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ikterfølgende Undersøgelser ere foretagne paa Opfordring af

Commissionen for Ledelsen af de geologiske og geographiske

Undersøgelser i Grønland. De slutte sig til min tidligere Af

handling om Mineralier fra Sodalithsyeniten ved Kangerdluarsuk,

men omfatte dog Mineralier ikke blot fra dette Sted, men ogsaa

fra to andre grønlandske Mineralfindesteder. Alt iMaterialet

skyldes de righoldige Samlinger, som Assistent K. J. V. Steen-

strup har hjembragt, ihvorvel Museet ogsaa for nogle af

Mineraliernes Vedkommende tidligere ejede enkelte Stykker.

Hele Undersøgelsen omfatter 12 Mineralier, hvoriblandt 6 fra

Kangerdluarsuk, 5 fra Fiskernæsset og l fra Kaersut i Umanaks-

Fjorden. Mellem de 6 første findes et nyt Mineral, der bl. a.

indeholder Titansyre, Cerilter og Fluor i betydelige Mængder.

Et af de andre er Natrolith, der ved en ikke før iagttaget Pseudo-

morphose erstatter Sodalith. Forandringen er foregaaet derved,

at Chlornatrium er bortgaaet og Klselsyrehydrat indtraadt i Stedet

for det. l øvrigt er ogsaa Feldspath, Analcim, Lithionglimmer

og Willemit undersøgte.

De fem næste frembyde en mærkelig Rækkefølge af magne-

siaholdige Mineralier, som forekomme paa eet Sted og alle ere

sammenvoxede med hinanden. De fire indeholde omtrent samme

Magnesiamængde, nemlig c. 20 pCt., det 6te noget mere. Kisel-

syremængden stiger i dem fra O til 55 pCt. , samtidig med at

Lerjordmængden falder fra 70 til 3 pCt., hvilket giver Anledning

til forskjellige Betragtninger. Det fremgaar endvidere, at Saphi-

r



rinen, hvis Berettigelse til at ansees som et selvstændigt Mineral

har været tvivlsom, dog uden Tvivl maa ansees som et saadant.

Til at støtte denne Antagelse bidrager især den Maade, hvorpaa

Saphirinen findes sammen med Spinel og et ikke fur beskrevet,

magnesiaholdigt Silikat.

Afhandlingen sluttes endelig med en Undersøgelse af et

nyt, titansyreholdigt Mineral fra Kaersut i Umanaks-Fjorden, som

optræder der paa Spalteudfyldninger i en stærkt olivinholdig

Basalt.

I. Kangerdluarsuk og Tunugdliarfik.

1. Riukit.

Dette Mineral har jeg tilladt mig at give Navn efter den fhv.

Direktør for den kgl. grønlandske Handel, Dr. Rink, hvem

Grønlands Geologi og Geographi skylder saa overmaade meget.

Mineralet findes krystalliseret sammen med Arfvedsonit, Ægi-

rin, Eudialyt, Lithionglimmer, Steenstrupin, o. s. v. ved Kanger

dluarsuk. Farven er gulbrun. I tynde Splinter er Mineralet

gjennemskinnende, men tidt ere Krystallerne angrebne paa Over

fladen og et Stykke ind efter, og Strukturen bliver i saa Fald

jordagtig og Farven helt straagul. Glandsen er i frisk Tilstand

Glasglands paa Gjennemgangen. Fedtglands paa Bruddet. Haard-

heden = 5, Vægtfylden ved 18° 3. 46 M; den bestemtes paa fint

Pulver.

Forhold for Blæserøret. En lille Splint smelter nogen

lunde let til en mørk glindsende Kugle og blærer sig derved

meget stærkt. Man kan ved dette Forsøg paa en ret nem

Maade eftergjøre en lignende Struktur- og Farveforskjel som den

mellem Obsidian og Pimpsten. Tager man nemlig Platintraaden

hurtigt ud af Flammen, medens Perlen just blærer sig dygtigt,

vil man efter Afkjøling se en blank, sort Perle, der bærer en

porøs, hvid Udvæxt. Denne sidste smelter øjeblikkelig sammen

') Ifølge K. .1. V. Steenstrups Bestemmelse.



igjen ved den mindste Berøring med Flammen. Den sorte Perle

svarer til Obsidianen, den hvide, porøse Udvæxt til Pimpstenen.

Selve Opbiæringen har sin Grund i at Mineralet foruden Kisel

syre indeholder en betydelig Mængde Fluor, der for Blæserøret

bortgaar som Fluorkisel.

l Uoraxperlen opløses Mineralet let i betydelige Mængder.

Perlen er i den ydre Flamme stærkt gul i Varmen , men kun

svagt gul efter Afkjøling. l den indre Flamme forholder Perlen

sig ligesaa i Varmen, men efter Afkjøling er den farveløs.

Indeholder Perlen en stor Mængde af Mineralet, er det dog

vanskeligt at faa den gule Farve helt bort.

l Phosphorsaltperlen faar man Kiselsyreskelet. l Varmen

forholder Perlen sig saavel i den indre som den ydre Flamme

aldeles som Boraxperlen, men efter Afkjøling fra den ydre Flamme

er den farveløs, fra den indre violet. Denne violette Farve viser

at der er Titansyre tilstede, de øvrige Farveforandringer skyldes

Ceriums Tilstedeværelse. En større Tilsætning gjør Perlen

emailleagtig.

Museet ejer en Del Krystaller af dette Mineral, der naa op

til lidt over en halv Tomme i Diameter, men desværre ere Fla

derne, hvoraf der ikke findes saa faa, for matte til at maales med

Spejlgoniometret og tildels for smaa til at maales med Anlægs-

goniometret. De fundne Flader ses paa

hosstaaende Figurer l og II. Krystalformen

er monoklinisk, b er Orthopinakoidet, enten

a eller c det basiske Pinakoid. Desuden

findes 3 forskjellige Prismer (p), en Pyra

mide og et Orthodome. Uagtet Krystal

lerne vare ret store , gav dog Maalinger

med Anlægsgoniometret kun usikre Vær

dier, da Fladerne ikke ere nøjagtigt plane

Jeg skal derfor nøjes med at anføre de

fundne Værdier, uden at støtte nogle Be

regninger derpaa:



a: c = c. 159°

a: b = lOOi— 102°

b: c = c. 107°

p: p = c. 145°.

Der findes en meget fremtrædende Gjennemgang efter

Orthopinakoidet.

Jeg skal dernæst gaa over til at gjøre Rede for den ke

miske Sammensætning. Mineralet sønderdeles let selv af for

tyndede Syrer ved Opvarmning, af stærkere Syrer, f. Ex. stærk

Saltsyre endog i Kulden. I en foreløbig Analyse fraskiltes der

for Kiselsyren paa sædvanlig Maade ved Sønderdeling med

Saltsyre, men denne Fremgangsmaade viste sig ufordelagtig, da

det saa tog meget lang Tid at filtrere og udvaske Kiselsyren, —

'ordi der var Titansyre tilstede. Jeg opgav derfor denne Methode

og har i de følgende Analyser dels smeltet med Soda (V), dels

sønderdelt med Russyre og Svovlsyre (III og IV) eller endelig

med Svovlsyre alene (I og II). Det har sin Interesse, at man

i dette sidste Tilfælde ved rigtig Behandling kan faa Kiselsyren

næsten helt fri for Titansyre, noget, der som bekjendt ellers

frembyder stor Vanskelighed. De to Kiselsyrebestemmelser, som

jeg herved fik, ere ogsaa meddelte, men stillede i Parenthes, da

de ere for lave som Følge af, at der i disse Analyser ikke kunde

tages Hensyn til Fluor.

Ogsaa Adskillelsen af Haserne er foretaget paa lidt forskjellig

Maade. Jeg behøver selvfølgelig kun at omtale den Opløsning,

hvori allerede Titansyre, Cerilterne o. s. v. ere skilte, ikke blot

fra Kiselsyren, men ogsaa fra Kalk og Natron. I III udfældtes

Titansyre først ved Kogning, og da der ved gjenlagen Kogning

efter Filtreringen ej udfældtes mere, bleve Cerilterne fældede med

oxalsur Ammoniak, l Filtratet herfra fremkom et Bundfald med

Ammoniak, der ved omhyggelig Undersøgelse viste sig hverken

at indeholde Lerjord eller Beryljord, men derimod at være iden

tisk med det tidligere ved Kogning udfældede Bundfald. Kan

dette, at den hele Mængde af Titansyre ikke strax blev fældet,

-



maaske tyde paa, at der ogsaa er Zirkonjord til Stede? — I IV

skiltes Titansyren fra de øvrige Baser ved Kogning med svovl-

undersyrlet Natron, i Filtralet fældtes Cerilterne samt Ytterjord

med Oxalsyre, og i Filtratet fra dette Bundfald bestemtes Jernet.

l V smeltedes med kulsurt Natron; efter den smeltede Masses

Udludning med Vand, Kogning med kuls. Ammoniak og Filtre

ring adskilles Fluor fra den Del af Kiselsyren, der var gaaet i

Opløsningen, ved Hjælp af Zinkilte opløst i Ammoniak, hvorpaa

Fluor bestemtes som Fluorcalcium. løvrigt var Fremgangsmaaden

som i IV. — Cerilterne skiltes altid fra Ytterjord med svovl

surt Kali.

Titansyren gav i Opløsning den sædvanlige rødbrune Farve

og Bundfald med Garvesyren og med Zink og Svovlsyre den

blaa Farve. Som Pulver gav det den violette Phosphorsaltperle.

Analyserne gav:

I. II. 111. IV. V. Middeltal. Kvotienter.

Fl — — — — 5.82 5.82 0.306 0.306

SiO2 [27.74 27.61] — — 29.08 29.08 0.485 l

Ti02 — — 13.29 13.23 13.56 13.36 0.163 / °'648

CeO l

LaO \ — — 21.25 21.49 21.01 21.25 0.197

DiO \

YO — — 1.21 0.40 1.15 0.92 0.012

Fe O — — — 0.43 0.45 0.44 0.006

CaO 23.76 23.36 23.61 22.32 — 23.26 0.415

Na« O 9.21 9.02 8.86 8.84 — 8.98 0.145 0.145

0.630

103.11

-=- 2.45 M

100.66.

For at bestemme, i hvilken Forbindelse Cerium indeholdtes

i Mineralet, behandlede jeg 2—3 Decigram med stærk Saltsyre,

*) Den med Fluormængden ækvivalente Iltmængde.
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hvorved det blev fuldstændigt sønderdelt og Vædsken fik en ganske

svagt gul Farve, der aldeles ikke forandredes ved Tilsætning

af Jodkalium. Herved anseer jeg det for beviist, at Cerium er

til Stede som Forilte, hvilket efter de nyere samstemmende

Undersøgelser skrives som Ce203. Naar jeg alligevel i de efter

følgende Beregninger bruger den gamle Form CeO, da er Grunden

blot den, at dette fører til en smuk og overmaade simpel Formel

for .Mineralet, hvorimod Skrivemaaden Ce2 03 ikke godt lader

sig indpasse i nogen simpel Formel.

Man har nemlig:

11. IV.

Na : F : R : R

= 0.290 •
0.306 : 0.630 : 0 64t

= 0.95 : 1 : 2.06 : 2.12

saafremt Forholdet beregnes med Fluormængden som Enhed.

Dette giver følgende Formel:

II. IV.

2 R R 03 + NaFl ,

II

hvori R = Ce, La, Di, Y, Fe, Ca

IV

og R = Si, Ti.

2. Analcim.

AtAnalcim forekommer i Sodalithsyeniten, er allerede nævnt

i den kortfattede Indledning til mine tidligere Undersøgelser af

grønlandske Mineralier. Der var ved den Lejlighed tænkt paa

smaa og større Analcimkrystaller i den sædvanlige Trapezoeder-

form, der findes paa Spalter i Sodalithsyeniten. Den, som her skal

omtales, forekommer ligeledes ifølge Steenstrups Meddelelse

paa Spalter, men har et ganske eget Udseende, hvorfor vi først

ikke antog den for Analcim, ligesom ogsaa dette foranledigede

mig til at gjøre en Analyse af den.

•



De Stykker, der findes i Museet, ere saa store som en lille,

knyttet Haand og meget rene, naar undtages, at enkelte let

kjendelige Ægirinkrystaller ere indvoxede deri. Farven er hvid

eller grønlig. Der findes tre undertiden meget stærkt udprægede

Gjennemgange med smuk og stærk Glasglands. Undertiden er

et helt Hjørne af Stykket et fuldstændigt Tærninidvjørne, eller en

Side deraf kan være begrændset af en Del trappeformet ordnede

smaa Tærninghjørner .

Mineralet opløses let i Saltsyre ogsaa efter Glødning. Ved

hosstaaende Analyse glødedes Mineralet først og opløstes der-

paa i Saltsyren , hvorpaa den øvrige Analyse udførtes som

sædvanligt.

Analysen (I) gav nedenstaaende Resultat. II er Analeimens

normale Sammensætning, beregnet efter Formlen :

l. li.

Si02 54.80 54.47

A1203 23.61 23.29

Na2 14.52 14.07

H20 8.25 8.17

101.18 100.00.

Man vil af Beskrivelsen se, at denne Analcim ret vel ligner

Breithaupts Cuboit, som jo iøvrigt ikke har nogen Beret

tigelse til at have et særligt Navn.

3. Feldspath.

Det var ligeledes i min tidligere Afhandling bleven nævnt,

at en af Hovedbestanddelene i Sodalithsyeniten var en grønlig

hvid Feldspalh, som dengang dog ikke var undersøgt. Denne

Feldspath er meget let at kløve, og tynde Plader af den ere

næsten gjennemsigtige. Under Mikroskopet viser den det for

Mikroklinen ejendommelige gittrede Væv. For Blæserøret smelter

den ret hurtigt til en klar Perle under Dannelse af enkelte

Blærer. Gledet i lukket Platindigel over Gasblæselampen bliver
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den mælket, mat, graahvid og taber kun en Ubetydelighed i

Vægt.

Analysen gav:

Middeltal.

Si09 — 62.74 M 62.74

A1203 19.60 I9.551) 19.58

Na3 0 3.56 3.56

K2O 13.09 13.09

Glødningstab 0.16 M 0.16

99.13.

4. Natrolith

som Pseudomorphose efter Sodalith.

I min tidligere .Afhandling har jeg omtalt to ejendommelige

chlorfrie Varieteter af Sodalithen. Paa Grund af flere Analysers

besynderlige Udfald antydede jeg allerede den Gang, at jeg

haabede at komme tilbage til disse Mineralier, hvilket jeg her

benytter Lejligheden til at gjøre. Jeg skal blot først gjentage et

Par Ord om deres Forekomst.

De findes ved Siorarsuit og Kangerdluarsuk, og ved den første

Varietet har man det Indtryk, at de grønne Sodalith-Rhombedode-

kaedre ere omdannede til røde med et eget traadet eller straalet Væv.

Dette gjælder baade om de Krystaller, der sidde i Feldspalh og om

dem, der sidde i Arfvedsonit. Man kan uden stor Vanskelighed

slaa Rhombedodekaedrene ud af den Sten, som de sidde i.

Den anden Varietet findes i krystallinsk straalede Masser, der

ikke have noget stærkt Sammenhæng og hvis straalede Struktur

minder stærkt om den første Varietets traadede Væv. Farven

er snart hvid, snart rød, i første Tilfælde kan Mineralet være

næsten gjennemsigtigt.

Analysen l er gjort paa 0.6145 Gr. af den første Varietet

(Rhombedodekaedrene), Analysen II paa 0.923 Gr. af den anden.

Tre særskilte Bestemmelser.
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Nr. III er Natrolithens normale Sammensætning ifølge den ved

tagne Formel.

I. II. III.

SI Ø2 46.54 47.07 47.29

AlZ09 27.16 27.02 26,96

FeO 1.17 0.58 —

CaO 0.89
o.n • —

Na2O 15.52 16.05 16.30

KZ0 — Spor —

Cl Spor — —

#20 9.65 9.56 9.45

100.93 100.39 100.00.

Sammenstillingen af de tre Analyser lader ingen Tvivl til

bage om, at det undersøgte Mineral er Natrolith, hvis Dannelse

altsaa har givet Anledning til denne overordenligt interessante

Pseudomorphose. Vi skulle blot kaste et Blik paa den Om

dannelse, som er foregaaet.

Sodalithens Formel er:

SAfcj^Sig 08 + 2NaCl ,

og Natrolithens

Na2Al2Si3Olo +2#20.

Hvis vi altsaa tænker os, at 2NaCl gaar bort fra Sodalithen,

men at der til Gjengjæld indtræder 3*SI'04//4, faa vi følgende

Forandring :

3Na2Al2Si2 08 -j- 2Na Cl + 3SI02 — 2NaCl + 6HZ O

= 3 \Na2Al2Sis 010 + 2#, O].

Man har allerede tidligere kjendt Pseudomorphoser af Na-

trolith efter Nephelin. Nu er Silikatet i Sodalithen just lig

Nephelin, og det er derfor let forstaaeligt , at vi ogsaa kunde

vente en Pseudomorphose som den her beskrevne. Det synes

altsaa, som om Chlornatrium tillige maa være løsere bundet til

Molekylet.

Jegskal i Sammenhæng hermed anføre, at Rammelsberg1)

Mineralchemie, 2 Udg., II, 453.
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har udført en Analyse paa nogle gulgraa uigjennemsigtige Gra-

natoedre fra Grønland, som adskille sig fra de ovenfor beskrevne

derved, at de ikke sønderdeles af Syrer. De ere hos R am m el s -

berg henstillede som et Appendix til Sodalithen, men jeg blev

opmærksom paa, at deres Sammensætning viser en ikke ringe

Lighed med Brevicitens ifølge Sondens hos Rammelsberg

anførte Analyse, og det kan derfor have sin Interesse at sammen

ligne dem. Nr. I er det grønlandske Mineral , Nr. II det

norske.

I. II.

a Spor —

SiO2 43.30 43.88

Al20å 32.54 28.39

CaO 3.00 6.88

MgO — 0.21

Na2O [1.42 10.32

H20 9.84 9.63

100.10 99.31.

Lerjord- og Kalkprocenterne ere vel noget forskjellige, men

aligevel maa man udentvivl antage, at Rammelsberg har under

søgt et lignende Mineral som Breviciten. Denne er som bekjendt

kun en Varietet af Natrolithen.

5. Lithionglimmer.

Ved Undersøgelsen af den ovenfor omtalte Rinkit kom jeg

til at tænke paa, om jeg ikke ved min tidligere Analyse af

Lithionglimmer fra Kangerdluarsuk havde begaaet en Fejl ved

Fluorbestemmelsen. Ved en Gjentagelse af Analysen viste dette

sig desværre al være Tilfældet, og jeg benytter derfor denne

Lejlighed til at rette Fejltagelsen, der er saameget mere be

klagelig, som den Fluormængde, der findes, endog er meget

betydelig. Da Glimmeren ikke sønderdeles af Syrer, maatte

Fluorbestemmelsen ske ved Smeltning med Soda og forøvrigt

den sædvanlige Fremgangsmaade. Overskuddet af Kiselsyre
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i Opløsningen udfældedes med en Opløsning af Zinkilte i

Ammoniak.

Analysen er nedenunder sammenstillet med den tidligere,

hvori altsaa Kiselsyrebestemmelsen maa lades ude af Betragt

ning. Jeg foretrækker nu at opføre Jernmængden som Forilte:

Middeltal. Kvotienter.

Fl — 7.32 7.32 0.385

SiO2 [58.93] — 59.25 59.25 0.987

Al203 12.87 12.79 12.07 12.57 0.122

Fe 0 0.94 1.06 0.79 0.93 0.013

KZ0 5.37 5.37 0.057

Na2O 7.63 7.63 0.123

Li2 0 9.04 9.04 0.302

102.11

-^ 3.08 l)

99.03.

Betragtes FeO som erstattende Alkalierne, faar man:

F12

= 0.193

= f

= 3

og Formlen vil da kunne skrives :

5 Li, Si2 0& + Al, Si.A Ol 2 + 6 [Na, K] Fl

eller, dersom vi ikke nærmere betegne Fluor i Formlen, men

tænke os det som erstattende Ilten:

H

Si Ø, : Al20a : RO

0.987 : 0.122 : 0.495

8 : 1 : 4

16 : 2 : 8 .

(RO)tAl,Oa(SiO,s

hvori R <= K2 , Li2 , JVo2 , Fe.

Den med Fluormængden ækvivalente Iltmængde.
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6. Willemit.

Af dette Mineral har Steenstrup medbragt flere Stykker.

Det viste sig under Undersøgelsen af disse, al Museet allerede

havde modtaget et Stykke heraf i Dr. Rink s Samling, der dog

ikke dengang var blevet nærmere bestemt som Willemit.

Mineralet findes dels i smaa djærve Partier, dels krystalliseret

med Kvarts paa Spalter i en dekomponeret Trap ved Musartut

i Tunugdliarfik. Den største af Krystallerne er lidt over en

halv Tomme i Diameter, og de udvise gjennemgaaende Kom

binationen -f- ^R, <xiR, oojP2. Farven er blaa. Vægtfylden af

en Del smaa Splinter var ifølge Steenstrtips Bestemmelse 4.11.

Mineralet opløses let i fortyndede Syrer og Opløsningen gela

tinerer ved Inddampning. Analysen anstilledes paa 0.5573 Gram

og gav:

Uopl. 0.10

SiO2 26.01

ZnO 74.18

FeO \

MnO}

0.41

100.70.

Da jeg havde udført Analysen, saa vi, at Willemit fra Grøn

land allerede tidligere er undersøgt af Dam o ur, hvis Analyse

anføres af Des-Cioizeaux i hans Manuel de Mineralogie, I, 554.

Ganske vist angives her ikke noget specielt Findested, men kun

i Almindelighed Grønland, men da Beskrivelsen iøvrigt stemmer

med det af mig undersøgte Mineral, maa Damours Materiale

vel ogsaa have været fra Musarlut. Der siges saaledes, at det

var smaa, blaa Krystaller med rhomboedriske Endeflader, som sad

i Kvarts.
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II. Fiskernæsset.

Angaaende Forekomsten af de Mineralier fra Fiskernæsset,

hvoraf der nedenfor meddeles Analyser, har Steenstrup havt

den Velvillie at meddele mig følgende Oplysninger:

»Da Giesecke i Aaret 1809 kom til Logen (nu Udstedet)

Fiskernæsset, blev han opmærksom paa et ejendommeligt Mineral,

som han foreløbigt betegnede som Cyanit1), men senere paa

engelsk kaldte Emery2) og i de af ham paa Tydsk forfattede

Fortegnelser over hans sydgrønlandske Mineralier endelig kaldte:

• Blauer Diamantspath (Saphirine)». Under dette sidste Navn

sendte han Mineralet til Stromeyer3), der analyserede det

og fandt, at det var et nyt Mineral, der saa beholdt dette Navn

uagtet det tidligere var givet til et andet Mineral (Hauyn). Saa-

vidt vides, er Fiskernæsset det eneste Sted, hvor dette Mineral

hidtil er fundet, og det findes kun paa en lille Plet ganske nær

ved Husene. Uagtet Giesecke og Dr. Rink, der har gjort

store Indsamlinger af dette Mineral, ikke nærmere betegne Stedet,

er dette dog let at finde, da det dels er et yndet Opholdssted

for Børnene, der bygge Huse af den let forvitrende Bjergart,

hvori Saphirineu findes, og dels gaar Stien til Missionsstationen

Lichtenfels der forbi.

Paa en Bakkeskraaning, ,der j^nder ved en lille Bugt af

Fjorden, tiltrækker den gule, forvitrede Stenart, der stikker af

mod Gnejsens sædvanlige graa Farve, sig Opmærksomheden, og

ved nærmere Undersøgelse finder man, at Gnejsun, der her i

Omegnen er temmelig rig paa Hornblende, bliver anthophyllit-

holdig4) og tillige rigere paa Glimmer, ja, dette sidste Mineral

bliver paa sine Steder saa fremtrædende, at Bjergarten bliver en

') Gieseckes mineralogiske Rejse, S. 153.

a) I. c. S. 341.

s) Untersuch. uber d. Mischung d. Min. I, 391.

4) Det her som Anthophyllit omtalte Mineral har ved den kemiske Under

søgelse vist sig at være KupR'erit.
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Glimmerskifer. Lagene have et stærkt Fald, 60°—90° og stryge

omtrent retv. V.—Ø. Paa Grændsen mod Gnejsen er der ud

skilt tynde Kvartslag, der indeholde ubetydelige Mængder af

Kobberkis og Kobbergrønt. Andre Lag bestaa næsten ene af

Feldspalh (især en graagrøn , stribet) og heri findes Molybdæn-

glands, Granat- og større Hornblende -Krystaller. Paa Spalter,

der ere udfyldte med Kalkspath, haves smaa Feldspath- og Horn

blende (?)- Krystaller med et smeltet Udseende. Saphirinen findes

dels i smaa, elliptiske, graa eller lyseblaa Masser i Glimmer-

skiferen og dels i mere uregelmæssige , mørkere blaa Punkter i

Anthophylliten.

Forgjæves søgte jeg efter Krystalflader.

Hvad der især tiltrak sig min Opmærsomhed, var den Over

gang, der syntes at være mellem Saphirinen og store, tunge,

djærve, i Stregen berlinerblaa Masser, der bragte Tanken hen

paa Spinel. Endvidere fandtes et graahvidt, straalet Mineral,

der mindede om Cyanit. Da Saphirinens Selvstændighed som

Mineral ikke er ubestridt, idet den snart er bleven henført til

Cyanit1), snart til Spinel2), gjorde jeg mig Umage for at til

vejebringe et saa charakteristisk Materiale som muligt, for at faa

det Spørgsmaal afgjort, om Saphirinen bør henføres til det ene

eller det andet af disse Minerrlier, eller om det er et selvstæn

digt Mineral. Det Indtryk, jeg p.aa Stedet fik, gik nærmest i

den Retning, at der fandtes Overgange mellem den formentlige

Cyanit (Kornerupin) og Spinellen , men dels mine egne senere

Undersøgelser, og især Lorenzens nedenfor meddelte kemiske

Analyse, vise formentlig klart, at der ingen saadanne Overgange

findes, og at Saphirinen altsaa er et selvstændigt Mineral.»

At Saphirinen paa Grund af sin aldeles enestaaende ringe

Kiselsyremængde maatte indtage en noget usikker Stilling i

Mineralsystemet, var ganske naturligt, selv om den i sit Ydre

J; Se saaledes Fise li or: Kritische mikrosk.-min. Studien 1ste Fortsetzung,

S. 58.

2) Rammelsbergs Mineralchemie, 2te Aufl., S. 687.
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frembyder bestemte Ejendommeligheder, som den ene Gjennem-

gang , Haardheden og Vægtfylden. Naar den derfor, som i

Steenstrups Bemærkninger fremhævet, dels er bleven anseet

for en uren Spinel, dels for en uren Cyanit, vilde man ikke

kunne tænke sig en bedre Maade at faa Sagen klaret paa, end

om man kunde finde den sammen med disse to Mineralier. At

der nu i Virkeligheden ikke er fundet Cyanit, men derimod et

andet, nyt, tilmed magnesiaholdigt Mineral, kan kun gjøre Sagen

klarere, da netop Magnesiaprocenten gjør Ligheden med Saphi-

rinen endnu mere paafaldende, hvad den kemiske Sammensæt

ning angaar. Inden jeg drager Slutningen, skal jeg først med

dele Undersøgelsens Resultat.

7. Saphirin.

Mineralet er som bekjendt blaat, har en tydelig Gjennem-

gang og Haardheden = 7.5. Det forekommer paa Museets Stykker

tillige i indsprængte , mørkeblaa Partier uden Gjennemgange,

hvorom nærmere nedenfor efter Omtalen af Kornerupin. Vægt

fylden fandt jeg = 3.46 for nogle smaa Brudstykker, der vejede

1 .2958 Gram. Det polariserer Lyset meget stærkt. Uagtet der

allerede foreligger to indbyrdes vel stemmende Analyser af

Stromeyer1) og Damour2), maatte det i denne Sammen

hæng ansees for rigtigt at foretage en ny. Sønderdelingen

skete ved Hjælp af surt svovlsurt Kali.

Analyserne udførtes paa henholdsvis 0.8905 Gr. og 0.7846 Gr.

De gave:

1) Stromeyer: Untersuchungen u. d. Mineralkorper I, S. 391.

2) Bull. soc. géol. de France [2], 6, 315.

VII.
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1. II. Middeltal.

SiO2 12.76 13.13 12.95

Al2Oa 64.44 — 64.44

FeO 1.66 — 1.66

MgO 19.80 19.86 19.83

Glødningstab — — 0.34

0.216

0.629

0.023

0.496

99.22.

I den anden Analyse blev Lerjord ikke bestemt, da noget

deraf spildtes, just som den var udfældet 4de Gang for at

renses fuldstændigt for Alkalier. Beregningen giver, naar Jern-

forilte og Magnesia tages sammen:

Si02 : A1203 : RO

= 0.216 : 0.629 : 0.519

= 2:6:5,

og Formlen bliver efter dette :

bMgO.Al2 03 + Al2 03(&'02)2 ,

hvilken igjen fører til nedenstaaende Sammensætning:

2Si02 = 120 SiO2 12.85

6Æ2 03=614.4 Al203 65.75

bMffO =JOO_ MgO 21.40

934.4 100.00.

Til Sammenligning meddeles Stromeyers Analyse (1),

Damour's1) (II) samt det Forhold for de enkelte Bestanddele,

hvortil den af disse Analyser beregnede Formel fører:

1. II. HI.

S»02 14.51 14.86 15.15

Æ, 03 63.11 63.25 64.65

Mn 02 0.53 — —

FeO 3.92 1.99 —

MgO 16.85 19.28 20.20

CaO 0.38 — —

Glødningstab 0.49 — —

99.79 99.38 lOO.oo.

Middeltal af to.
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Formlen, hvoraf III er beregnet, er:

£MgO.Al2 03 -f- AL, Os(SiO2)x ,

Begge Formlerne give altsaa Saphirinen som en Forbindelse

mellem Spinel og kiselsur Lerjord, og den Forskjel, som findes,

beror væsentligst paa Kiselsyremængden.

8. Spinel.

Dette Mineral findes dels som uregelmæssige Korn, paa

hvilke man maaske en meget sjælden Gang kan opdage Spor af

Oktaederflader, men de ere i hvert Fald meget utydelige, — dels

som større Masser, l første Tilfælde er den blandet med

Glimmer og Kupfferit. For saavidt muligt at skaffe Mineralet

rent, pulveriseredes det grovt i en Staalmorler uden Anvendelse af

noget synderligt Tryk; derpaa frasigtedes Pulveret, som væsentlig

bestod af Glimmer og Anthophyllit. Denne Operation gjentoges

flere Gange, og Spinellen pilledes derpaa ud under Lupe. Efter

fuldstændig Pulverisering blev det metalliske Jern trukket ud

med svag Saltsyre. Analysen , som kun giver en ringe Kisel-

syremængde, synes at vise, at jeg har faaet den temmelig ren

til Trods for, at Urenheder ere vanskeligere at opdage i den

sorte, uigjennemsigtige Spinel, end i den klare, lyse Saphirin.

Analysen viser, at der foreligger en almindelig, jernholdig Spinel:

Si02 0.23

A12 03 70.05

FeO 9.86

MgO 21.25

101.39.

9. Kornerupin.

Mineralet optræder i hvide, radialt straalede Masser sammen

med Kupfferit og Saphirin, uden at der er Tale om nogen Over

gang mellem det og Saphirinen. I sit Ydre minder det noget

om Cyanit, men især om den Varietet af Sillimanit, der er be
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skreven under Navnene Buchholzit og Fibrolith, saa at jeg endog

var nærved at omtale det som saadant uden videre. Endog

Vægtfylden stemte hermed.

Jeg blev derfor overmaade overrasket, da Analysen udviste,

at der forelaa et nyt Mineral, som jeg har tilladt mig at give

Navn efter den af de geologiske Undersøgelser i Grønland saa

fortjente, afdøde Docent Kornerup.

Mineralet har en Vægtfylde = 3.23 ved 19°. Haardheden

er 6.5 eller lidt mer, i alt Fald en Smule under Kvartsens.

Lægges smaa Splinter under Mikroskopet, viser det sig, at de

polarisere Lyset meget stærkt (Steenstrup). Det sønderdeles

ikke af Saltsyre, men derimod nok, naar det under flittig Om

røring behandles med en Blanding af Flussyre og Svovlsyre;

omend meget langsomt. Det sønderdeles ogsaa fuldstændigt

ved længere Smeltning med kulsurt Natron , helst tilsidst over

Gasblæselampen. For Blæserøret smelter det ikke, i det højeste

ganske ubetydeligt paa Kanterne. I Boraxperlen opløses det

meget let, og Perlen er i Varmen rødlig, under Afkølingen gul

med aftagende Farvestyrke, efter Afkølingen svagt gul, det sidste

efter Opvarmning i den ydre Flamme og kun naar meget af

Mineralet er opløst i Perlen. I Phosphorsaltperlen faas Kiselsyre-

skelet; meget af Stoffet gjør Perlen emailleagtig.

Mineralet sønderdeltes ved Smeltning med Soda, og Analysen,

som udførtes paa 0.511 Gram, gav nedenstaaende Resultat.

Vandbestemmelsen blev gjort paa 0.7782 Gram , og Glødningen

foretoges over Gasblæselampen.

Al, 03

Mg O

100.47.

Kvotienter.

30.90 0.515

46.79 0.457

2.02 0.013

19.46 0.486

1.30
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Da smaa Splinter af Mineralet ifølge Steenstrups Iagt

tagelser i nogle Partier vare matte, men dog for største Delen

friske, tør man maaske antage, at den ringe Vandmængde skriver

sig fra en begyndende Forvitring, saa meget mere som hele

Bjergarten efter Steenstrups ovenstaaende Bemærkning har

en Tilbøjelighed til at forvitre. Ved Beregningen af Formlen

vil jeg derfor see bort fra Vandmængden. Vi faa da:

SiO2 : Al9Oa(FeOa) : MgO

= 0.515 : 0.470 : 0.486

= 1.1 : l : 1.

og altsaa denne Formel:

hvoraf nedenstaaende Sammensætning udledes:

Si O 2 = 60 SiO2 29.65

Al2 Os = 102.4 Al203 50.59

MgO = 40 MgO 19.76

202.4 100.00.

Mineralet vil kunne opfattes paa to Maader. Seer man hen til

den procentiske Sammensætning, vil man være mest tilbøjelig til

at sætte Mineralet i Nærheden af Staurolith, hvor det da kunde

danne et passende Overgangsled til dets Følgesvend Saphirinen.

Seer man derimod paa Formlen, der ogsaa kan skrives:

da faa vi et ejendommeligt Yderpunkt i Hornblenderækken, naar

vi for denne antage den almindelige Formel:

nRSi03 + mAl203

og heri sætter n— l, m = \.

Maaske bør man dog lade denne Opfattelse staa hen, da

den kun er udledt af Formlen, og altsaa hellere i Systemet

anbringe Mineralet ved Siden af Staurolith paa den Plads, som

den procentiske Sammensætning nærmest anviser det.
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Paa Haandstykkerne i Museet have vi forgjæves søgt at finde

Overgange mellem de tre her beskrevne Mineralier: Saphirin,

Spinel og Kornerupin.

Den ovenfor omtalte mørkeblaa Saphirin, der ikke har

Gjennemgange og derved faar en svag Lighed med Spinel, kunde

strax synes at være et Mellemled, men det viste sig, at

Vægtfylden var 3.44 (Steenstrup),

Kiselsyremængden 12 — 13 pCt.,

og at den under Mikroskopet polariserede Lyset stærkt. At Vægt

fylden er en Smule lavere end den bladede Saphirins, hidrører

maaske fra, at det er langt vanskeligere at faa denne Varietet

pillet ud ren, og en mulig Indblanding af Glimmeren vil jo strax

sætte Vægtfylden ned. Om Overgange mellem Kornerupin og

enten Saphirin eller Spinel er der aldeles ikke Tale. Vi have

Saphirinen liggende. Side om Side med disse to Mineralier, et

kiselsyrerigere, et kiselsyrefrit uden Gjennemgangsled, og hvis

Saphirinen skulde være enten en uren Spinel eller en uren

Cyanit, hvorpaa dens Udseende og dens Forhold for polariseret

Lys ingenlunde tyder, da maatte det udentvivl have viist sig her.

10. Edenit (Hornblende).

Det foreliggende Mineral er en lerjordholdig, chromfarvet

Hornblende, der maa henføres til Varieteten Edenit paa Grund

af den ringe Mængde Jern, der findes deri. Det optræder

sammen med de andre Mineralier ved Fiskernæsset, dog ejer

Museet kun nogle faa Haandstykker deraf. Imidlertid er det

alligevel let at faa rent Materiale til Analysen, da Mineralet har

en ejendommelig smuk Glands og er gjennemskinnende og der

for let lader sig udsøge.

Mineralet optræder blandet med Saphirin og Glimmer i

straalede Partier, der let gaa i Stykker under Hammeren og vise

Hornblendens sædvanlige Gjennemgange. Farven er tidt smuk

græsgrøn, men kan undertiden være svagere grøn eller gulgrøn;

ja Mineralet kan være graagult. Jeg var derfor i Begyndelsen
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noget i Tvivl om, hvorvidt det var det samme Mineral, som jeg

havde for mig baade i den graagule og den grønne Skikkelse,

men Vægtfylde- og Blæserørsprøverne bragte snart Tvivlen til at

forsvinde. Jeg fandt nemlig Vægtfylden af smaa Brudstykker af

det grønne Mineral = 3.07 ved 21° C. Det graagule havde ved

25V20 C. Vægtfylden 3.06. Begge Bestemmelser udførtes- paa

lidt over l Gram. Begge Mineralier smelte let for Blæserøret

under Opbrusning. Det grønne Mineral giver tydelig Reaktion

paa Chrom for Blæserøret, det graagule derimod ikke, altsaa

synes en større eller mindre Chromholdighed at betinge Farven.

Ved Glødning over en almindelig Bunsensk Lampe forandrer

Mineralet næsten ikke sit Udseende, og 0.7035 Gram tabte herved

kun l Mg. Ved paafølgende Glødning over Blæseren derimod

bortgik 13 Mg., og Mineralet blev uigjennemsigtigt grønlighvidt.

Da det før Forsøget var fuldstændigt blankt, gjennemsigtigt og

uforvitret, antager jeg, at det bortgaaede er Vand, som maa

høre med til selve Mineralets Sammensætning.

Ved Behandling med Flussyre og concentreret Svovlsyre

faas en Opløsning, der er farvet grøn af Chrom.

Analysen gav følgende Resultat:

. Kvotienter.

Støj 46.79 0.780 0.780

41,0, 15.36 0.150

0.155

O2 Ø3 0.69 0.005

^eO 2.38 0.033

CaO 13.il 0.234

1

0.771

MgO 20.17 0.504

Glødningstab 2.13 0.119 0.119

100.63.

Altsaa:

Si O 2 :R203:RO = 0.780 : 0.155 : 0.771

= 5:1:5

svarende til Formlen :

-}-Al2Oa.



Uagtet jeg ovenfor antydede, at det Vand, der gik bort ved

Glødningen, var kemisk bundet, maa jeg tilstaa, at det just ikke

giver Formlen nogen smuk Form, naar det medtages. Maaske

vil det være rigtigst kun at tage den Vandmængde i Betragtning,

som gik bort over Blæseren, nemlig 1.99 pCt. svarende til Kvo

tienten O.no. Herved bliver Formlen:

35ÆStØ„ + 7^4/2 Oa + 5#2 O.

Det her beskrevne Mineral er udentvivl det samme, som

Des-Cloizeaux i sin Mineralogi M omtaler som en Tremolit,

formodentlig som Følge af optiske Undersøgelser. Des-Cloi

zeaux siger nemlig, at Saphirinen forekommer sammen med

en brun toaxet Glimmer og med »deux varietés de trémolite, l'une

d'un vert éméraude, l'autre d'un jaune verdåtre, d'une densité

— 3.08, souvent designée comme anthophyllite» *). Ifølge min

Undersøgelse kan Mineralet ikke være Tremolit. De to Varieteter

ere vistnok de samme som de ovenfor nævnte.

11. Kupfferit.

Mineralet forekommer i djærve Masser, undertiden nøje

sammenvoxet med den ovenfor omtalte mørkeblaa Saphirin, men

især med Glimmer. Denne sidste har tilmed en lys Farve, der

kan komme Kupfferitens lysebrune temmelig nær, hvorfor det

ikke er saa let at skille dem fra hinanden, naar man udsøger

Materiale til Undersøgelsen. Det lykkedes mig dog at faa tem

melig rent Stof til Analyse.

Mineralet ligner meget Anthophyllit. Strukturen er grov

kornet krystallinsk, og indenfor hvert enkelt Krystalkorn kan

man iagttage Gjennemgange svarende til Hornblendens. Farven

lysebrun. Vægtfylden 3.21 ved 17V2° Smelter ikke for Blæse

røret. Gjør Phosphorsaltperlen i den ydre Flamme i Varmen

rødbrun, under Afkølingen gul, grønlig og tilsidst ufarvet; i

den indre Flamme ligeledes ufarvet efter Afkøling.

') Des-Cloizeaux: Manuel de Mineralogie, l, S. 462.
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Analysen gav nedenstaaende Resultat (I), der sammenstilles

dels med Hermann's1) Analyse af Kupfferit fra Ilmenbjergene

(II), dels med en Analyse af Anthophyllit fra Kupferberg i Bayern,

som af Dana henføres til Kupfferit (Hl). Den sidste Analyse er

udført af Sackur.

1. II. III. Kvotienter.

SiOs

Al2Ot

55.04

3.35

57.46 55.59

4.03

0.917

0.033

0.917

0.033

O203 — 1.21 — —

FeO 5.71 6.05 8.40 0.079

NiO — 0.65 — — 0.928

MgO 33.98 30.88

2.94

30.46

1.76

0.849

CaO

Glødningstab 1.78 0.81 — —

99.86 100.00 100.24.

Kvotienterne svare til min Analyse, og Forholdet bliver altsaa:

SiO2 :A120S:RO = 0.917 : 0.033 : 0.928

= 28 : l : 28 ,

hvoraf afledes Formlen:

28%&'08 +A1203 ,

hvori noget Magnesia er erstattet af Jernforilte. Jeg antager

det nemlig for sikkert, at alt Jernet er tilstede som Forilte,

omendskjønt jeg ikke har anstillet nogen særlig Undersøgelse

for at godtgjøre det. Kun vil jeg bemærke, at man ved at

sønderdele Mineralet med' Flussyre og Svovlsyre og derpaa

fælde i Opløsningen med Ammoniak uden foregaaende Iltning

med Salpetersyre faar et grønt Bundfald. Dette viser nemlig,

at der her, hvor der dog intet er gjort for at hindre Jernets

Iltning, endnu er en Del Jernforilte i Opløsningen.

') Kupfferiten er først opstillet som Mineralspecies af Hermann 1862.
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Der er altsaa her meddelt Analyser af 5 forskjellige Mine-

ralier fra Fiskernæsset, hvoraf kun l, nemlig Spinellen, er et al

mindelig anerkjendt Mineralspecies. Om Saphirinens Berettigelse

dertil har der fra flere Sider været rejst Tvivl; Kornerupin er

et nyt Mineral, Edenit og Kupfferit opføres i nogle Mineralogier

som Varieteter eller slet ikke. Jeg skal derfor kun gjentage,

hvad tidligere er sagt udelukkende m. H. t. Saphirinen, men

her kan siges om dem alle fire, at netop denne Forekomst paa

eet Sted berettiger til at antage dem for bestemte Species. Her

findes de jo med tydeligt udpræget, forskjellig Charakter og ere

lette at adskille. Kupfferiten harsom bekjendt en særlig Interesse

ved at være det Hornblende-Mineral, der svarer til Enstatiten.

Edeniten derimod bør naturligvis kun opfattes som en Varietet

af Hornblende, men fortjener dog vistnok at beholde dette

Navn, saaledes som det ogsaa opføres i D an as System of

Mineralogy, 1868, S. 235.

Til Slutning meddeles en Sammenstilling af de 5 Mineraliers

Sammensætning, nemlig Spinel (I), Saphirin (II), Kornerupin (III),

Edenit (IV), Kupfferit (V):

i. II. III. IV. V.

Sz02 0-23 12.95 30.90 46.79 55.04

Al, O.å 70.05 64.44 46.79 15.36 3.35

Cr90s — — — 0.69 —

FeO 9.86 1.66 2.02 ») 2.38 5.71

CaO — — — 13.11 —

MgO 21.25 19.83 19.46 20.17 33.98

Glødningstab — 0.34 1.30 2.13 1.78

101.39 99.22 100.47 100.63 99.86.

I alle disse fem Mineralier er der en betydelig Magnesia-

mængde, en stigende Kiselsyre- og aftagende Lerjordprocent

Forbindelsen mellem de fem Mineralier og deres Rækkefølge

M antaget for Fe203.



træder rnaaske endnu tydeligere frem, naar vi stille deres Formler

Side om Side. Det er aabenbart den store Magnesiamængde i

denne ejendommelige Bjergart, der har betinget denne interes

sante Rækkefølge.

Spinel Mg O, AL2 03

Saphirin bMgO, Al2 Oa + Al2 Oa(SiO2)3

Kornerupin Mg OSi O2 -)- Al2 O.å

Edenit bEOSiO2 -f Al2 03

Kupfferit 28MgOSW9 + A19 03.

Uagtet Rammelsbergs Opstilling af Hornblenden som en

Forbindelse af Lerjord med et Bisilikat er bleven gjennemført

af ham paa Resultatet af saa mange Analyser, bar denne Theori

alligevel noget vist abnormt ved sig. Det kan imidlertid ikke

nægtes, at en saadan Forekomst som den her beskrevne i en

ikke ringe Grad støtter Theorien. Et Blik paa de tre sidst

nævnte Mineralier, hvori et Molekyle Lerjord er forbundet med

henholdsvis l, 5 og 28 Molekyler Bisilikat, er virkelig i høj Grad

slaaende. Lerjordmængden kan jo nemlig her næppe opfattes som

Urenhed eller tænkes at indgaa i Formlen paa nogen anden Maade,

i al Fald ikke for Edenits og Kornerupins Vedkommende.

III. Kaersut.

12. Kaersutit.

Dette nye titansyreholdige Mineral har jeg givet Navn efter

Findestedet, Kaersut i Umanaksfjorden i Nord-Grønland.

Angaaende dets geologiske Forekomst har Steenstrup vel-

villigst meddelt mig følgende Oplysninger:

»Naar man fra Udstedet Kaersut gaar op ad Fjeldskraa-

ningen for at undersøge det derværende mærkelige Lag af Graphit,

træffer man i en Højde af 11 — 1200' paa et ejendommeligt Lag

af en Bjergart, der er saa stærkt forvitret, at Skraaningen

næsten fuldstændigt bestaar af dens Destruktionsprodukt, en

Olivinsand. Ved en foreløbig Undersøgelse af denne Bjergart



28

synes den ogsaa næsten fuldstændigt at bestaa af Olivinkorn,

forbundne ved en gul eller svagt grønlig, klar Basis, hvori findes

smaa, rundagtige Korn, formodentlig af Magnetjernsten. En

Gjengivelse af et mikroskopisk Præparat af denne Bjergart findes

paa Tavle I, Fig. 4. Laget er c. 120' mægtigt, og jeg anseer det

for at være en horizontal plutonisk Gang. Denne Formodning

understøttes ved, at en c. 30' mægtig vertikal Gang af fuld

stændig samme Beskaffenhed findes at gjennembryde de kul

førende Dannelser noget Vest derfor i Stranden under Slibe-

stensfjeldet.

• Som to til sex Tommer brede Spalteudfyldninger findes

ved Kaersut i denne Bjergart et brunt, hornblendeagtigt Mineral,

Kaorsul.it, , sammen med en triklinisk Feldspath og en brun

Glimmer1) foruden Titanjern og vistnok Svovlkis. Desforuden

findes, vel som Dekompositionsprodukter, en eller flere Zeo

lither (saaledes tydelige Krystaller af Analcim), Kalkspath og vist

nok Kvarts. Kaersutitkrystallerne ere omgivne af Feldspath

m. m. og rage fra Siderne ind mod Midten af Spalten, der

væsentligst bestaar af Feldspath, men hvori der findes indesluttet

en Mængde fine Naale af Kaersutit. Se Tavle I, Fig. 3, hvor

en Spalteudfyldning er gjengivet i formindsket Maalestok. — I

Gieseckes Samlinger findes Stykker af disse Spalteudfyldninger,

men de omtales kun som løstliggende Stykker2). Sammesteds

omtales ogsaa Olivinbjergarten, men den opfattes som en grønlig

Sandsten. Ogsaa i Rinks Samlinger3) findes et Stykke deraf,

der betegnes som Kvarts med sort Hornblende i lange , tynde

Prismer, udgjørende Gange i en særegen Trap, som danner

Bjergmassen under Blyantslaget.»

Det er ovenfor bleven nævnt, at dette Mineral tidligere er

blevet anseet for Hornblende, hvilket ogsaa var meget naturligt,

') Denne Glimmer minder ved sit Udseende noget om den titanholdige

Glimmer fra Brevig, Asterophyllit.

J) Mineral. Rejse, S. 252.

3) Nord-Grøntand II, S. 213, Nr. 75—77.
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eftersom der i det ydre var betydelige Ligheder. Hertil kommer,

at der først ved Steenstrups sidste Samlinger er blevet tilveje

bragt et saa stort Materiale, at det var Umagen værd at foretage

en Analyse. Mineralet krystalliserer i lange Prismer, som ved

Sønderslagningen vise Gjennemgange , der stemme med Horn

blendens, efter Prismet og Klinopinakoidet. Paa 5 forskjellige

Brudstykker med spejlende Gjennemgange maaltes Prismevinklen

ved Hjælp af Reflexionsgoniometret. Jeg fik Værdier, der laa

mellem 124° 27' og 124° 35', hvorfor 124° 31' kan antages for

den rigtige. Kun paa to smaa Krystalstumper fandt jeg utyde

lige Endeflader, der svarede til Pyramidefladerne hos Hornblen

den, hvormed altsaa Mineralet er isomorfi. Paa Tavle I, Fig. l

sees et Photographi efter et mikroskopisk Præparat med et lodret

Snit gjennem en Krystal, hvorved to Endeflader ere blevne syn

lige. Fig. 2 viser et vandret Snit gjennem en Krystal og tillige

et andet stærkt forvitret Individ samt endelig de ejendommelige

Krystalnaale. Alle Figurerne paa denne Tavle skylder jeg

Steenstrups Velvillie, idet han har havt den Godhed at tage

Photographi er saavel efter sine Præparater som efter det tidligere

nævnte Haandstykke, og disse Photographier ere gjengivne her

i Lystryk.

Farven er sort, men Stregen chocoladebrun. l tilbagekastet

Sollys har ievrigt Mineralet selv ogsaa et ejendommeligt brun

ligt Skjær. Gjennemgangen er stærkt glindsende; Haardheden

er 5.5 og Vægtfylden ved 18° C. 3.04 ifølge Steenstrups Be

stemmelse. For Blæserøret smelter Mineralet let under Opbrus

ning til en sort, glindsende Kugle. Det meddeler ikke Phosphor-

saltperlen nogen Farve i den ydre Flamme førend efter en meget

betydelig Tilsætning, da Perlen bliver svagt gul og uklar. I den

indre Flamme er Perlen ligeledes ved en ringe Tilsætning ufarvet;

en stor Mængde af Mineralet gjør derimod Perlen brunlig.

Boraxperlen forholder sig paa samme Maade. I Varmen ere

begge Perler gule, men Farven forsvinder under Afkølingen.

Disse Forhold tyde paa Jern og Titansyre.
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Mineralet sønderdeles ikke af Saltsyre. Til Analysen blev

det sønderdelt ved Smeltning med Soda. Titansyren fældtes

med svovlundersyrlet Natron. Resultatet var:

Kvotienter.

0.774

0.141

0.727

Si02 41.38 0.690

Sn02 0.26 0.002

TiO2 6.75 0.082

AIZ03 14.41 0.141

FeO 11.28 0.157

CaO 12.97 0.232

MgO 13.51 0.338

100.56.

Vi linde altsaa :

R02 : RZ03 : RO

= 0.774 : 0.141 : 0.727

= 5.5 : l : 5.2,

saa at Formlen maa antages at være:

svarende til Hornblendens.

Jeg har forsøgt at bestemme, hvorvidt alt Jernet var til

stede som Jernforilte, ved Hjælp af den af Do e l te r angivne

Methode1). Det lykkedes imidlertid ikke rigligt, da Mineralet

kun temmelig vanskeligt lod sig sønderdele af Svovlsyre og

Flussyre. Forsøget gav kun 6.61 pCt. FeO, og den øvrige

Jernmængde skulde altsaa være tilstede som Jerntveilte. Mine

ralet maatte imidlertid behandles med Flussyre og Svovlsyre i

over 24 Timer, inden Sønderdelingen var foregaaet, og det er

altsaa muligt, al der om Natten, da Kulsyretilledningen var

meget svag, kan være foregaaet en Iltning. Jeg anseer det der

for for rigtigere at opføre hele Jernmængden som Forille, hvor

ved Formlen bliver naturltgere.

M Fresenius, Zeits. f. anal. Ch., 18 Aarg., S. 50



31

Paa Titansyren gjordes de sædvanlige Prøver. Phosphor-

saltperlen farvedes violet af Pulveret, Opløsningen gav det sæd

vanlige Bundfald med Garvesyre, den blaa Farve med Zink og

Svovlsyre, og ved Kogning Bundfaldet af Titansyrehydrat.

Det havde ved Steenstrups mikroskopiske Præparater viist

sig, at der paa sine Steder paa Grændsen af de sorte, — under

Mikroskopet rødbrune — Prismer fandtes Partier af Magnetjern

eller Titanjern. Jeg forsøgte derfor før Analysen at trække

disse ud af det fint pulveriserede Mineral under Vand med

en Magnet. Herved fik jeg imidlertid ikke noget frem, og jeg

antog derfor, at det var lykkedes mig at befri Mineralet derfor

ved selve Udsøgningen af Materialet. Et senere gjentaget Forsøg,

hvortil Mineralpulveret var udbredt paa hvidt Papir, gav mig

imidlertid en ubetydelig Mængde smaa, glindsende, stærkt mag

netiske Korn. Disse farvede Phosphorsaltperlen rødbrun efter

Opvarmning i den indre Blæserørsflamme og bestode altsaa af

Titanjern. Uagtet der i Analysen altsaa ikke er blevet taget

noget Hensyn hertil, kan dette ikke have udøvet nogen væsentlig

Indflydelse paa Analysens Resultat, da Kornene fandtes i en

ganske forsvindende Mængde.

Særlig ejendommeligt for dette Mineral er altsaa en ikke

ringe Mængde Titansyre, en meget ringe Mængde Tinsyre og af

ydre Kjendetegn den brune Streg. Men disse Ting maa ogsaa

berettige Mineralet til en særlig Stilling.

Til Slutning maa jeg bringe en Tak til flr. Lektor, Dr.

Jørgensen, fordi jeg har havt Lejlighed til at udføre disse

Analyser paa polyteknisk Læreanstalts Laboratorium, endvidere

til Assistent Steenstrup for den Bistand, som han paa mange

Punkter har ydet mig, særligt ved at sætte mig i Stand til at

lade de smukke Lystryk ledsage min Afhandling.


