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Mineralene fra Midtfjellet larvikittbrudd,
Malen"d, Larvik

Peter Andresen

Introduksjon

Rett nord for Maler0d g13rd og sydvest for kollen Varde13sen ligger et felt med tre larvikitt
brudd; to per dags dato aktive og et nedlagt brudd. Bruddene drives av Lundhs. Midtfjellet
larvikittbrudd er et relativt lite brudd som Iigger rett syd for det nedlagte Maler0d bruddet og
sydvest for Varde13sen bruddet som fortsatt drives aktivt. Midtfjellet har vaert i drift i perioder
og ble f0rst godt kjent som minerallokalitet sommeren 2005, da Ingulf Burvald fant rike
pr0ver med hilairitt og gaidonnayitt. Bruddet 113 brakk fra v13ren 2007 og fram til v13ren 2010,
da driften ble gjenopptatt. Bruddet var i perioden 2005-2006 P13 ett plan ("plan 2"), med et
eldre h0yere plan som nesten er borte, med unntak oppe i 0stveggen av bruddet. Rett f0r
bruddet ble lagt brakk ble det skutt ut et nytt plan ("plan 3"). Driften i 2010 ble gjenopptatt P13
dette nye planet, og gode mineralfunn har blitt gjort regelmessig siden.

Midtfjellet bruddet er markert med
pil 1, Maler0d med 2 og Varde13sen
med 3, bruddet med gr0nn pi!.
Kartet er hentet fra Gule sider - Kart
(http://kart.gulesider.noll

Geologi

Midtfjellet bruddet ligger sentralt i Larvik plutonkompleks, og drives P13 til dels nefelinholdig
larvikitt definert som Maler0d type larvikitt. Den regionale geologien er beskrevet av

Dahlgren (2010).

Det som gj0r pegmatittene i Midtfjellet spesielle er ved siden av mineralogien, de relativt
beskjedne mektighetene P13 gangene. Til tider er det kun mineraliserte sprekker, eller
miarolittiske sprekker hvor det er larvikitten som er hydrotermalt omvandlet og danner
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utgangspunkt for krystallisasjon av mineraler som mikrolitt, albilt, analcim og
natrolitUparanalrolitUgonnarditt. Slike sprekker kan ga over i pegmatitter med meklighel fra
et par centimeter til 40-50 cm tykke pegmalitter. I bruddel er det ogsa mekligere pegmatitter,
men de er sjeldenl bredere enn en meter.

Pegmatittenes mineralisering indikerer at de e r relatert til hverandre. De skiller seg de
pegmatillene som opptrer ellers i plulonkomplekset, og det kan kanskje vrere passende a
definere dem som Malemd lype pegmatiller. Pegmatillene har en pr imrer fase og en
hydrotermal fase, med tilhl2lrende mineralparageneser. Det som gjl2lr den hydrolermale fasen
spesiell er den rike forekomsten av natrium-zirkonium silikater, srerlig gaidonnayitt og hilairilt.
Mindre vanlig er katapleiill, og som et enkell funn ble petarasill oppdagel i 2006, og
Midtfjellet er fortsatt eneste funnsted i Norge for delle mineralet. I tillegg til Na-Zr mineralene
opplrer hochelagaitt og calcioancylitt-(Ce)/ancylitt-gruppe mineraler relativl ofte i
pegmalittene. Beryllium-mineralisering ble fl2lrst funnet hl2lsten 2010, da del ble samlet inn
melinofan og hambergill som primrere Be mineraler, og behoill og epididymill i den
hydrotermale fasen av pegmalillen.

Mineralene epidot og heulandill er ogsa funnet som sprekkemineraliseringer, men er
antagelig yngre en pegmatillene, og relatert til annen magmatisk hydrotermal aktivitet. Det
kan nevnes at en r elativt mektig gang med rombeporfyr kutter larvikitten, rell nord for
Midtfjellet bruddet, og kan observeres som et sl2lkk i landskapet som veien mellom Malemd
og Midtfjellet bruddene til Vardasen bruddet gar igjennom.

Mineralene

Om lag 40 mineraler er identifisert fra pegmatiller og sprekkemineraliseringer i Midtfjellet
bruddet. De fleste er kun identifisert visuelt og er merket V.1. bak mineralets beskrivelse.
Enkelte mineraler er analysert med enten SEM/EDS eller XRD, eller begge deler av Alf Olav
Larsen, disse er merkel med A eller beskrivelsen.

A/bitt
Opptrer i ulike former, primrert i pegmatitten som varianten "manestein" og som velutviklede
krystaller dannet i hydrotermal fase. Albill er vanlig. (V. I. )

Amfibo/
En amfibol ikke ulik hastingsill opptrer som primrert dannet mineral. (V.I.)

Ana/cim
Finnes som til tider velutviklede krystaller opp til en cm stl2lrrelse dannet i hydrotermal fase,
og som masser i pegmatitt. Mineralet er vanlig. (V.I.)

Ana/as
Opptrer i en hy drotermalt omdannet mdlig pegmatill som sma «1 mm-1,5 mm) sorte,
metalliske krystaller pa hulrom i pegmatillen. Materialet ble hovedsakelig funnet i 2005 av
Ingulv Burvald i en sterkt hydrotermalt omdannet md pegmatitt (A). Mineralet er ogsa funnet i
noen Il2lse blokker ved atkomstvegen til bruddet.
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Andraditt
Vakre gmnne mikrokrystaller av andraditt ble innsamlet i 2006 i et materiale som ogsa var
relativt rikt pa hoc helagaitt og titan itt. Mineralet ble funnet i miarolittiske hulrom i en a v de
mer mektige pegmatittene i bruddet. Kjemiske analyser bekreftet at det dreier seg om
andraditt med sammensetning 56-70 mol-% andraditt (Larsen & Erambert 2007).

Apofyllitt-(KF)
Opptrer som oftest som svcert etsede krystallfragmenter pa natrolitt/paranatrolitt. Mineralet er
fargel0st til hvitt og har h0Y glans. (V.I.)

Behoitt
Pene fargel0se til hvite tvillingaggregater av behoitt ble funnet h0sten 2010 i en pegm atitt
med klorittdekket analcim og feltspat, gaidonnayitt, natrolitt/paranatrolitt og gonnarditt.
Aggregatene var opp til 3-4 mm store. (V.I.)

Britholitt-(Ce)
Mineralet er funnet som brune, metamikte, langstrakte krystallfragmenter i primcer pegmatitt.
(VI.)

Calcioancylitt-(Ce)/ancylitt-(Ce)
Langprismatiske sma «0,5 mm) svakt rosa til gratiolette krystaller i samme paragenese som
petarasitt, ble identifisert som calcioancylitt-(Ce) ved hjelp av EDS av A. O. Larsen. Senere
funn av blant annet kortprismatiske krystaller gj0r at det kan tenkes at andre mineraler i
ancylitt-gruppen kan forekomme. (AN.I.)

Chalcopyritt
Et par krystaller av chalcopyritt ble funnet varen 2011, sittende pa feltspat og analcim. (V.I.)

Chiavennitt?
Et brunlig oransje belegg pa epididymitt, funnet i 2010, kan vcere chiavennitt. (V.I.)

Epididymitt
Opptrer som tynne fargel0se til hvite mm store krystallaggregater, og ble funnet i samme
pegmatitt som behoitt i 2010. (V.I.)

Epidot
Opptrer som krystalline sprekkefyllinger sammen med kalsitt i r0dlig larvikitt. (V.I.)

Fluorapatitt
Opptrer som sma, tynne langprismatiske krystaller dannet primcert i pegmatittene. (V.I.)

Gadolinitt-(Ce)
Opptrer som massive m0rkgr0nne masser opp til 5 mm, til dels sammenvokst med et brunt
metamikt mineral. (V.I.)

Gaidonnayitt
Mineralet er funnet i de aller fleste pegmatittene i bruddet, fra de mektigste til de t ynne
miarolittiske sprekkene. Gaidonnayitt opptrer som velutviklede krystallaggregater opp til et
par millimeter, som krystallinske sprekkefyllinger bestaende av tusenvis av krystaller og som
en "kjerne krystall" omgitt av hilairitt. Mineralet kan vcere hvitt, kremhvit, fargel0st
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transparent og varierende gul farger. Mineralet fluorescerer gulgn?Jnt til grl1mt i kortb01get

ultrafiolell Iys. (A)

Galenilt
Funnet massivt i primrer pegmatill som sma korn. (V.I.)

Gonnardilt
Opptrer hovedsakelig eller paranatrolill, men opptrer som sma mikrokrystaller enkelte
druserom. (V.I.)

Hambergilt
Opptrer som nflleformede krystaller massiv analcim primrer pegmatill, som ogsa
inneholder melinofan. (V.I.)

Hematilt
Finnes som plateformede krystaller vokst pa oksidert magnetill, og som krystallaggregater pa
albitUanalcim druser. (V.I.)

Heulandilt
Opptrer pa tynne hydrotermale sprekker i larvikill sammen med kalsill. (V.I.)

Hilairilt
Opptrer oftest i nrer relasjon til paranatrolittlnatrolill, som sma «1 mm) store transparente
brune krystaller. Hilairill er ogsa funnet sammen med gaidonnayill, petarasill og
calcioancylill-(Ce) pa albill i en tynn pegmatill (2-5 cm)/miarolitisk sprekk. (A)

Hochelagailt
Ble f0rste gang funnet som kuleformede aggregater av fibrige krystaller i hulrom i samme
pegmatill som andradill og titan itt. Hochelagaill har senere blill funnet som hvite fiber og
filtaktige masser pa hul rom og sprekkeflater. Mineralet kan vrere vanskelig a skille fra
gonnardill, men har svak gul f1uorescens i kortb01get ultrafiolell Iys. (A)

Kalsilt
Mineralet er vanlig i den hydrotermale fasen av pegmatillene, og som sprekkefyllinger i hele
bruddet. Kalsill opptrer oftest i plater, men gode krystaller i ulike former er heller ikke uvanlig.
Mineralet er fra hvill, fargel0st til gult. (V.I.)

Katapleiilt
Aggregater av plateformede krystaller forekommer sparsomt i druser med analcim, og av og
til pa feltspat. Krystallene kan bli opp til et par mm, men er vanligvis mindre. Varen 2011 ble
det funnet krystallfJater av feltspat opp til et par kvadratcentimeter fullstendig dekt av sma (>1
mm) katapleiill krystaller. (V.I.)

Klorilt
Glimmerliknende og kuleformede aggregater av et klorill mineral forekommer vanlig sammen
med analcim, feltspat og natrolill i druser. (V.I.)

Magnetilt
Forekommer primrert i pegmatillene. (V.I.)
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Melinofan
Funnel i en pegmalitt pa nederste niva, hl2Jslen 2010, som blek gule plaler dannet primrerl i
pegmalillen. (V. I. )

Mikroklin
Hovedbeslanddelen av den primrere pegmatittene er mikroklin, men fellspaten opplrer ogsa
pa hulrom i velulviklede krystaller opp Iii 3-4 em, gjerne dekkel av et Iynl lag albitt. Mikroklin
krystallene er ofte hule, og fyll med albitt som fl2Jlge av den hydrolermale fasen. (V.I.)

Molybdenitt
Flak pa f1ere em og kryslaller opplil 1-2 em er funnel i hulrom er funnel. Mer spesiell er
neslen sfreriske krystallaggregater rundt en mm, med srerdeles komplekse flaler, er funnel
med analcim, albitt, gaidonnayitt og ane ylilt. Molybdenitt opptrer ogsa som plaler i primrer
pegmalitt. (V.I.)

Natrolitt/paranatrolitt
Natrolitt og paranalrolitt er vanlig i den hydrolermale fasen av pegmalittene, og opptrer som
regel sammen med en kjerne av nalrolitt omgitt av paranalrolilt. Paranalrolitt opplrer ogsa
som sma kryslall aggregaler som sisle ulkrystalliserle mineral. Mineralel er svrerl uslabill og
dehydrerer raskt til gonnarditt. (V.I.)

Nefelin
EI av de primrere pegmatitt mineralene. (V.I.)

Petarasitt
Sma (opplil 1 mm) svakl rosa Iransparenle kryslaller av pelarasitt ble funnet pa svrerl lynne
(1-5 em) pegmalitter/miarolittiske sprekker i 2006. Mineralet opplrer pa albitt i apne sprekker
og hulrom med gaidonnayitt, hilairitt, ealeioaneylitt-(Ce), natrolitt, liIanitt og pyritt. (A)

Pyritt
Opplrer relalivl vanlig, ofte som sma kryslaller sent dannel i hydrolermal fase. Varen 2011
ble noen under lige svrerl avrundede kryslaller funnel sammen med kalsitt, aneylitt og
gaidonnayitt pa analcim og fellspat. (V.I.)

Pyrrhotitt
Sma plaleformede individer ble funnet i samme pegmatitt som berylliummineralene hl2Jslen
2010. (V.I.)

Soda/itt
Primrerl dannel mineral som opptrer sparsomt i de mekligere pegmatittene. (V.I.)

Thoritt
Funnel som massive, brune, metamikle masser i primrer pegmalitt. Opplrer sparsomt. (V. I. )

Titanitt
Tilanitt er kun funnet megel sparsomt i 10 pegmalitter/miarolittiske sprekker. Fl2Jrsle funn var i
en meklig pegmalitt sammen med andraditt, da som Iii deIs pene mikrokryslaller. Tilanitt ble
ogsa funnet som mikrokrystaller i samme funn som petarasilt. (V.I.)
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0verst til venstre: Petarasitlkrystaller opptil 0,2 mm, Iilverst til hlilyre: Petarasitlkrystall ca. 1
mm lang, i midten til venstre: Gaidonnayitlkrystall omlag 0,5 mm lang pa hilairitl, i midten til
hlilyre: Hilairitlaggregat ca. 1 mm i diameter, nederst til venstre: Anataskrystaller opptil 1,5
mm, nederst til hlilyre: Calioancylitl-(Ce) penetrasjonstvillinger ca. 1,5 mm lange. SEM-bilder
fra Larsen (2010).

Turmalin
Sort turmalin er funnet i en pegmatitt, delvis krystallisert samtidig som analcim, med enkelte
fritlstaende grupper pa hulrom, sammen med hochelagaitl, gonnarditl, gaidonnayitl og pyritt.
(V.I.)
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Zirkon
Opptrer vanlig som prim<Ert mineral i pegmatillene. Et par pmver med hydrotermalt dannede
krystaller ble funnet pa analcim h0sten 2010.

Zirkonolilt (polymignilt)
Et sort metamikt langprismatisk mineral opptrer sparsomt i enkelte av pegmatittene. Farven
og form pa mikrokrystallene indikerer at delle er zirconolitt. (V. I. )

IEgirin
Opptrer som m0rk gmnne individer i prim<Er pegmatitt. Frillstaende, senere dannede
krystaller av <Egirin er s<Erdeles uvanlig i Midtfjellet sammenliknet med andre forekomster.
(V.I.)

Takk
En stor takk til Alf Olav Larsen for analyser, SEM bilder og korrektur av artikkelen.
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