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Prreses tillkännagaf, att Akademiens utländske ledamot,

Engelske Fysikern Sir DAVID BREWSTE.n, med döden afgått.

Genom n~tdig remiss hade Kong!. Maj:t infordrat Akade

miens underdåniga utlåtande äfver Profe8so1'8n G. SVANBERGS

an~ökan om ett understöd af 1,500 R:dr åt Fil. Doktorn R.

RUBEN SON för ordnande och bearbetning af de meteorologiska

tim-ob,"ervationer, som under de tre sista åren blifvit under D:r

HUHENSONS ledning utförda på Upsala observatorium;. örver

hvilket ä1'8nc1e Brr EDLUND och LINDHAGEN afgåfvo infordradt

yttrancler som af Akademien godkändes att ligga till grund för

hennes 8get utlåtande i ämnet.

Ilerr NORDE:;rSKIÖLD redogjorde för en genom H. Exe

Statsl1linisterll för utrikes }irenclenEL insänd, af ])lantage-egarell

på ön S:t Thomas lir RAUPAClI meddelad och författad upp

sats öl,\'c'r förloppet aJ den i slutet af förlidne år timade jord

bäfning på näITJnda Vestindiska ö.""

Herr S. LOVEN föredrog en af Docenten D:r P. T. CLE"'\7E

förfa.ttad afhandling: "Svenska och Norska Diatolnaceer"·:i'; gaf

meddelanc1e 0111 en märkvärdig aflagl'ing i norra Tyskland af

subfossila Nordsjö-molluskers skal, samt lenlllade ett bidrag till

k~i.nl1edolllen om Nordsjöns Echinodermer.

lir VLl\'DHAGEN redogjorde dels för de uuder förra året

inom landet utförda arbeten för den medeleuropeiska grac1n;ät

ningen, och dels för det besök, hvilket han på uppdrag af Aka

demien förliden höst gj ort i Berlin för deltagande i den all-
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männa konferens, som elersUides hölls mellan delegerade från

a.lla i nämnde gradmätning deltagande Hinder; öfverlemIlade

en uppsats af Hr C. ,V. 13LO:MSTRAND: "Om \Vestanå Minera

lier", *' och en annan aJ Lektor C. F. E. HJÖHLING: "Om "il

koren för rötternas till algebraiska eqvatiollel' rea,]itet" ':!,,; snlllt

föredrog en af ConSE'l'Vatol' ,V. lVlEVES inlemnad berättelse om

elen resa, bvilken han på Akademiens bekostnad under förra

sommaren utfört för ornithologisk t iindamttl inom landets syd

ligaste lanelskaper. ""

TiH utHindski:l, ledamöter af .l\kademiens sjunde klass llt

sågos genom val Geheime l\lec1ieinalrådct, Professol'l1 vid 'Uni

versitetet i Bedin lIr ,V. GW1.i:S!),'GER oeh Professorn i MQdi

cin och Fysiologi vid Universitetet i Paris lir CLAL'DE BEHNAHD.

Den Linc1bolllska, belöningen beslöt Akademien att tilldela

Läroverksadjunkten D:r C. ,V. PAYKULL för hans i Akademiens

hanclllngar in förda. afhanc1ling: "Bidrag till k~i.[}neclotllel1 om .l.s

lands bergsbyggnad."

Till utförande af vetenskapliga resor inom lanL1et uc!'llit

Akademien att för året anordna njJ,j rml1e belopp: åt Läro\'8rks

Collegan Kl~OK 400 R:dr, för undersökning af algvegetationen

längs Bottniska vikens kuster; itt Docenten P. OLSSON :300

R:dr, för allstiil!ancle ar forskningar utefter S\'eriges ,restra kust

öfver fiskal'nes helmintiJer och p<tl'<lsitiska cl'L1stacl'cr; åt Läro

verks-Adjunkten C. O. VO:N PORA'1'11 200 Rd!', för undersökning

af några valda sIägten af SULlles och Blekinges cvertt>bratC'r;

och åt Studeranden "id Upsala Uni\'ersitet S. AL~IQVIS1' 400

Rdr, för unc1E'l'sökning af Jemtlancls och l\Iedelpacls vegetution

i allmänhet, och särskildt af dessa landskaps lat·-f1ora.

Ulaf de medel, Inilka Akac1emien fi.ta till förJ'oga.ncle föl'

instrumentmakeriernas uppmuntran, ti,llc1e1ac1es, på Inspektionens

förslag, belöningar åt fysiska oe]} mathematiska instrUlllent

makarne GU~T.:'I..F SÖRENSEN och GCSl'AF CAIlLMAX.



r
(Jl'l'cl·sii![. ar Kon~l. VeteJlslwps-Akadcmfcns I<'ul'hnnll1ingHJ', 18Gb.

Orn ,ycstancL J1incralier.

.AJ c. '~T. BLOMöTIL\ND.

197

N:o 3.

Jag hal' vid ett föregående tillfälle lenmat en allmän öfver

sigt af mina iak.ttagelser röntnde vid \Vestanå öde gJ'ufva före

kOlllmande mineralier. Af mellankommande göromål af aBlWD art

har jag blifvit förhindrad att tidigare meddela den ännu fejande

l'c-'dogörelsen föl' den rent kemiska undersökningens resuJtatel'.

Med afseende på. utförandet af al1alys~rna vilJ jag endast

anmiirkil, att jag hade tillräcklig anleclning att bepröfva brist

fiUligbden af de äldre methoc1c-'rna för bestämningen af den fos

forsynlde lerjorden. lTosforsyrans utfällning ur med vinsyra för

satt amll10nialisk lösning blir vid närvaro af lerjord ingalunda

ful!stän dig. Liket litet tillfredsställande är BEJ1ZELH för äfrigt

sa sinnrika methocl, e['tel' hvilken fosforsyran frigöres genom

kiselsyra. Vare sig vid smältning med soda och kiselsyra eller

vid fällning på våta vägen medelst kiselvhtska sökte jag för

giifves erhålla, leljorden fri från fosForsyra och lösningen fri

fntll t'osforsyrad lerjord. Endast vid an\'~indningen af lllo1ybden

syracl ammoniak, som dock medför olägenheter vid de ö friga

bestandsdelarnes bestämning i följd af de stora, qvantiteter mo

Jybdensalt, som vid en betydligare fosforsyrehalt måste anv~in

das, lyckacles jag erhålla en fullt skarp bestämning af fosfor

synul. För ärrigt torcle knappt behöfv11 anmärkas, att tillgån

gen till cletta utmärkta reagens medgaf tillgodogöranc1et äf,~eu

af de äldre beställll1ingsmethodern<:l, sedan jag väl blifvit upp

märksam på nödvändigheten att efter .vägningen pröf'r-a lnrarje

särskild nillnillg såväl som den slutliga lösningen på en möjlig

balt af fosforsyra. Vid några i äfrigt fullt tillfredsställande
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ana.lyser måste på detta siitt fosforsYl'ad talk afviigns i ända. tiJl 5

siirskilc1a, portioner. Methoclcn medelst tenn kom jag ej att anlita.

Största. oliigenh.eterna föranleddes elock ar svårigheten eller

i vissa fall rättare omöjligheten att erhålla fullt rent materiel

för undersökningen samt de alltför små qvalltiteter, som vid en

del af de i det följrUlde beskrii'nn, mlneraJicl'I1it stodo mig till huds.

-lEnHa Phosp!ratlw.

l) Berlinit: 2All.l+tI.
(Efter Professorn och Genendclirektören N. H. llEHLJN.)

FÖI'l'kommer i clerba. massor utan spår af genomgiingar

Färglös, till gråaktig eller blekt rosenröcl. Brott ojelllllt. Ge:

nomlysande. Ger i kolt' va.tten och blir vid uplJl1ettning för

bliisröret hvit utan att småltn. Skiljes lätt från qV1l.rts l som

den i öfrigt i hög grad liknar, genom df'n starkt blå, fäl'gning(!ll

med kobolt. Angripes knappt aJ syror, lIlen decomponeras IlIed

Hitthet vid smältning med alkali. Den smält(\, massan löse~

ytterst Hitt i Y<lUen under stark Väl"ll18utveckling med afskil

jande af en 1'i nga miingc1 jernoxid. llttrdhet n~~ra qvarL<:;ens.

Sp. v. = 2.64.

Träffas spars::ll11t innesluten i qvarts, fr~lIl hviJken den van

ligen skiljes gelHlIll en svag strimma. af lazulit.
Au.

l)O;i _ .

A10a .

FeO:\ .

1.

G4.4:-)

40.0'7

0.25

:2.

u·±'7:~

B.

u-t.57
-iO.OD

bIna:! Spår.

-Ila' . -i.Öl :1.70 4.ut>

0.59

:3.10

\
.~

Si0 2 ..... ,............... OA8

Beräknas medium lläl'af'med afräklling af kiselsyran erh{t1les:

VO" ;)4.84 :30.89 5.00

AlO:1 40.27 18.95 I
FeO:! 0.26 0.08 ~

no 4.14 :3.68

99.Sl

('4-il \ _
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Mineraliet utgör sålec1es vattenhaltig uf,ni?"al fo.~fo1'8!J'l·(Ul

le'ljo'l'd.

2) Trollea:

AP )'i;l + ;3 fl r~1I el' 3Atl'> + AJ tp.
(Af Excellensen H. G. TROLLE-\VACIITMEj~TEH" hvars

skogsegenc1omar sträcka sig till n~irl1etel1 af grufvan.)

DCl'b med otydliga spår af genomgångar. Färg blekgrön.

Genomlysande med mer eller mindre tydtig glasgJans. Hårdhet

något mindre än föregåendes. Brott jelJlllt till skåligt. För

bl åsröret som föregående M'vensom i förhållandet till kemiska

~gentier, Sp. v. 3.10.

Uppträder aldrig i större sjelfständiga partier, som före

gående, utan allticl i smärre nästen och gångar tillsammalIs med

andra phosphatcl'.

All. 1.

PO'~ .. , .. 40.27

AIO:~ .

FeO:I .......... :t02

GaO ..

8i0 2 .

~.

-!(:L87
3.

4ö.98

2.22

0.68

4.

46,49

42.96

2.96

0.97

:Mecllull1 llled afräkliing af kiselsyran ger:

J?O''i ..f0.72 26.31 5.00

AIO:l. ..!:).2G 20.35 (

.FeO:l 2.75 0.82 ~ 4.02

GaG .. .. 0;!-)7 0.28

HO 6.:Z;3 5.54 1.04.

3) Auyl'lith: J:12]'i + ;3il.
(Af [dY/il glans.)

Skiljes lätt frän föregående genom sina 3 tydliga genom

gclngllr, hvareftel' minera!iet utan svårighet klyfves, sa.mt genom

Sill starkt fraJlJtrii.c1ande perlemorglans, äfven då det uppträder

mindre tydligt kristalliniskt. Färglös eller vanligen blekt röd

aktig. Förhåller sig för binsröret och till reaktionsmecllen SOlU

löregående, men ger i koll' märkbart mera vatten. Sp. v. = 2.77.
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F'örekommer ytterst sparsa,mt i små partier, inneslutna

a,ndl'a phosphater isynnerhet i de egC'Ildolllligt brokigt färgade

stu WC' 1', del' flere sådana uppträda om hVIU'i1.11clra.

Oaktadt mineralets krist.alliniska stl'L1ctUl' föranledes 011

väsendtlig olägenhet vid den anaJytisktt beställlningen genom den

mekcmiskt inblandade kiselsyran, som regelbundet förefinnes i

desto större l11[ingd, ju mil1tlre tyc1ligCL genomg[nlgnrne visa, sig,

tills egentligen enc1ast glansen qval'står S[tSOIll i yttre llånseeude

betecknande. Emelit'lticl torde icke clt'ss mindre äfven de ana

lytiska. resultatel'lHl kunnit tjalla so 111 stöd föl' mi ncndiets lip p

ställande såsom sJ e[fi;tiinc1igt speeies, då. vid afräkniug af den i

hög grad varierande kiselsyrrhalt.en, öfvcl'cnsstiimmelsen mel/an

de särskilda analyserna är allt. föl' omisskännlig att kunna bero

på blotta tillfälligheter. I nedanstående analyser iir denna från

räkning af kiselsyra.n för korthetens skull redan utförd:

PO·i "
Aloa .

FeG:! .

MnO ..
CaO.

·HO ....

1.

:35.07

48.69

0.75

2.

:34.52

50AI

0.92

;j.

:3·4:.95

48.71

] .l {j

12.75

4.

3D.Gl

48.80

0.75

0.:3]

1.09

]3.04

99.60

99.3:3.

5.00

5.95

0.09

2.9]

35.04

49.15

0.80

0.31

1.09

12.85

ro;) .
A/O:l ..

FeO:I .

}\inO ..

CaG ..

110 .

I An. l fanns endast spår af kiselsyra. .l\fineraliets egen

skaper framtr~idcle också siil'cleles tycl1igt utl~reglad('. I ..:1n. 2

äro afrHknade 11.91 1 i An. :3 =] :3.00, i All. .J. .0 4.2~) pr. SiO'!.

Tages medium af' c1es..,a a.nalyser er!lidles:

O.

J8.5ö

2:3.04

O2ö

0.07

0.:31

1],40



m~OMS'rRAN]), OJl1 WES'J.'ANA lIHNEltALIER. 201

Relationen kan således antagas = 5 : 6 : :3, som ej väsendt

ligen förändras, om de:: väl utan fråga oväsenc1tliga kalkhalten

frånräknas såsom Ca aj?

Jj uubel-Pil o8plwte7'.

4) Lazulith: (~ig, Fe? 1~ + AP p2 + :3 H.

I derLa dock stundom tydligt kristalliniska partier renast i

qVRl't.S. Färg mörkt azurblå.

5,00

3.09

1.15

1.03

3.62\

1.74 I

0.26 ,

0.04 f
0.02 J
5.09

0.18

0.10

5.72

euD ..

HO ..

CaO .
:MnO .

An. med afräkning af 0.68 kiselsyra:
1. O.

F>O,i ,.. 4:3.8:3 24.69

A10:1. :-32.82 15.29

MgO . .. 9.05

FeO 7.82

0.84

100.:36

5) Attakolith: 2 (Ca Thln}1 Il + Ap p2+ 6r:r eller

(Ca Mn)3}? +A12 P + :3~t

(Af CI.l;7.'Cixcllc; lax, för den karakteristiska manga.nfärgen.)

Derba massor med otyclligt kristalliniskt brott. Färg blek

röd, erinrande om elen bekanta svafvellllanganfärgen. Hårdhet

omkring 5. Smälter lätt föl' blåsröret och vid starkare hetta

uncler tydlig bläskastning till ett brungult glas. Ger med soda

stark manganreaktion. Angripes högst ofullständigt af syror. /'

Ea v. - :,)'09.
o'

An. 1. 2. 3. r.Ted.

P05 .. ................. 3:3.28 32.57 32.92

AlO3 . ••• 0 •••••••• 28.0li 26.26 27.16

Fe03 ............... 2.77 4.49 3.63

-AlnO .' .... '............ 7.10 7.54 7.32

GaG ................. '. 12.04 12.04
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All. 1.

1\lgO ..

NaO .
SiO~ .. 8.26

2. 3. Mull.

O.:W 0.:30

0041 0.41

8.94 S.GO.

Afl'äknas kiselsyran så,som mekaniskt lnblanc1ad blir me

dium af analyserna.. :
o.

PO:. .

AIO:I, ..

FeO:I .

MilO ..

OaO ..

MgO ..

NaO .
lrO .

:Hj.Oö

:39.75

~L98

8.02

13.19

0.:33

0.-1:5

6.90

98.68.

14.00 ~

1.20 ~

1.80

3.77
0.1:)

0.12

20.:32

15.20

5.82

6.10

Förhållandet blir sålunda. i det nä.l'lllaste: 20: 15: ,6: Ö,

hvilket motsvarar den första. af of\Tan anförda formler.

Ville lllan antaga., att kiselsyran vore inblandacl i form af

lelj ordssilicat, kuncle erhållas den enklare och pit grund deraf

också sal11lOlikare formeln: ;'

(Ca, :Nln}l P+ Ap ij + :HI.

Öfverensstämmelsen med afseende p11" den funna kiselsyre

halten torde väl kunna räknas som tillfällig, då med bibehal

lancle af kiselsyran såsom för minenLiiet Y~lsendtlig knappast

synes möjligt iLLL el'håJ.h~ någon antaglig furmeL

Af eletta mhleral anträffades en enda större klump på om

kring ett lispunds vigt med jemt'örelsevis ringa in bla.nclning af

främmande phosphater. :Minel'alet synes salec1es på ett" visst

ställe i grufvan hafva förekommit i större massor, llwclan det

på andra helt och hållet felats.

6) IGT'J'olith:
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Derb med ojemnt brott. F[Lrg blekgui. Hårdhet 5 till 6.

Eg. v. = :3.08. Smälter för blåsröret ännu lilttal'e än föregående

till en hvit emalj. Med soda. n~allganreaktion. Decompon~ras

i fint pulver, med lemning af en ringa olöslig ttterstod, vid fort

satt digestion med chlorvätesyra.

r0 5 ..

AlG:! .

CaG :

MnO ..

FeO ..

:MgO ..

PbO .

·f·l0 .

Olöslig rest ..

1.

39.17

27.94

4.98

2.

39.36

21.02

28.07

2.14

0.87

0.20

0.11

4.60

3.

4.69

Afräknas clenoWsta återstoden erhålles såsom medium af

analyserna ~

PO'" .
AIO:\ .

CaO .

:MnO .

FeO ..

:MgO ..

PbO .

lIO ..

41.17

20.,54

29'.:37
2.24

0.93

0.21

0.11

5.0ö
90.01.

23.20

9.67

8.31 I
0.50

I0.20 (

0.08 I

0.0 I J
4.50

5.00

2.08

1.96

0.97

,I\JIineralet förekolllmer ytterst sparsamt och i de få stuffer.,.

jag haft att tillgå, i smärre partier inspl:ängc1t med ett annat

tiU färgen Ijusb!ått phosphat, hv~~'s sam.:nal1siittn]og kunde an

ses motsvara formein (Öa, :Mg):l P +Atal:'> + 311, såvidt man ej

vill anse riktiga,st att c1eri endast anta,ga en intim mekanisk

blandning af Lazulit med ett lerj ords-silicat. Då, i hvad fall

som helst torde vara så godt som omöjligt att afgöra den

verkliga lerjol'dsl1alten, ega de nedan anförda analyserna i och

',j
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för sig föga värde, men må dock för fulLständighetens skull

upptagas (1 mecl kolsyradt alkali, 2 med soda, och kiselsyra,)

l

])Ofl ..

Al03 ..

FeO:I ..

CaO ., , .

l\lg0 ..

MnO ..
llO .

S iO'.! och oangripen rest

31.42

:Jl-;.0t)

2.08

4.40

6.:n
1.2n

5.98

10.57

:! 1.05

:)0.:34

1.91

5.01

6.:)2

5.84

/~

.•'

Det såväl hiir som i det gula, Phosp1Jatl·t inblalHlac1e le1'

jordssilicatet (efter försök med den vid analys af det senare

mineralet erhållna återstoden kunde det ungemr anses motsvara

formeln ÄI Si:~) må särskildt anmärkas för sin stora, svårangriplig

het på våta saväl som på. torra vägen. Hesten (l0.57) i nyss

anförde analys smältes t. ex. 4 särskilta gånger med alkali ef

ter likt"\, ofta. förnyad pulverisering, innan lel'jordshaltcn var full

ständigt utclragen och den grusiga beskaO'enheicm hos det ode

componerade pulvret ej längre gaf sig tillk~Lnl1a.

7) SvanbeTgit:

Uppträder vanligen i form aJ korniga kt'istaIlaggregater,

ment sä,l1an i tydHgt utbildade kristaller, tillsammans med qvart,<;

·eller jernglimmer. Sp. Y. =:3.29. Färg blekt hOl1ungsgul till

brumöd, genomlysande. Angri pos knappast af saltsyra, med
svå.righet till och med af sva.fvelsyra. Gel' i kolf ymnigt vat

ten med sur reaktion. Vid lindrig rödglödgning bortgår vatten

med endast spår af svafvelsyra. Vid fortsatt hvitglödgnings

hetta kan hela svafveJsyrehaltell utc1rifvas.

En analys gaf, med frånräkning af 2.01 kiselsyra:

P05 .................. 15.70 8.84 5.00

803 ...... .. ~ ......... 15.97 9.58 5.42
A103 ........ .. ..... 34.95 U;.46 9.31

L-_
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2.97

G.13

4.74

O.O:~

0.1 (j

0.27

10.8i)

CaO .

}VIgO .

FeO ..

PbO .

110 ..

16.59

0.24

0.7:-3

:3.82

12.. 21

100.21.

Vattenhalten är naturligtvis bestämd med särskilt prof.

Såsom den end a fullständigt utförda, j ag för närvarande

]1ar att tillgå, lml' .i ag låtit denna analys ligga till grund för

beräkningen af resulta,terna, då det synes mindre bertittigadt att

bedikna medium af flere analyser, anställda på prof af olika

st.uffer. ]~n annan temligen öfverensstämlllancle analys gaf

lJO;j = 16.3:3, SO:I = 16.18, AIoa = 35.29, GaO = 17.07. Svaf-

velsyran, som syn tes mig företrädesvis af vigt att noga be

stämma,. erhölls i andra, försök = 16.64, 16.61, 17.11 och 18.08,

vattnet 11.75 och 11.90. Afven kalk och fosforsyrehalten sy

nes ej vara fulJt kon~tant.

Siittes emell ertid på grund häraf syrereJ ationen = 5: 6: 9:;-): 6,

erllidles anförde formel, som med afräkning af den dubbelt så

höga vattenhalten (6 i stället för 3 atomer) öfverensstämmer

med den af HAMME.LSBERG efter IGELSTRÖ~{S analys beräJumcle

formeln för IIolTsjöbergets Svanbergit.

Jag hal' ej knnnat draga i betiinkancle att anse båda mi

nerallerna identiska, om också blandningsförhållandena, 11 vad

särskilclt de basiska beståndsdelarna beträJfar, ej obetydligt af

vika. från hvaranc1ra. IGELSTJtU~l fann nämligen:
1)0;> ~ T r.öv

80:1 ·

1\..10:1 ..

CaO .

JTeO .
NaO .

no

17.32

37.84

6.00

lAO
12.84

6.80.

Den betydande 11atl'onhalten kuncle räklHLs som en Yäsen r1t

lig skiljaktighet, men torde dock så mycket mindre gifvn. an-
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ledning till minentliernas särskiljande t'r1Ll1 hva,ranc1ra, som ge·

nom af D:r N. SVENSSON ii hiirvanl,nde [aboratorium lltförda.

analyser å den \Vel'mHindska sva.nbergitel1 till fullo bevisats,

att mineralet äf\ren å llorrsjöbel'get till och med, som det synt's,

i vanligel,ste faH, uppträder mecl nJgjordt rådande kalkhalt oeh

med jelllförelsevis ganske1 ringa halt af alkalier. I medium af

4 ganskel, väl öfverensstiimmancle anal ysel' erhö IJs:

SO:I.... 1:n12 H.:~52 4.57

VO;"'........ lö.15 }).ml~) :).00

2.02

7.:20

LO.-!7
18.52:)(

O.f>:H)
')"/~0J.).,)vo

0.240 ;

OJ)7:) \

·U.I02

1.70

11.79

0.9:)

:HL57A]O:I .

frO: I .

GaG .

NaO ..

KO O B

HO 14.74

99.:)2.

Hä,raf beräknas elen dock måh[inc1a nog invecklacle formeln:

(1~4 l? + HIi) + ;) (kl B) + 141:1

Den i ofvananförc1a <tnalys af Westnnå-svanbergiten an

märkta rätt betydliga blyhalten, som för öfrigt är af säl'skiJdt

intresse såsorn ytterligare antyclancle den reclan af andra grun

cler framhållna nära sWgtskapen llled Beuc1antiten, 18111nar ännu

ett bevis för det vexlancle blandningsförbållanc1e, ]1Vari de ba

SiSkel, oxiderna i ifr~tgn'varande egendomliga mineral kunna inga.

Blyhalten är också för ingen del konstant, utan fejas stundom

helt och hållet, Att den icke h~ilTör af insprängtl blyglans iir

utom allt tvifvel.

Att. vattenlmlten äfven i \Vestan:t-lllinera.let är större än

elen efter RAlHIELSBERGS formel antagna, bevisas äfvenlecles af

SVENSSGNS analyser.

Det ha.de varit min a.fsigt att vid vunnell tjI Jgang på Horr

sjöbergets Svanbergit underkasta minera1e~ från båda fyndorterna

en grundlig jemförande granskning föl' att om möj Jigt förlika cle

hvara.ndra ännu väl mycket motsägande resultaterna. Jag hal'

dock hittills ej dertW kommit i tillfälle. Emellertid torde i.Lt- ..

\
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minstone kunna ilnses tillräckligt ådagalagdt, hvad för mig alltid

var hut\·uc1salell, att \Vestanå och Ilorrsjöbergets svafvelsyre

}JhosplHLtcr ('j iiro att betrakta som väs8nc1tJigen åtskiljda.

Att svanbergiten, som sålunda i vårt land C1'håJJit sin andra

fyndort, är ett i ordets fullaste bemärkelse sjelfsUinc1igt mineral och

icke, såsom RAr.·lIvIELSBERG som det kunde synas på goda grun

der ansett sannolikt, en lJlott sönderdefning.sprodukt af lazulith

'genom inverkan af oxiderad svafvelkis, torde knappast för nå

gon synas tvifvelaktigt, som varit i tillfälle att iakttaga mine

ralets förekomst vid \Vestanå. Af samtliga pliosphaterna, ej en

gång apfltiten undantagen, är svan Lergi t~n den ymnigast före

kommande. l grufvans närvarande skick, då den på platsen

(l"arlemnac1e malmen ~irså goc1t som det enda. egentligen till

gii ngliga, sorl.1 förtjenar en nHrmal'e granskning, [iro, utom svan

lJ('rgit och apatit, knappast några phosphatel' att anträffa.

Att ej niimna det svat'velkis synes helt och htLllet saknas, har

.iag för mill del ej påtr~iJrat någon enda stuff, som på en gång

innehå.llit svanbergit och lazulith. Den förra uppträder alltid

isolerad eller endast i blandning med vanliga milleralier, jern

glans, qvarts och glimmer, under det lazuliten regelbunc1et före

kommer intimt blandad med eller åtminstone i närheten af ett

eller flere af de ärriga pllO.<::phaterna. Ivran synes häraf vara

berättigad till elen siutsats, att sV<1nbergiten åtminstone är lika.

lIr.';prunglig som de icke svnJvelsyrehaltiga fosf'orsyreföreningarne,

som på sUi Ilet förekom ma.

Silicate7'.

.AJ allmiinnare förekommande Silil-.:ater anträffas i sje1fva

dell malmförancle g':ing~n så goc1t SOlU ensamt qvarts och glim

nH'r. Af basiska blandningsclelar är liksom vid phosphaterna

lerjord den afgjonlt rådande.

Af särskildt in tl'esse är 8) G.lJanitens förekomst såsom i Sul

mån antydande den märkvärc1ig'a analogien mellan de båda mi

nenL1 fyndorterna, vid HOlTsjölJerget och \Vestanå. Till utseendet
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( elen blekol'önn fiirocn o. s. v.) fullkomligt (j['vt'l'cnssUimmande
n b " t..~ I)

mecl HOl'rsjöbcrgets cyanit, uppträder dOl:k mineralet häl' ytterst

sparsamt.

Analysen gaf:

SiO~ ;)8.82

AIO:I 58.0:~

·yeG:!.................... lAO
HO 1.37

lOG.52.

o.
20.70

25,48(

0.40~

2.38

:LOO

Utan afseenc1e på den något föl' höga kiselsyrehalten, som

naturligen förklnxas af svårigheten att e1'h:\1I<1 fullt qvartsf'ritt

material för undersökningen, kan härar h[irleelas den allmiinna

formeln Al Si föl' cyaniten, som alltså bland ,Yestanå-silica

tenut kan sägas intaga ungemr ~amllH1 plats, SalU Derliniten

bland phosphaterna.

Bland örriga leljol'c1ssalter är 9) P'lj'l'ophyllitcll elen föl' lo

kalen ojemföl'ligt vigtigaste. Dit detta länge kiilll1a mineral re

dan yarit föremål föl' grundliga undc'l'sökningar, hal' jag ansett

en upprepad analys fullkomligt öfvel'f1ödig. Före den senast

anstä1Jda gl'ut'bl'ytningen, såsom spricl\.fyllnac1 i den anstl'iende

malmen, lätt nog ti1Jgänglig i större qvantiteter, trLiffas numera

äfven pyrophylliteil särdeles sparsamt.

10) lVestanit: i~ l2Si:J + il.

Vanligen i strållga I\l'istalliniska partirl', nLlgongång i väl

utbildade prismatiska kristaller inbäc1c1nde i pyrophyllit. Fär

gen tegelröd. Hårdhet omkr. 2.5 (skäres lätt med kniJ). För

blåsrör sväller ut och blir hVlt, men smälter ej. Löses trögt

fosfol'sa!t uncler svag jernreaktion. A.Bgripes ej af syror.

r----

Analys (1 med kolsyrac1t alka.li, 2 med

SiG:! 42.91

P05l
AIoa~········· ·.. ··· .. · 51.92

fluorvätesyra) :

(42.53)

) l.H
(51.14
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FeO:l . 1.56 1.01

110 4.17

(l00.00)
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Den ringa fosforsyrelmlten kan tydligen ej vara viLsendtlig.

D,! kalk fullkomligt felas, .. måste den varit bunden vid lerjord,

miijligen efter formeln Al i'). Frånräknas således 1.98, erhidles

,s<lsom mediuln af analyserna:

SiO~ 4:L44

A 10:l 51.02

}<eO:!................ 1.30

no 4.24

o.
23.J5

2:3.7:3(

O.:39~

3.78

5.78

6.02

0.94

Särdeles anmärkningsvärd är den redan antydda med af-o

räkning af glimmern så goclt som fullkomliga bristen pä de a 11

lHUS så vanligt förekommande dubbelsilicatel'l1a medenatomiga

lj(lSier. Der sådana baser, om också aUtid i ringa mängd, fun

nits att tillgå, hafvrt kiselsyran och lerjorden med dem samman

tl'äc1t i egendomliga blflodningsföl'llålJanden, S0111 ej medgifva

identifieringen med bekanta mineralier, under det å andra sidan

(len särdeles sparsamma förekOllIsten såväl som svårigheten att

erbålla med säkerhet rent mineral lägger väsencltliga hinder i

\'!igen för ett besULmclt särskiljande af kemiskt och mineralogiskt

sjelf5tändiga föreningar. Jag kunde clerför ansett temligen öf

yerfJödigt att vidare om dem, meddela, llleD då de en gång bJif- .

vit föremål för undersö kning, må för fullständighetens skull äf

'-en an föras de om än så ofullständiga iakttagelser jag rörande

dem hn ft tillfälle i:ttt göra.

I mina anteckningar lut!' jag således under namnet Näslllnit

(af N~islllllS socken, hval'i grufvall befinnes) särskiljt ett egen

domligt till riirgen krithvitt, derbt eller finkornigt kl'lstallinlskt

mineral, som för öfrigt särdeles utmärker sig genom sin mjuk

het, d~t det. lätt repas med nageln. Det hRr endast anträffats i

l'inga mängd tillsammans mecl det under namnet Attakolit be

tecknade köttröda, phosphatet. Analyseu gal':

J
\~

J
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i i
:', I.

21.0

sia:!., "."., ,,·,
1>0;1 , , ,..

AlO:! ,

l"eO: I " "

MnO." ..
CaO " "

HO"." "., .

48.79

2.41

2.8.44

1.:30

0.34

1:~.21

4.21

89.70.

Afräknas fDs~'orsyrilll ,1l1tilgcn ..,[180m Al i\ crhiUlcs:

'I

i'

SiO~ ........... ......... 50.91 27.H1 G.OO

AlO:! ... ,.... ,.. ,., ... ,... 27.86 ]2.1 O(
2.7ö

feO:\ . . .. . . . ~ " .......... 1.36 0.41

MnO .... ,.. ,..... ,., ..... 0.:·)6 0.081

13.82 :3. 94 ~
0.88

CaD ................... ".

110 ....................... 4.:-H) :3.00 O.B;,)

98.70.

:Med förutsättande af relationen G::3: l : 1, skulle kunna

uppställas formeln:

l{Si+AI Si~+-l:r.

9.14

8.0016.25

14.15;

4.i)O~

~~1111ll vida sparsammare förckommer ett mörkt, svartbrunt

rnincral, som, i fonn aJ små., tunna kristalltai10r ligger in

bäddaclt i lösare, glimlllcrblandacJe partier af nyss nämnda

manganhaltiga phosplH'lt. Dcl. de sm,l kristallerna Hitt utploc

kas från den lösa llloc1erstcnen, yar 11äl' ",törst<L svåriqheteu

att erhålla tillräcklig mängd för undersökningen. :Med den

högst ringa qvantitet, som jag till försöket mtlste använda,

kan efterföljande analys' ingalunda anses tillräckligt afgiirande

för uppställande af en formel. Den må dock meddelas föl' att

åtminstone ge en föreställning 0111 mineralets allmänna sammall

sättningsal't:

SiO'l 3D...!7

AlO:> :30.45

J?eO: I " , , 15.00
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j

I..
; r
·;1
'"',.

i.,.
I'

3.20

1.76

1.90

1.00

0.70

0.60

6.5:3

8.55

:3.64

l.GO

1.08

7.:35

98.04.

PO" . -.. ..... .......... 15.55 8.76 5.00

SiO'! .............. ~1.74 11.59 6.24

AIO:I. .............. :32.9ö 1(j.4,5)
> 9.10

FeO:I . ................... 2.91 0.87\

CaO .. -- .... .......... 15.78 4.50 ,

J\JgO. O.] () 0.0(j\
2.58

............... -.

HO ..................... 10.10 8.98 5.12

99.20.

MnO .

CaO .

J\1g0 .

PO'" .

110 ..

Analysen gaL

Med relationen :): {j: !J ::3: 5 skulle lllall erhålla formeln:

Ca:! i> + 3 .A I Si + 5 iI. Således skulle apatit (eller rättare

1;'<ls. fosforsyrad kalk) och cyanit jemte vatten kUlllla sägas ingit

som blalHlningsdelar. Då miuerajet kna.ppt afficieras af syror,
2

Slutligen må anmllrkas ett genom sin urumöda färg lätt

igenkilnclt mineral (jag betecknade det derföre med namnet Mar

tolith), för äfrigt fullkomligt clerbt oeh till siu aJlmänna habitus,

afriiknadt deu karakteristiska jel'l1färgell, erinrande 0111 de c1erua

phosphaterna, med llVilka det ol:ksii. uppträder blalldac1t, i sin

miln Lidragande till den egnn, fi\rgvexlil1g, man på \·Vestunå

stuffer ej sällan frll' iakttaga. Till samlllansättningen bildar det

också. ett slags naturlig ijfvergångsliink mellan kisel- och fosfor

syre-mineralierna, elit båda syrorna ingå i allt föl' stor mängd

att endera al' dem kan riiknas som oviisendtlig, så vid t mall ej

snarast vill anse det hela som en bJott ti II fii.l1ig J~lekanjsk bland

ning.

l\1ed relationen oS: 9 : 2 ::3 skulle sallll11ausättllingen ungefär

lIJotsvarfL f'ormeln: R2 Si + :L\J Si + :3 il.
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förefinnas cle dock åtminstone ej i vanlig mening mekaniskt

blandade.

Det anförda torde tillräckligt gifvtl, vid handen, att d('t vinit

ett föga tackstunt nrb8te att kemiskt unc1ersliktl, de icke d(ISS

mindre i och för sig ganska. intrcsSiln ta stl'\l,utCI', SOIll vid Sktl

nes sä godt som enclrt egentliga mincrnlt'ynclort förefinnas.

r:(/
I:" ,

i'~
I 3i\iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=====~ _




