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blifvit vigdt så.som sådant (l.n %, som bortgår vid måttlig 
glödgning), dels beati.mdt såsom glödgningsförlust, nämligen 2.ss %, 
som först afgår vid stark och långvarig glödgning. Det är af 
k votienterna tydligt, att detta mineral bar identiskt samma. 
formel, som det ofvan beskrifna Nordmarksmineralet. 

Namnet ir hirledt af atl'Jlor; = oklar, otydlig. 
Jag meddelar bir en Ammanfattning af mineralets karak

täristik. 
Kemiska Ammansittningen 2Ca0. 2Mg0. H10. As106 eller 

(MgOB)CaAsO, med något Mn, Pb, Fe, Cu och Zn(?) ingående 
i stället fOr Ca eller Mg. Kemiskt isomorft med libethenit, 
wagnerit, polyarsenit m. fl. Bittills ej funnet kristalliseradt. I 
derba massor med fettglans till vaxglans; färgen gn\ (Nordt�arken) 
eller grågul (Långban); oklar men genomlysande. Optiskt tvR.
axigt med stor axelvinkel; dispusion � < t•; positiv dubbelbryt
ning. Inga genomgångar, mussligt till splittrigt brott, hårdhet 
omkring 5; eg. vigt 3. 7 t-3. 76. Smälter för blåsrör lätt t i Il en 
grå emalj; ger på kol med soda arseniklok t. Lättlösligt i syror. 
Förekommer i Mosa- och Kittelgrufvorna på Nordmarksfältet och 
i Bergsråds sänkning på Långbansfältet tillsammans med andra 
arseniater och med manganmineraL 

4. Snblt, ett mlo•ral af apatltgrappeo trio Harstlgsgraffao. 

I Maj månad detta år erhöll .iag af Hen G. FLINK till 
uodt>rsökniog ett obekant mineral från Harstigen i Vermland. 
Mineralet, af bvilket endast en mycket obetydlig kvantitet före
fans, utgjordes af små klara, färglösa kristaller, sittande på 
tät, finkornig schefferit. Mineralet förekommer, så vidt hit
tills bekant är, oftast kristalliseradt, med fritt utbildade, an
vJ.xta kristaller sittande i små grupper eller druser i hB.Iig
heter i den nyss omnämnda finkorniga schefferiten. Äf\'en 
förekommer mineralet såsom finstråliga. kristallinska agregat. 
belägna under de fria, anväxta kristallerna. Mineralet före
kommer i den finkorniga, nästan täta, mörkbruna schefferit, 
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hvilken hyser flera af de öfriga för Hantigsgrufvan karaktäri

-stiska mineralen, såsom: brandtit, sarkinit m. ft. 1) Scbeft'eriten 
är fint inmängd med fjellig jernglans. Denna scbefferit är ofta 
genomsatt af smala drummer och ådror: af ljusgul granat, b vilken 

stundom ej fyller gångsprickorna utan lemnar smärre, oregel

bundna drusrum öppna, hvarvid granaten ofta bildar njurformiga 

.agregat, på bvilka rbombdodekaeder-ytor kunnaJakttagas. I dessa 

drusrum äro de bexagonala kristallerna anväxta, dels direkt på 
.schefferiten, dels på granat. Af öfriga mineral hafva på stufferna 

endast konstaterats en manganofyllart samt brandtit. Det ser 
ut som om brandtit och manganofyll skulle följas åt på viua 

.sprickor samt granat och det hvita hexagonala mineralet pa 
andra; men det mig tillbuds stående materialet är allt för litet 

för att tillåta bestämd slutsats i detta afseende. Kristallerna 

hafva en längd af en, högst två millimeter och en utdragen, 

prismatisk habitus. För blåsrör i tång smälter mineralet trögt 

till en svart kula. Med soda på kol ger det stark aneniklukt. 

Det löses lätt såväl i utspädd salpetersyra som i klorvätesyra. 

Hårdheten omkring 5; sprödt, glasglans till fettglans. 

Mineralets eg. v. ilr 3.�2 vid 18° C. 

Sedan de t\'enne bästa stufferna blif,·it reservt>rade, anslogos 

de öfriga till analys, och allt på desamma befintligt material 

uttogs. Det bt'fanns, att detsamma utgjorde endast 0.1390 g, 

på hvilken kvantitet analysen således måst.e utföras. Mate

rialet utgjordes uteslutande af små kristaller och flnkristallinska 

agregat, hvilket i möjligaste måtto var frigjordt från andra 

mineral. 

Analysen är utförd af Kandidat R. MAVZELIUS, hvilken 

härvid åter ådagalagt sin fOrmåga, att lösa svåra analytiska 

uppgifter. 

1) A. HUIBII:IIO omoiimoer forekometen af ett bvitt, besagooalt aneoiat till

lllUIIDnos med bly, karyopilit, earkioit och braodtit. Möjligen kao dermed 
afRS eamma mineral, 10m bär beekrifves, ebnro HAXBERO beoäomer drt bly
arseoiat och aoger, att det förekommer pl och med gediget bly. HAllBUG 
Ueber kryetallisirtia Blei voo der Grube Harstigen bei Pajaberg io Wermlud. 
Zeitscbr. f. Kryetnllogr. Bd XVII, s. 2�. 
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Svabit från Harstigen (R. MAUZELJVs). 1) 

%. K v o t i � n t e r. 

Olö•t .................... 2.1 l -

Aa,o •................... 52. J 0.U7 0.117 3 
l<'e201 + P,o •......... 0.9 
CaO ... .. .... . . ... . ... . .. 42.6 0.769 } 0.776 10.!6 MgO ..................... 0.7 0.017 
PbO .•. . .... . . . . ......... a�r 
H20 ................... .o 0.06d } 0.068 0.78 
C l, ....................... o .• 0.001 

Snmma tt.6 l 
Det olösta utgjordes af ett brunt pulver, antagligen af schaf

ferit eller granat, som i form af inneslutningar förekommit i de 
linkristalliniska agregaten. P105 och Fe hafva båda påvisats, 
men i så små mängder, att de ej kunde åtskiljas och bestämmas. 
MnO och Sb106 kunde deremot ej med säkerhet påvisas. I ett 
särskildt prof, som måste utföras på den minimala kvantiteten 
af O.oo75 g, påvisades dessutom Fl. ehuru densamma ej kunde 
kvantitativt bestämmas. Det är antagligt, att den i analysen 
befintliga förlusten på O.a � helt eller delvis utgöres af .1"1. 

De of,·an angifna k votienterna, hvilka härlt:'das direkt ur 
analysen, nämligen 3: 10.26:0.78, närma sig så mycket 3:10: l, 
att man kan sluta sig till formeln 

3As10r,IOCaO. H10. 

Denna formel motsvarar apatitens, om den senare P»Or, 
utbytes mot Asll06 och Fl mot BO. 

För att närmare visa öfverenEstämmelsen med formeln be
räkna vi analyssiffrorna på 100, med uteslutande af det olösta 
samt de icke bestämbara Fe108 och P ll05, och jemföra dessa tal 
med de ur of,·anstaeode formel beräknade. De små mängderna 
MgO och Cl1 äro reducerade till motsvarande mängder CaO och 
H10 för att underlätta jemf"orelsen mellan de beräknade och 
de funna värdena. 

1) Pi grand af den obetydli� kvantitet, 80m kunde anviindaa till nnalynn, upp

gifvaa procenthalterna endast mtd en decimal, eoiir den andra decimalen ej 

kan anaea vara tillförlitlig. 

/ 
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F11Dnet. 
A��:zO� -- ----··-··· --· ·-· ---··---· 54.1 
CaO ... ---···--·------ --·-···---- - 44.9 

Beribadt. 
54. u 
44.16 

H20.............................. l.o 1.42 

Öfverensstämmelsen mellan de funna procentbalterna och de 
beräknade värdena är således fullt tillfredsställande. 

I sjelfva verket är öfverensstämmelsen ändå fullständigare, 
än hvad ofvan anförda tal gifva vid banden, enär den Fl-halt, 
som kvalitativt påvisats, men ej kunnat bt'stli.mmas, bär ej tagits 
med i beräkningen. Fl-halten kommer nämligen att böja den 
k\'otient, som nu bildas endast af H10 och Cl1, och som der
igenom utfaller för lågt, nämligen O. 7 s i stället för l. Om for
lusten i analysen O.r. % antages vara Fl, så höjes nämnda 
kvotient till 0.94 och motsvarar således i det allra närmaste 
formeln. 

Mineralets kemiska slägtskap mt'd apatit är pataglig. Af 
särskildt intresse är förekomsten af hydroxylgrnppen HO. som 
intager klorens och

. 
fluorens plats, och till största delen ersätter 

dessa. Detta är ett förhållande, hvartill man bland avatit
grnppens mineral hittills icke bar någon analogi, men som är 
af ett visst teoretiskt intresse. Om man med GROTH vill här
leda apatitens formel ur 5 molekyler Ca(OB),, i bvilka endast 
!l( OH) blifvit ersatta af :3 arseniksyreradikaler AsO 4, medan i stället 
för den tionde OH en kloratom ingått, så är det tydligt, att 
man har skäl antaga tillvaron af en förening, i bvilken dt'n 
sistnämnda substitutionen ej egt rum och der således en hydroxyl
grupp funnes har i formeln. 1) Det föreliggande mineralet är 
just ett sådant och bestyrker derför ofvan nämnda betraktelse
sätt af konstitutionen hos apatitgruppens mineral. Sasom vi här 
nedan skola se, eger äfven i kristallografiskt afseende fullständig 
iifverensstämmelse med apatitgruppen rum. 

Kristallerna hafva en hexagonalt prismatisk utbildning, och 
den närmare undersökningen ådagalägger äfveo, att mineralet 

1) Jemför GJLOTII Tnbellnriscbe l;t>bereicbt d. M ioeralien 3 .\uti. S. 74. 
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verkligen kristalliserar i hexagonala systemet. Desamma visa 

följa nde former: 

a 1) = <X P (0110) 
:r p (0111) 
r P2 (1211) 

c - oP (0001) 

Af dessa former är prismat a = x P det dominerande och 

förlänar kristallerna deras utdraget prismatiska habitus. Det

samma tillspetsas på all a kristaller af grundpyramiden :r= P; 

dessa t\·a former äro ofta de enda som förekomma. På 

Fig. 2. 
c 

c l ' 

ett antal kristaller uppträder dessutom den primära pyra

miden af andra ordningen v = P2, som rätt afstympar pol

kanterna bos grundpyramiden. Basplanet c = oP uppträder 

stundom och då alltid såsom en mycket liten yta; genom till

komsten af de tdi. sistnämnda formerna uppkommer den kom

bination, som är åter�if,·en i Fig . 2. 

De på t,·enne kristaller utförda mätningarne, jemte de ur 

desamma beräknade vinklame äro sammanställda i följande tabell. 

1) Bokstnfsbete1·kniogen är Rll uld, att dn motsvarar den hos apatiten antagna. 

53 

oigitized by Google 



l 
l 

l 
l 

794 HJ. SJÖGRE:S. SVABIT FRÄN H.HtSTJGSGRlTF'I'A:S. 

l 
a:� 

K . t Il l r 1 s a K . t Il 2 r 1 e a 

50"11'-42' l 50'17'--51' 
�leddtal af 6 vinklar l Medeltal af 6 vinklar 

50"28' 50"30' 
z:z l 78"46' l 7�' l öfver polen (Medeltal af 3 vinkl.) (�iedeltal af 3 vink!.) 

öfver 
"'��an ten l l 36"10' l l 
"''" l l 1T36' l (Medeltal af 3 vinkl.) 

era na 

!i(f-29' 

79"2' 

36"'20' 

18'10' 

Af denna tabell framgår, att ganska betydande variationer 

ega rum hos vinklarne. Synnerligast är detta fallet inom vertikal

zonen, hvarom mera nedan. 

De anförda mätningarne leda till axelsystemet 

a:c =l :0.7143. 

För jemförelses skull anföra vi här axelsystemen hos migra 

af apatitgruppens öfriga mineral efter GROTH: 1) 

.\patit .......... ... ........ .. . a: c= l: 0.7346 
Pyromorphit................ =l: 0.7362 
Mimetisit ................. . . 

Vanadinit.. ............... . 

=l: O. a i G 
= l: 0.7122 

Svabitr.ns axelsystem ansluter sig s1\.Jedes på det närmaste 

till de öfriga mineralens af samma grupp, i det att det faller 

inom gränserna för dessas. Det ,·ore naturligtvis af intresse att 

kunna konstatera, huruvida i likhet med förhallandet hos apa
titen äfven hos svabit en pyramidal-hemiedrisk utbildning eger 
rum, men da h\·arken dihexagonala pyramider eller prismer med 

säkerhet observerats, har en sådan hemiedri icke kunnat påvisas. 
Likväl anser jag mig i detta. sammanhang böra omnämna det 

egendomliga förh;Hiande, som mätningarne i \'ertikalzonen ;ldaga

ll\gga. Dervid erhåller man i allmänhet fi.ir ln·arje prismayta 

1) Tnbellnr. L'ebeJ'>Ii<·ht der �finernlien, 3 Auft., S. i4. 
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dobbla bilder, nämligen utom den starkare ordinarie bilden iifven 

en svagare bild på något afstand från hufvudbilden. D€'t är 

anmärkningsvärdt, att dessa bibilder alltid synas vara belägna 

på en och samma sida af hufvudbilderna. På kristallen N:r l 
gaf mätningen sålunda följande vinklar, hvilka ordnats så, att i 

mrsta raden ställts de tydligaste bilderna, i den andra de se

kundära och i den tredje arståndet mellan hvarje bibild och den 

närmaste huf,·udbilden. 

I. Il. III. IV. r. n. 
Huf,·udbilder .. o·o· 60032' 1 22.31' 182.5' :242.16' 302•6· 

Bibilder ......... 57.36' 117'28' 176.:20' 300'43' 
-- -..-- ,___. 

Differens ....... t•a6' 5'3' a·45' l •;23' 

Såsom häraf synes äro hufvudbilderna hos fyra af de sex 
prismaytorna atföljda af bibilder, hvilka alla ligga på en och 

samma sida af sin hufvudbild. Man skulle häraf kunna vara 

benägen att vilja se en viss grad af hemiedrisk utbildning och 
tillskrifva bibiiderna smala prismaytor af tredje ordningen. Men 

da afståndet mellan huf,•udbilderna och de åtföljande hihiiderna 

\·arierar Anda fran 1°:23' till 5°45', kan man tydligen ej härur 

beräkna detta prismas symbol utan att antaga, att lika många 

�adana prismer vore förhanden, som man funnit bibilder; ett 

antagande snm i betraktande af de stora variationerna äfven hos 

afstanden mellan hufvudbilderna skulle vara allt för godtyckligt. 

Tni andra kristaller visade vid mätning i vertikalzonen analoga 

förbållanden med N:r l, och någon slutsats angående pyramidal

hemiedrisk utbildning kan ej heller ur de pii dem utförda mät

ni ngarne med säkerhet dragas. 

Den kristallografiska undersökningen bekräftas fullständigt 

af mineralets förhållande i parallelt och konvergent polariseradt 

ljus. Ett preparat, framstäldt parallelt med en prismayta, visar 

i staoroskopet utsläckning vinkelrätt och parallelt med vertikal

axeln. Genomgångar efter oo P äro här tydligt att iakttaga. 

En annan platta, vinkelrätt mot vertikalaxeln, visar i parallelt 

polariseradt ljus utsläckning i alla lägen vid kringvriduing. I 
konvergent ljus visar samma platta en enaxig axel bild, bestående 
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af ett bredt kors utan ringar, utvisande svag dubbelbrytning. 
Vid kringvridning öppnar sig korset� något, i diagonalställning 
utvisande svag, anomal tvåaxighet af samma slag, som man ofta 
finner hos apatit. Dubbelbrytningens karaktär är negativ. 

Om någon tvekan skulle förefunnits att ensamt på grund 
af den kemiska analysen, hvilken måste företagas på mycket 
ringa material, bestämma mineralets sammansättning och plats 
i systemet, så blir denna fullständigt undanröjd genom resul
taten af dt>n kristallografiskt-optiska undersökningen, hvilken 
- i full öfverensstämmelse med analysresultatet - ådagalägger 
mineralets nära förvaodtskap med apatit. 

Mineralet är uppkalladt efter den framstående bergsmannen 
från förra århundradet ANTON SVAB. 

Till sist meddelas här en kort sammanfattning af mineralets 
karaktäristik: 

Kemiska sammansättningen: 3As90610Ca0. H10 med obe
tydligt P206 ersättande As105 och 1.1märre mängder af MgO. 

FeO, PbO ingående i stället för CaO; Fl och Cl ersätta deh·is 
HO. Kristallformen hexagonal (pyramidal-hemiedrisk ?), isomorf 
med apatit, vanadinit o. s. v. a: c = l :O.; 143. Kristallernas 
habitus långt prismatisk; obsen·et·ade former � P, P, P2, oP. 

Glas- till fettglänsande, färglös, klar och genomskinlig, optiskt 
enaxig, svagt dubbelbrytande med negativ karaktär. Hårdbt>t 
�mkring 5, otydliga genomgångar parallelt med oc· P; e�. Y. 3.�2. 
Löses lätt i syror. För blåsrör i tang smälter trögt till en svart 
kula; ger med soda. på kol arseniklukt. Förekommer i drushal 
1.1åsom anväxta kristaller pa tät, finkornig srhetferit och gul granat 
tillsammans med brandtit och manganofyll vid Harstigens jern
ocb mangangrufva i Vermland. 
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