KRYOLITT FRA GJERDINGEN I NORDMARKA
(første funn Norge)
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Av Knut Eldjarn
Kryolitt - Na3 Al F6 - er et sjeldent
mineral som bare er funnet i noen få
lokaliteter i verden. De fleste kjenner
mineralet av omtale fordi det har hatt
stor teknisk betydning i aluminiumsfremstillingen. Bare i en spesiell pegmatitt ved Ivigtutt på Grønland har mineralet
vært funnet i så store mengder at det har
vært mulig å utvinne
kryolitt. I Ivigtutt danner mineralet grovkornete , snøhvite masser og sjeldnere mindre, pseudokubiske krystaller. Kryolitt krystalliserer i det monokline krystallsystem,
har lav hardhet (2,5) og spalter relativt
lett i 2 retninger. Kryolitt er også funnet
i meget små mengder i tilknytning til
druser i eruptivbergarter ved St. Peters
Dome, Colorado, USA og ,ed Miask,
Sovjetunionen.
I de tre nevnte og best kjente forekomster
av kryolitt er det også funnet en rekke
andre sjeldne (alkali -)fluorider sannsyn ligvis dannet ved hydrothermalomvandling
av kryolitt.
Flere av disse mineralene (ralstonitt,
thomsenolitt, pachnolitt, gearksutitt etc.)
er funnet i små druser i elpidittførende
ekeritt ved Gjerdingen i Nordmarka.
Hittil har det ikke vært mulig å påvise
kryolitt i forekomsten selv om mineralet har vært sterkt ettersøkt på grunn av
forekomstens likhet med de nevnte 3
kryolitt-forekomster.
Raade og Haug
(Mineralogical Record nr. 2, 1980) diskuterer spesielt det påfallende ved fraværet
av kryolitt i Gjerdingen-forekomsten.
I en ekeritt-stuff i forfatterens samling er
det et 4 - 5 mm stort mineralaggregat som
ved Rtg.diffraksjon (Gunnar Raade, Geologisk Institutt) er bestemt til å være kryolitt. Det er første gang dette mineralet er
funnet i Norge, og funnet kan også kaste
nytt lys over fluorid-paragenesen ved

Gjerdingen. Mineralet er funnet som en
løs »klump» inne i en druse hvor kvarts/
feltspat/aegirin-krystallene
er helt dekket
av små krystaller av andre fluorider (ralstonitt, pachnolitt). Drusen kom for en
dag ved preparering aven større ekerittblokk som tydelig stammet fra den aktuelle veiskjæring. Elpiditten er relativt
grovkornet med flere sprekker med svarte
mangan -mineraler(?). De største drusene
fantes i et l - 2 cm bredt, grovere pegmatittisk parti og de opptil 1 cm store drusene var meget rike på små sukkerkorn aktige krystaller av sjeldne fluorider
(ralstonitt, pachnolitt, sellaitt, thomsenolitt(?).) Kryolitt-stykket
ble oppdaget
inne i et av de største druserommene som
såvidt var åpnet ved prepareringen - og
kryolitten var fritt bevegelig, men for stor
til å slippe ut av åpningen. Fargen var gulhvit med et svakt rødlig skjær og overflaten
virker uregelmessig, nesten »etset». Mineralet er sprøtt med lav hardhet (mindre
enn 3) og det oppviser en god spalteretning. I tynne splinter virker det gjennomsiktig. Kryolitt-stykket
virker helt rent
uten sammenvoksninger eller inklusjoner
av andre mineraler og det er ikke funnet
mer av dette mineralet i de andre drusene
fra det aktuelle ekeritt-stYkket.
Kryolitt ved Gjerdingen forekommer på
en slik måte at det kan gi sterk mistanke
om å være et »primærfluorid» som delvis
er omvandlet under dannelsen av de andre
fluoridene. Denne observasjonen styrker
også Gjerdingen-forekomstens
paragentiske slektskap med forekomstene i lvigtutt, St. Peters Dome, og Miask. Det kan
tenkes at kryolitt er et mer vanlig mineral
i andre områder av ekeritten, men i det
utsprengte materiale må kryolitt regnes
som en stor sjeldenhet.
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