks. dem fra Anjanabonoina. Turmalinene fra hulrommene kan vrere
helt eller delvis dekket av bllyitt, cookeltt, manandonitt eller klinoptilolitt. Nekformede grupper
av langstengllge lynne krystaller forekommer hyppig. Den stlilrste polykrome krystallen som
Lacroix observerte var 38 cm lang og veide 5,840 kg (Lacroix 1922), men stlilrrelsen pa
krystallene er oftest 2-4 cm.
Fem forskjelllge mineraler i turmalingruppen er blitt identifisert fra omradet dravitt, elbaitt,
Iiddicoatitt, schorl og uvitt. Med nye analyseteknikker er muligheten for a finne ogsa andre
tilstede. Av disse er det elbaitt som dominerer av de fargede og schori i de sorte turmalinene.
Spesielt vakre er elbaitt fra Antandrokomby som opptrer som opptil 4 cm store rlildlilla, korte
krystaller (ofte med gmnn kjerne ) sammen med kvarts, rhodizitt-Iondonitt, manandonitt eller
klinoptilolilt m. fl. De sorte schorl opptrer oftest i den ytre sonen av de sonerte pegmatiltene.
Ofte kan en observere sorte krystaller som ender i en annen farge (gmnn, blalig). Webber et
al. ( 2003) har pavist at turmalinene fra Antandrokomby ikke er liddlcoatilt som en antok da
pegmatitten er inneslultet i en marmor, men er turmaliner i schorl-elbaitt serien med betydelig
Mg- og Ca-innhold. Liddicoatitt ble flilrstegangbeskrevet av Dunn et al. (1977). De analyserte
turmalinene som gjorde at Iiddicoatilt ble definert, kom aile fra "nrer Antsirabe". Det er mulig
at prlilver kom fra Sahatany, men ikke nlildvendig, da det finnes en rekke andre
turmalinforekomster rundt Antsirabe, som for lilvrig ogsa er et senter for mineralhandlere. En
rosafarget Iiddicoatilt er pavist ved Ambatonapetraka, og ved Tsilaizina er liddicoatitt blilt
pavist i en sonert krystall med grlilnn fargesone omgilt av rosa elbailt (Ranorosoa 1986).
Dravitt er sort, gmnn, gul, fargellils eller Iysebla og er pavist ved Tsilaizina og
Ankarinarivo(Ranorosoa 1986). En grlilnn uvitt er pavist i en prlilve fra Marirana S
(Ranorosoa 1986).
Forekomsten Tsilaizina har gitt navnet til det teoretiske Mn-endeleddet i turmalinserien,
"tsilaisitt". En gul, Mn-rik turmalin er funnet der.

Spodumen
Spodumen forekommer som opptil 1 cm store krystaller og masser som primrermineral i
gangene. Fargen varier fra gul, lilla, rosa, gmnn og til fargellils. Flere rosafargede
spodumener, men ikke aile, gir en nydelig oransje fluorescens i UV-Iys. I de sterkt
omvandlede spodumenflilrende pegmatiltene patreffes ofte trerede, gjennomsiktige
fargellilse, rosa eller mer sjeldent blekgmnne trerede krystaller og spaltestykker. De
fargellilse stykkene blir ofte forvekslet med hambergitt av de lokale steinselgere og blir solgt
som delte. En 14 x 2,5 cm stor treret svakt rosa krystall uten matriks ble i 1993 funnet ved
Estatoby. Blekgrlilnne "hiddenitter" opptil 7 cm store er funnet ved Tsarafara.

Taaffeitt
Det sjeldne berylliumsmineralet taaffeitt er funnet som sma fargellilse korn i et av
prlilveskjerpene ved Antsofimbato sammen med turmaliri, spessartin, beryll og chrysoberyl
(Ranorosoa 1986)

Topas
Topas er funnet i noen av pegmatitten I de indre soner fargellilse til blalige,
gjennomskinnelige til gjennomsiktige masser uten ytre former (Ankarinarivo, Andrianampy).
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Uranmikrolitt
Uranmikrolitl er blitt funnet ved Antandrokomby hvor den opptrer sammen med kvarts,
elbaitl, danburitl, londonitl og manandonitl i miarolittiske druserom som mm store gulgr0nne
avrunde krystaller.

Vismut
Gedigent vismut opptrer sparsomt som mm-store til flere cm store masser. Disse er alltid
omvandlet i det ytre til gulbrun bismutitl og bismitl. I nyere tid har f. eks. Tsarafara produsert
noen st0rre stuffer. Ofte er kjernen inntakt av frisk, skinnende metallisk vismut med
karakteristisk k10V, men ogsa fullstendig omvandlede pr0ver er patruffet (f. eks.
Vohimasina).

Xenotim-(y)
Xenotim-(Y) er opptrer sparsomt som sma kortprismatiske, hvitgr0nne eller hvite krystaller
ved Tsarafara og Ambatonapetraka m. fl. (Ranorosoa 1986).

Zinnwalditt
Zinnwaldill er den glimmeren som opptrer mest sjeldenl. Den er bl. a. funnet ved
Ankarinarivo som brune 10 x 5 cm heksagonale eller rombisk formede glimmerpakker
(Ranorosoa 1986).

Zirkon
Zirkon opptrer i de fleste pegmatitler. Fargen varierer med forskjellige nyanser av brun, sort
og hvil. Krystallene oftest sma mm store, men er ogsa opptll 4 cm store krystaller er
observert (Marirana). Den langprismatiske typen er vanligst, men ogsa andre typer er
observert. Ved Manjaka opptrer f. eks. en Hf-rik variant som sorte, opptil 3mm store
dipyramidale krystaller med h0y glans i albill sammen med turmalin, Mn-rik apatill og
spodumen. Krystallene synes nesten helt a mangle prismeflater. Optiske identiske pr0ver av
delle materiale, innsamlet av Behier fra Manjaka, befinner seg ved det mineralogisk
petrologiske museet i Antananarivo og er merket "blomstranditl". Olr. Behier 1953).
Identiteten er bekreftet av W. B. Simmons (pers. medd.1999).

Zoisitt
Zoisitt opptrer sparsommelig som opptil 4 cm gralige til blek rosa largede straleformede
aggregater i blek amazonitt ved Estatoby. Den forekommer ogsa som sjeldenhet som 5 mm
store tufter av gragr0nne listeformede krystaller i hulrom sammen med bityill og albill.
Pr0ver av dette mineralet ble identifisert ved r0ntgenopptak av H. J. Berg ved MGM, Oslo i
1998.

Foruten de ovenfor beskrevne mineralene er ogsa baryll (Ranorosoa 1986), fluorill og kalsill
( Lacroix 1922) blitt funnet i svcert sma mengder. Ellers opptrer ogsa halloysill, kaolin,
montmorillonitt samt vermiculill og opal i Sahatany pegmatittfell.

Takk
En spesiell takk til Roy Kristiansen for sin interesse for og hjelpsomhet med a finne frem til
litteratur om gassiske mineraler. Takk ogsa til Federico Pezzolla ved Museo Civico di Storia
Naturale i Milano, Hans J0rgen Berg ved Mineralogisk-Geologisk Museum i Oslo og W. B.
Simmons ved University of New Orleans for hjelp til identifisering av mineralpr0ver.
Takk ogsa til Alf Olav Larsen for at han ville lese gjennom manuset og hans konstruktive
kommentarer til forbedring. Fisoarana lehibe - en stor takk - til aile mine venner i Sahatany
dalen og Antsirabe for vennskap og mineraler gjennom mange ar.
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