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då de efter lycklig fångst samlades på denna plats för att steka 

sitt villebråd och under tiden utföra sitt dansnöje (eorobory) 

l'undt omkring den stora stockelden ej långt ifrån meteoriten, om
kring hvilken en slaga sångare voro placerade, medan deras an

förare satt på jemblocket, på hvilket hau slog takten med en 

annan sten.» Tre eng. mil från den mindre meteoriten träffades 

utgräfningen, deri den större legat, af 3 fot 10 tums djnp och 

4:1/ 2 fots qvadrat. 

A. E. NORDENSKIÖLD. .I/ineralogiska medtlelallden. 

3. l'antalsyrade mineralier från Utö. 

Redan år 1835 beskref C. U. SHEPARD 1) ett i regulära sy

stemet kristalliserande mineral från Chestemeld i Massachusetts 
under namnet mikrolit. Namnet äl' härledt deraf, att mineralet 

endast funnits insprängdt i mycket små kristaller. Mineralet har 
blitVit analyseradt dels af' SH&PARD dels af A. A. HAYES!!). 

ehuru endast ofullständigt, förmodligen till följd af den ringa mängd 

af det sällsynta ämnet, som kunde erhållas till undersökningen. 
Fyndorten Chestemeld är för öfrigt bekant för de vackra der

städes förekommande röda och gröna turmalinerna. och den har 

dels härigenom, dels genom förekomsten af åtskilliga andra lition
haltiga stenarter, i mineralogiskt hänseende stort tycke med 

mineral förekomsten i den pegmatitgång. som vid Utö jerngrufvor 

korsar malmfältet och som är välbekant för kemister och mine
raloger, såsom den fyndort, der litionmineralier först upptäcktes, 

Samma pegmatitgång är för svenska mineraloger af intresse för 

de vackra röda och gröna. turmaliner, som der träffats till
sammans med lepidolit, petalit, spodumen, qvarts, albit, \'anlig 

glimmer, tennmalm o. s. v. Under några sprängningsarbeten, 

SOIU för en tid sedan verkstäldcs närmast dagytan i pe~matit-

I) Am. Journ. of Sciences; XXVII 8. 361, XXXII 8. 338, XLIII s. 116. 
') HAYES och J. E.Tt:sClIF.lIACHER ansago mineralet för pyroklor. Am. Jooru 

of ScieucelI; XLIII s. :33, XL VI 8. 158. 
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gången vtä Utö, erhöll Riksmuseum ett betydligare antal stoffer 
från detta ställe. Vid deras granskning fann jag, att peta

liten och spodolDenen åtföljas af flere olika slag utaf metall

syrehaltiga stenarter, hvilka dock endast förekomma i mycket ringa 
mängd och hittills alla tyckas hafva sammanförts under _ namnet 

»Tennmalm». Af dessa har jag kunnat urskilja följande arter: 

l. Milcrolit. Bildar vid Utö starkt glänsande ljust grågula 

till svartbruna, genomskinliga till halfgenomskinliga, regulära ok

taedrar, med at'stympade kanter (O, 00 O). Dc äro insprängde i 
turmalin förande petalit och äro alltid mycket små, så att namnet 

mikrolit lfveo är fullt passande för mineralet från denna nya 

fyndort. H. = 5,5-6. Tyngden 5,25. Föl' blåsrör är mine

ralet osmältJigt, löses i fosforsalt fullständigt till ett i yttre lågan 
som varmt gult, efter afsvalning ofärgad t glas, hvilket vid stark 

påblåsning i reduktionslågan blir svagt rökigt, men icke antager 

någon märkbar blå färg. Sönderdelas genom smältning med 
svafvelsyradt kali. Analysen, till hvilken endast 0,06 gr. kunde 

erhållas, och hvilken derföre ej kan göra anspråk på någon syn
nerlig noggrannhet, gaf: 

Jfikrolit /rå71 Utö: 

Tantalsyra }._____ 77,3 
Niobsyra 
Tennoxid _________ 0,8 
Kalkjord ________ . 11,7 

ManganoxiduI ... 7,7 1) 

Talkjord __ ._. ___ . 1,8 
--- --

99,3 

Då metaIJsyrlln bIet' smält. med soda, gaf det metallsyrade 
alkalit med zink och saltsyra icke någon blå färg. Syran tycke . .; 

således vara tantalsyra, föga uppblandad med niobsyra. Sam

mansättningen öfverensstämmer, såvidt man af de ofullständiga 

analyserna kan döma, fullständigt med mikrolitells från Chester
field och motsvaras af formelen : 

(Ca O, J/g O, Mu O}21'a'J °5 , 

') :\led obetydligt jernoxiduJ. 
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· hvilken fordrar: 

Tantalsyra ....... 78,82 
Kalkjord .......... 11,69 

Manganoxidui .. . 7,119 

.. Talkjord .......... l,so 
---~ 

100,00 

Mineralet tillhör samma familj som pyrokloren, men skiljer 

sig från detta mineral genom sin halt af tantal.yra äfv('nsom 

derigenom, att mikroliten ej innehåller ceritoxider eller med dem 

besligtade jordarter. 

Till pyroklorgruppen hör förmodligen ärv en Roses pyrrhit. 

hvilken äfvenledes förekommer i små oktaedrar tiJIsammans med 

Jitionglimmer, röd turmalin, albit. m. m. 

2. Mangan-tantalit. Vid f6rsöket att sammanleta tillräckligt 

matel'ial för undersökningen af mikrolit från Utö, träffade jag 

några gula till gulbruna körtlar, af en ärts till en bönas storlek, 

hvilka lfven förekomma insprängda i en blandning af petaIit. 

turmalin, lepidolit, qvarts m. m, En närmare granskning visade. 

att dessa körtlal' vanligen utgöra en blandning af ett kristalli

seradt rödbrunt mineral och ett gult derbt ämne. 

Det förra tyckes kristallisera i det rombiska (eller mono

kliniska?) systemet. Nägongång visar sig en temligen tydlig 

~enomgång ock tvänne mindre tydliga, som med den första och 

sinsemellan bilda nära räta vinklar, H = 5,5-6. Tyngde .. 

= 6,3. Färgen rödbrun till svartbrun, i genomgåendp. ljus vac

kert röd. Starkt glBsgläns8nde. För blåsrör i tång oföränderlig. 

Löses i fORforsalt till en klar perla. Ger med soda reaktion på 

mangan. 

Till analys kunde endast mycket ringa mängd af ämnet er

hållas, till följd hvarar nedan angifn& tal icke kunna göra an

språ.k på någon synnerlig noggranhet. 

Digitized by Google 



Mangantantalit /,.d11 Ut(}. 

TantalSyra} ...... 85,5 
Niobsyra 

Manganoxidul... 9.5 
Jernoxidul ....... 3,6 

Kalkjord ......... 1.2 
99,8 

Det metallsyrade natronet gaf vid behandling med ammoniak 

och svafvelammonium icke spår till tenn eller volframsyra, med 

zink och saltsyra icke någon blå färg samt tOrhöll sig till rea

gentier 80m tantalsyra. Mineralet tycktes således vara en man

gan-tantalit af formelen 

(Mn O, Ca O, Fe Oj Ta2 05 

hvilken fordrar: 

Tantalsyra ...... 86,48 

Manganoxidul... 9,01 
Jemoxidul ...... 3,42 

Kalkjord ......... l,u 
--100,00 

3. Vittrad mikrolil. Ofvanbeskrifna mineral åtföljes af och 

är oftast inblandadt med en gul till gulbrun amorf, något fett

glänsande stenart, som till yttre utseendet liknar vissa varieteter 

af yttrotantal, men icke innehåller några andra med oxalsyra 

fällbara jordarter än kalk. 

H. = 5-5.5. Tyngden = 5,57. 
För blåsrör blir mineralet ljusare till färgen men smälter ej. 

Förhåller sig tOröfrigt som mikrolit. 

Något från mangantantalit fritt mineral kunde till analys ej 

erhållas, hvarrör det torde vara nog att i afseende å det vid ana

lysen erhållna procentförhållandet nämna, att mineralet tydligen 

utgör en genom upptagande af vatten förändrad mikrolit. Vat

tenhalten uppgår dock endast till l,s proc. 

4) Ett i små runda korn i den petalitförande bergarten 

insprängdt svart-brunt, bergbecklikt miueral, hvilket för blåsrör. 
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afger betydligt vatten, blir ljusare till färgen men ej smälter. 

Tillräckligt analysmaterial kuude .ej erhållas. Mineralet utgör 

tydligen ett med adelfolit beslägtadt vattenhaltigt tantalminf'ral. 

5) KasBiurit. Afven verklig tennmalm förekommer vid Utö, 
ehuru alltid endast i ringa mängd. I de stycken jag granskat 

har den varit insprängd i qvarts eller albit, ej såsom de före

gående mineralierna i en blandning, af petalit, qvarts, röd och 

blå turmalin, m. m. 

ERDMANN, E. Förkast1lillgar i 8alld. 

I mer eller mindre styfva leror, eller lerhaltiga jordarter i 

allmänhet, äro smärre förkastningar icke sällan iakttagna, men 

att äfven i lösa sandlager verkliga förkastningar f"orekomma, 
skarpt och tydligt utpräglade ända i de minsta detaljer, har jag 

- enligt hvad jag för tillfället minnes - ingenstädes sett upp
gifvet. 

Då. jag sommaren 1873, vid de geologiska undersökningarne 

i Sk.åne, hade tillf"älle iakttaga och af teckna ett par ställen bvar
est sådana f"örkastningar med en förundransvärd skä.rpa fram

trädde, har jag trott det vara skäl att här nämna några ord 

derem samt meddela teckningarne deröfver. 

Nedanstående figur l framställer en del af den lodräta väggen 

i en s. k. mergelgrop på Asmundstorps bys ego r, å södra slutt-

Fig. ,. lIel of den lodräta väggen i tn l. k. mergelgrop pli A,mund'torp. 
bg' egor nm·dost om Land.l.,.o,,". - S fin Band; 11 1 och LV lerlager; f för· 
kastning. 
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