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Bidrag till Gladbammar·gruvornas mineralogi.

Av

K. JOHANSSON.

lIeddelat den 13 februari 1924 genom A. G. HÖGBOM och A. HAlImERG.

,t hVad 8.om förlänar den gamla välkända koppar-kobolt-fyn:
"1 eten vId Gladhammar i Kalmar län ett särskilt intresse l
~e l . kt

biOgIs hänseende, är det ovanligt stora antal sulfosalter
~ y och vismut, som förekomma därstädes. Ehuru dessa
,~m~ralk av varpen att döma ingalunda varit sällsynta, synas
l;'k ~ .un~er den tid, då gruvdriften ännu var i gång, ej
;:rsa . tIllvmna sig något närmare beaktande från mineralo
~~I :lda. I litteraturen har ej kunnat anträffas något med
b~ Om desamma förr än år 1887, då G. LINDSTRÖM i en
btn " uppsats l omtalar förekomst av dylika mineral vid Glad·
:,.._~ar samt offentliooooör en analys som dock är av mindre
~..,sse d' d "'''' ,
lt,111, ' a en uppenbarligen är utförd på inhomogen sub-
l'taÖi~ ~fter att; hava erhållit nytt material publicerade LIND

ar ett tt. par ar senare~ en analys, varigenom befintligheten
'i1Jia 't ~neral med sammansättningen 3PbS. Bi~S3' d. v. s.
:l:ine:l' ...onstaterades.' En utförlig beskrivning på samma
di-!,t ,)amte analyser av R. MAUZELIUS har sedermera med-
''''5 av G 'r41 f- hi ugT. FLINK, som även lyckades utpreparera mate-
~~~~e~;allografis~?, bestä~~gar.3 Hä~ed torde litte
'l'1tad. CJUllIlgen betraffande ifrågavarande mrneral vara av-

D' .
t,'ll! a~fOrfattaren för åtskilliga år sedan av annananl~
,, tlllderkasta varpen vid Gladhammars gruvor en nar·

'~I - ",~L F?r. Förh. 9, 523, 1887.
I A.rk For. F?rh. 11, 271, 1889.

4rii. . f. KemI, Min. och GeoI. "" Bd. 3. No. 35, 10. 1910.
lir lem' •

.. l'lUneralogi och geologi. Bd 9. N:o 8.
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Il?:almre. granskn
t

i.ng
l
,. föreföllddet .sobml o~ ett rätt givande under.

so mgsma ena l avseen e pa y-vIsmut-mineral b d ku
h~p~ringas ~,ärst~des, Se.~an å medtalpIa stuffer e~rde l nn~
mmara bestammngar utforts, kunde vId ett par e pre?
på platsen insamlingsarbetet fortgå efter mera se~lmare besol
riktningslinjer. ma edrehu

Vid den hittills utförda bearbetninO'en
vunna materialet har, förutom den red~n k~v det, s,ålunda
påvisats följande Pb-Bi·mineral: Tezbanyit gal and~ llUlanilen,
nft sa~t, trenne n~a species, som här benä:;:obts:nutit, aiH
lzndstr01mt och gladtt. Des~utom har ia1.i;taO"t nas. hammari(
par, beträffande vilka av skilda anledninO'a'" "11 s, ~tterli~are eU

, lm' " L s ut!l"llt' " "eJ nnat nppnas.b 19a resultat
Innan jag övergår till en närmare red ..

uppräknade mineral, må omnämnas en jä ogorelse för .
mande koboltrik pyrit. Vidare ha inflicka~te,deSsa fö :J~
beträffande gruppen linneit-carollit, vilkenS}1agra rell re, om·
kant är här representerad. a"enled eI10ner

es sOm be-

Vid Gladhammar förekomma tvenne .
förande pyrit, varav den ena, SOm är ett"atieteter
mineralen inom fyndigheten, r,~dan för fl a" ~e Inea" kobolt.
sökts av GUST. FLINK, ehuru darom ingen~:a al' sedla "anIka
gjorts. En beskrivning av den andra föl' llIg än all. 1lnder.

Jer h" ntl ofial', elltlig.

1. KoboltpYl'it.

Med detta namn betecknas ett PYrit .
sättning framgår av nedan anförda allaftinel'al
vald i analogi med den av HENGLJ!:IlS" hYS. :n' 'tlll's s
pynten frå:n Victoriagrnvan i Musen, l So e~~i ell.~anunan.
och 11,7 % Ni. Som ett analogon till (f 4tt:t~~ kob ~~ll är
kan vidare betraktasW. F. HILLJ!:~:a ladha älIel' rt·nicId.
grunda: en analys å. rätt bristfälligt l1l~~b'liI ~llt, ~,6%rQ
18% NI, . telia1 Q'!.'(}it ~lJ.el':l.l"

Förekomst8ä'tt. Trots ivrigt sökand het:<i~ SOlll t:
endast, en stuff kunnat anträffas. l e .hal' lJ.~s h~
~od denna av e~ P~, ett. underlag a/1tt ll.~" Q.(!tt 
kristall, ca. 3 cm. 1 tvarsmtt, samt hä l ~lasi l'l~ -\I, ll.lin
från ett .med en sista kvartsgeneratiol' edde ~. ~lt ~l.i~ €~
Det är för övrigt under likartade fÖ1'h.del'tiSl~Q ~ ~a skiek

illIa iii Qt llpellb \lltt'
1 Centralbl. f. Min. 12:, HIl3.

lIqell. tJUt tatll~
, Amer. Jonm. Se. 24, .142, 1907, l ll()lll, ~,

. fiel>o
.~ al
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de kristalliserade mineralen här uppträda, såsom kopparkis!,
linneit, galenobismutit, lillianit m. fl.

Kristallform och yttre karaktärer. På den ovan nämnda
kristallen förekomma endast oktaederytor. I olikhet med vad
fallet är med den andra pyritvarieteten äro dessa ytor ej plana,
utan försedda med trappstegsvis anordnade upphöjningar med
triangulär begränsning, varigenom oktaederytans centrum suc
cessivt lyftes upp i trigonala axelns riktning. I direkt sam
band med detta fenomen står även en stark avrundning av
oktaederkanterna.

Understundom framträder en klyvbarhet fullt påtagligt,
och genom inmätning medelst reflexionsgoniometer har kunnat
konstateras att klyftytan tillhör oktaedern. Beträffande kobolt
uickelpyriten uppgives klyvningen vara kubisk. Till det yttre
liknar mineralet pyrit, så när som på att färgen har en tydlig
dragning åt brunt. Brottet småmussligt till splittrigt. H = 6.
Sp. v. = 4,965.

Kmnisk sammansättning. Analys å substans från den om
talade kristallen gav följande resultat:

Fe 33,32
eo 13,90
Ni 0,19
S 52,45

r

99,86

rarav följer formeln

0,597}
0,236
0,003

0,836

1,636

1,02

2,00

(Fe, 00)82,

Den anförda kobolthalten torde vara den högsta, som hit
tills anträffats i pyrit.

2. Linneit-carolJit.

Redan år 1808 uppgiver HISINGER )jern och svaf~elb~
den kobolt) förekomma vid Gladhammar. 2 Då m:m väl ha:tled har att förstå linneit har således detta mmeral van,

.nnt rätt länge därstädes. . ..
r A.v tidigare analyser å linneit från denna fyndort anfores

1lllder 1 en av P. T. CLEVE offentliggjord.s Sam~a f~t=
!r:lmlägger samtidigt med denna en analys av linnel

- t GUST. FLll'nl:, i Ark. för Kemi, 3lin. och Geo1.Bd 3. N:o 11. «,i1908
.

1 }Iiner. Geogr. ö. Sverige 1808, sid. 241.
1 Gro!. För. Förh. 1, 125, 1875.
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100,42

Cu
Co
Ni
Fe
S
Olöst---

Bastnäs med icke mindre än 8,22 % Cu. Att dylik kopparril ,
linneit ej heller saknas vid Gladhammar, framgår av analy' l
8ema under 2 och 3. I

123 ,
2,28 8,79 13,90

39,33 40,71 35,16
12,33 7,36 7,01
4,29 1,30 2,18

42,19 41,43 40,74
0,14 0,27

---"-
99,72 99,25

M: S 3,01 : 4,00 3,02 : 4,00 3,06 : 4,00

Med M : S menas här det atomistiska förhållandet lI1eIlan
metallerna ii. ena sidan samt svavel ii. den andra. all n

Substanserna till analyserna 2 och 3 togos i båd.~ft 1']
från material med enhetlig kubisk klyvning. Maten eken
analys 3 var så till vida mindre tillfredsställan~?, S~ID t~lll!i
till en börjande vittring voro skönjbara. Det ar ej :JJ~
att den något för låga svavelhalten sammanhänger ID e
omständighet. . 'sWler

Å i kvarts invuxna och välutbildade oktaedriska ~tt pa!
aV linneit med starkt glänsande mussligt brott ..har l ery%Cn
fall kopparbestämningar utförts. I ena fallet erho~ lO,6:deab
och i det andra i det närmaste 15 %. Skriva V1~en.~ af
linneitens formel Co. C02S4, så fås lättast med tJl1h] ~.
följande tablå en överblick över, vad de anförda kopP
tema innebära i stöchiometriskt hänseende.

Formel Kopparhalt
CuCo(C02SJ2 10,34 %
~CO(C02S4)3 13,76 %
Cu3Co(COj!SJ4 15,48 %

p:l-'!
'fid betraktande av denna sammanställninO' kan man knJlP
undgå att ställa sig frågan: '" tniuersl

är då icke också ett till linneitgruppen hörande r,lJl~l
U1ed formeln Cu. COj!S4' innehållande 20,5 %koppro;, ::ntre{i

Frågan har ... besvarats olika, och den hist?rIS tapr:t
lingen av spö~å1et. skulle kunna uppdelas i föIJ~nd~kede!

1.. År 18o~ ~ppställdes av FA.BER1 ~tt U1I1le oIll eflt!
som tilldelades 1frå",O'Rvarande sammansättmng, och s
fyndorten benämndes carrolit.

l Am. Jonrn.of Se. 13, 418, 1852.



K. :JOHANSSON, GLADHAMMAR-GRUVORNAS MINERALOGI. 5

ra12~r 1891 publicerade LASPEYRES analyser av ett mi
~e de lik Koh1enbach~van i Siegen \ vilka visade en påfal.
~ mlllJ. ~et med carrolitanalyserna. Han ansåg emellertid, att
l~ fii\'sattningen ?orde återgivas med formeln (Co, CU)4S5,
~eraJ. att framh~lla analogien med polydymiten kallades
r 3. et 8ychnodymd.
"OlydY4l~.A.'M:BONINI uttalar sig år 1916 för att LASPEYRES'
\ f. s. lt och sychnodymit äro att hänföra tilllinneitgruppen,
v' 4. ll.tt sychnodymit och carrolit äro identiska.!
tta1a\' l sitt bekanta arbete Micr. Det. of the opaque Miner.

f( nå~t' MURDOCH samma år den åsikten, att carroliten icke
rO?pal'~i lllineral, utan en blandning av linneit, hornit och
~ D~t s,
ppg!:tl.s hor tilläggas, att såväl carroliten' som sychnodymiten

p ~ forekoJllIIla kristalliserade i oktaedrar.
~, h~Il.\\t Illlinne möjligt att finna en antaglig förklaring

.
ff,J'jJ;~,~l...~ämnd!J, forskare kunnat komma till dessa, mer eller
f ,"':'-l.{ ~ljaktiga uppfattningar i samma fråga?
lO~, 'Ilnder}:lg för vidare diskussion må följande analyser

~ 4 5 6 7 8
~1 20,42 19,33 18,98 18,00 20,5
l' 35,30 37,29 35,79 37,95 38,0
~ l\ 1,76 0,78 3,66 1,68

233 2,54 0,93 1,16
I W ~ 40,64 41,39 41,5

;S 99,28 99,83 100,00 100,08 100,0

I l.J' \ll' 5 00 4,00: 5,00 3,93 : 5,00 3,02: 4,00 3,00: 4,00

I~). .~e analys är anfört det atonlli<tu.ka förhålIandet
f.d~ ~tl\t vllet :i, ena sidan samt svavel å den andra.if i \~S",a 4 lit utförd på material från Gladhammar, ,?lket

i lida. \Ilii o~~edrisk kristallb.egr'ånsning på den ena sld,:n,
I~~~ g gran,sat mot kvarts. Oktaedery~orna vorofor·
.. ~}. ~~ ean 1'ttraktetistiska trian211lära tecknmgarna.

I r ~ \ e 1~1~1 b t 'al. '~.'~S~ 5 lit UAit edes av Gladhammar-ma erl .,
/ \\}!l 6 lit en av LABPEYERS' nyss nämnda ongmalana-
Jlcf ~\i\ ..~edde Bychnodymitens tillkomst. .
f.?f--~'S~",f01 iiI'. lUedeltal.et av fyra analyser å s. k. carrolit
/ t ~\'h o 1Jlme i Carroll Co., Maryland. Äv de fyra

te ~\ \(sc .
I ,~\\-\ J{rist. 19 17 1891. ,I \' ~b.~. :' Crist . Ita't 47, 40-60, !91~. Innehållet i ZAmlOmNlS

~ geflOm kort referat känt for forf.
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analyserna äro tre utförda av S~nTH och BRUSlIl samt en ar
GENTII.2

Under 8 återfinnes till jämförelse den teoretiska carollit.
sammansättningen enligt formeln Cu. C0

2
8{.

Det omisskännliga släkttycke, som framträder i dessa ana.
lyser, kan knappast anses tillfre~sställande förklarat enbart
genom att antaga, att ursprungliga blandnin!!ar föreli
Tager man vidare i betrak-tande, att de beträffande b19a·
serna vid alla tre fyndigheterna understundom föreko au san·
oktaedrisk kristallform, så ökas givetvis icke däriO'en mm~lmedd
ningsteoriens sannolikhet. " om an·

För att komma till en på samma gång enkel h
Hg förklaring på: oc natur·

1. de flerstädes förekommande oktaedrisk .
2. likheter, såväl som olikheter i de anf" ~ krIStallerna;
3. de olika uppfattningar beträffande ca:ollia.analyserna;

relaterats, t, Som Ovan

:må den på sid. 4 uppställda frågan besvaras på:B" .
.. .. oljande sätt:

ett till lmnelt-gruppen horande llIine l
sättningen Cu. C02S4 k~n ~.der viSsa om:~" m~d sa!lIlnan.
das, men denna föremng ar endast und ,undIgheter bil.
hållanden stabil. V~d ..vissa ~~dringar i er s~eciella fiir.
hållanden kommer darfor ett sonderfall domgn'anda f"

fin li h an e " or·varvid eventUl;llt be.. t ffa oc p~eudomorfo att äga
naturliO'tvis ej behova forlora SIn yttre f serade l .....

t
lilJn,all

" orm. "-fIS. er
Återstår då. fråga?,. vilka n!.bildnin s

)!URDOCR säger. l det tl~gare om~amnda ! Prod11ktern ..
carrol1iten är en blandnmg av linneit, bo rb.etet, att d a aro.
I det material, som här förelegat ~till.Un~t..Och ko en s. ~
substanserna till analyserna 4 och;) har koers0kning Jlparlcis.
iakttagas, under det att när~ar:on av bom't Pparkis '. d.. t. s.
JlIä. därför antagas, att det lfragavarande I. "ar påtaej. kunnat
gjorts aven blandning av linneit Och banaIJsU1atg~g· Det
fall ävenandm sekundärprodukterkunn °l"Uit. .!:el1.~let ut.
därför ej anses uteslutet. Den nYbilda~ "ara. till tt.. I andra
godagrnnder ans~~ ha~a sammansättnil1o-e bornit stades, får
författare synas VIlja tIlldela.all s. k. bo",e~ 01ls'E'el! hit pl
sättning, men frågan om bormtens samm ~t dellnes~. V"1SSa
ej vara. så enkel "anSåttni a s~

" Om vi nu i analyserna 4 och 5 a\>rl- llg- tOrde .
~1lo- llo~

"a re .'
sp. 11- t

,~ Ol:u
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11,0 % bornitsubstans av angivna sammansättning, erhålla vi
rester, som omräknade till 100 % få följande utseende:

4a 5a
Cn 14,97 14,11
Co 40,21 41,88
Ni 2,01 0,88
Fe 1,20 1,48
S 41,61 41,65

100,00 100,00

j\f: S 3,00: 4,00 3,00: 4,00

d. v. s. linneitsubstanser med kopparhalter av 14-15 %.
Enligt vad som anförts å sid. 3-4 skulle, under de för

hållanden, som rått vid Gladhammar, linneit-substanser med
upp till 15 % Cu vara rätt stabila. Den nyss beräknade sam
mansättningen för den nybildade linneiten motsäger åtminstone
ej detta förhållande. Under andra omständiO'heter kan natur
~O'tvis ifrågavarande gräns liO'!!a vid helt ~dra procenttal i
avseende på koppar. "'''' '

Betrakta vi den vid carrollitens sönderfallande uppkomna
mineralblandningen som en enhetlig substans, så erhålles, så
som framgår av de under analyserna 4-6 anförda talen, ett

l
,atomistiskt förhållande mellan metal.l och svavel, som i alla

tre fallen är nästan exakt = 4 : 5. Taga vi vidare hänsyn till,
att substansen vid båda fyndorterna är skenbart kristalliserad,
så må därmed sychnodymitens tillkomst vara förklarad, om

i också ej rättfärdiO'ad.
l. .Att här utv~klade synpunkter ej behöva kOIDIll;a· ~ kolli
, !lon med den !tv ZUlBONINI uttalade åsikten, är a priOrI kl~.

Vederbörlig hänsyn torde även hava tagits till MURDOCH S

l
' ~ening, d. v. s. så till vida att carrolliten i mån~ och kanske
, I de flesta fall kommer att te siO' som en blandning.

Kasta vi till sist en blick pK analys 7, finna vi, att den
samma med tillfredsställande nOO'QT3JlDhet motsvarar den teo-
r.:tiska carrollitsammansättninge~~ Möjligheten att betrakta
anaIyssubstansen som en blandninO' av linneit och något kop
parmineral är då utesluten, alld:nstund förhållandet mella~

i metaller och svavel i de kopparmineral, som kunna komma I
!råga, varierar mellan 2: 1 och 1: 1. Återstår därför kna~
past annat än att anta!!a att substansen i huvudsak vant
verklig carrollit. Då vidare enligt GENTal kristaller före
komma, samt mineralets fysiska "'egenskaper angives i allo

l Amer. Jonm. of Se. 2.'1, 419, 1857.
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överensstämmande med den egentliga linneitens, får man ej
förundra sig över, att 1850·talets amerikanska mineralogtr t
betraktade carrolliten som en verklighet.

3. Rezbanyit.

År 1883 publicerade A. FRENZEL1 några analyser, pi ,
~nd av vilka uppställdes ett nytt mineralspecies, som ef~r
fyndorten kallades rezbanyit och vars sammansättning ansags
motsvara formeln 4 PbS . 5 BigS3 • Materialet till analyserna
var dock rätt underhaltigt - vid uträkningen av analysre51!l'
taten har sålunda bland annat fråndragits resp. 3,63, 4,M, och
6,68 % kopparkis - och då tillika formeln kan synas mJllOfl
sannolik, torde nog mången hava mottagit detta mineral lIle<! I

en viss misstro. Det var därför icke utan tillfredsställe~
förf. fann, att bland Gladhammar-materialet förekom en o~Tl'
velaktigt homogen och kristalliserad substans, som synes nr.-
fårdi",o-a rezbanyitens tillkomst. .

FiJrekomstsätt. Mineralet är hittills anträffat blott 1 en
enda. stuff, innehållande tvenne i kvarts invuxna krist~ek1r,~
vilka. den större har en längd av 2 cm. och 0,5 cm. t]oe e
I samma stuff förekom derb galenobismutit jämte något,~.r;
parkis, samt en rätt stor kristall av gladit. Kvartsen ~l u

den tim.,o-are omtalade, drusbildande, sista kvartsgeneratiOll;t
Yttre kännemärken. Klyvning har ej iakttagits. 13:,0 n

flatmussligt. Hårdhet eirea 3. Sp. vikt ej bestämd. ~~
är i friskt brott närmast stål",urå, men antar fort en mO
ton med nyans i gulbrunt. Livlig metallglans. pulver sv~

Med anledning av det ringa föreliggande materialet -ki
ej gjorts något försök att frigöra material till kristallografiS
bestämningar.

Kemitik sammansättning. Av den ovannäInDda stora kristall;
avhöggs en bit, som gav 0,4639 gr. substans till analys: ~.

snltatet anföres under 1. Svavelbestämning utfördes ej.
för detta. ämne måst tagas som förlust. .

Pb
Fe
Cu'
Bi
(8
Olöst

1
17,6.

0,06
3,68

60,82
11,64)

0,13

100,00
11m. Mitth. 5, liS, 1883.

2
17,88

3,68
60,80
17,64

100,00

3
18,08

3,70
60,50
17,.2

100,00
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Under 2 är analysen omräknad med inneslutande av den
lilla järnhalten i blyet och under 3 angivas de teoretiska pro
centtal, som fordras av formeln

3 PbS . Cu!S . 5 Bi!S3'

Att formeln skrives under denna form och ej helt enkelt

4 PbS . 5 Bi!S3

behafor na.turligtvis i första hand på analysresultatet, men där
ko~ ligger även en annan tanke, vartill möjligen återkom

lne! l annat sammanhang.

4. Galenobismntit.

'n Detta över huvud taget tämligen sällsynta l mineral synes
~I1Gla~ammar, å~instone tidvis, hava förekommit ~. rätt
" "mangd. Upp till knytnävstora stycken hava anträffats
I' varpen. .
t,l' Idavseende på förekomstsättet skulle man kunna skilja på
"J lan e tre fall.

~. Kristaller, dels fria i drusrum, dels invuxna i kvarts.
3' Derb substans i kvarts.
MDerb substans i skarn.

~'relr ed anledning av den rätt väsentli!!a olikheten särskilt i
~Ol!lstsätten l och 3 är man möjli;en berättigad att an
'r"k a~ galenobismutit-avsättninO' fö~iO'O'ått under skilda
'r.) er l fy di h '" "''''11:' n g etens utvecklingshistoria.
le sit!;8:a.llografis~~ b~stämningar. Kristall~rna äro, var? sig
1r up tina eller aro mvuxna, k?rt prismati.sk~ med en längd
i~bP " l Cm. samt med en tjocklek av mtill 0,5 cm. Be
:.stä ara andformer hava ej anträffats. Kristallernas habitus
"""'''e~~s ~~ e:>- pinakoid och ett prisma, vilka äro utvecklade
i1J~1) . JamvIlrt, och här nedan betecknas med symbolerna
fitis'.aUesamt . d (lOl). Denna uppställning har valts, eme~
l' PrisIUrn~, l.synnerhet de invuxna, förete en stark strec!mIDg
'~l",;~r:ktningen, och streckninO'en hos närstående mmeral. ·'o .......sSIl?t '"
r Iakt+..~ synes vara parallell med b-axeln.
, -""o"'Da former:

i __~ d(lOl}, h(l02}, g(201}, f(103), k(301), e(106}.
. 'Härvid .
~.~ f,rn.n.dbortses från weibullit, även kallad se1enogaleno~ismntit,s~
•!.ör bit, .\. ~r av G. FLINK betraktas som ett särskilt specIes och all

r . f. Kemi, Min. och Geol. Bd. 3. No. 35. 1910.
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Vinkeltabell. I

1 2 3 4 Beräkn.
e:c 11°41' 110 39'
f: c 22°27' 220 25'
h: c 31°54' 32° 4' 31 044'
d:c 51°2' 51° 4' 51° 6' 51° 3' 510 3'*
g: c 67°56' 67°59' 68° 7' 680 O'
k:c 74°19' 74°49' 74055'

De beräknade värdena äro härledda av vinkeln d: c= 51'{
Samtliga former utom c (001) och d (101) bilda blott SllllIl"

lister och saknas ofta helt och hållet.
Svag antydan till klyvning parallell c (001), givande avliis'

bara om ock dimmiga reflexer, har i ett fall konstaterats..
Å en starkt vittrad kristall fanns en art av avlossmng

parallell a (100). Någonting liknaitde har ej kunnat återfinnll'
hos frisk substans. ~.

Av de till zinkenitgruppen hörande mineralen tord~ ch,
costibiten, även kallad wolfsbergit, vara bäst känd i krist~
grafiskt hänseende. Till jämförelse må därför anföras n~ ;.
vinkelvärden, som av olika forskare observerats på dettJl JJll

nera!.
Vinkel 101: 001

ROSE! • •• .•• 50°30'
LASPEYRES2 • .., 51c 20'
PENFIELD3 • ••• 50°42'

Då samma vinkel hos galenobismutit enligt ovan är 51'3',
bör isomorfi vara tänkbar. '. d1ig

Yttre kå·nnetecken. Såsom redan nämnts saknas ty b
klyvbarhet. Brottet är hos. kristaller mussligt, hos dert~1
stans småmussligt till splittrigt, Färg ljust blygrå.. v&~
metallglans. H = 3-4. Pulver svart.. Vid bestä1Jl1llIl~
~p. v... hav~ erhållits vä;den :.arierande. från 7,o!iill l ,1.2' not
aro hogre an vad som I allmanhet angIves för galenob;SIJlt ar

Som en verifikatiou på att det beskrivna materlale
galenobismutit, återgives under 1 resultatet aven analYs.

1
Pb 27,47
Bi 54,90
S 16,98

99,3ii
l Pogg. Ann.. 35, 361, 1835.
~ Zeitsehr. f. Kr. 19, 428, 1891.
• .T • eL. 28, 598, 1897•.

2
27,57
55,36
17,07

100,00
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Den av formeln

PbBi~S4

forurade sammansättningen anföres under 2.

5. Hammarit.

Med denna benämning betecknas ett: nytt mineral med
sammansättningen

5 PbS . 3 Bi~S3'

Samnet är taget av andra sammansättningsdelen i or~et Glad
hammar. Den första har reserverats för ett annat mmeral.

Fiirekomstså"tt. Mineralet är iakttaO'et endast i kristallise
~ form. Kristallerna sitta invuxna t den tidigare omtalade

, uruskvartsen.
k Kr~8tallografiska bestå·mningar. De utpreparerade kristal
t'~a tillhörde tvenne typer, varav den ena var kort pri~ma

.' l~, 1-2 cm. i längd och 0,5 cm. i tvärmått, samt nagot
puttryckt efter den yta, som här nedan betecknas b (010). Den
~.ra typen var mera nålformiO' med en diameter av 1-2 mm.

, nst~systemet kan med en ~iss sannolikhet förmodas vara
lllonoklUit DO "k . kn fO dfrå!?a '. a sa -ert mmätbara toppytor sa as, ~~. enna
de" d~ck lllgalunda betraktas som avgjord, varav fol]er att

n ~~vanda uppställningen blott är provisorisk.
serverade former:

a (100), b(010), m (110), 1(210), n'(120), k (230).

Vinkeltabell.

Medeltal Gränser Allt. krist. Beräkn.
In: lUt 88°24' 88°16'-88°29' 5 88°22'
a: h 90° l' 89°53'-90° 8' 5 90° O'
m:h 44°10' 44° 5'-44°20' 10 44°11'*
n:b 25°54', 25°50'-25056' 4 25°55'
l: h 6'>.°;;'8' ° , 6~04"t'

- OJ 62 53'-63° 4 2 ~
k: b 32°51' 32°50'-32°52' 2 32°56'

4{'l~e h~räk:nade värdena äro härledda av vinkeln 110: 010 ===
aVen', ~ nå",o-ra kristaller har prismat varit tvärt avs~ret

, h1lttioo Yn, som,'dels varit nåO'ot matt dels mer eller mm,dre
". et "kl b,' åli·tliIl<.:h Över :~r art att från en sådan yta ej några p ,ga

eI1sstämmande avläsningar kunna påräknas. Betecknas
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ytan hypotetiskt med c (001), så hava följande vinkelvärden
erhållits:

b . k 0° °0' 0-' "8°5' 800~1c : = CIr a 9 ,c: m = 82 -83::>, c: a = j -'"

vilka åtminstone ej motsäga antagandet, att ytan kan ~etra~ifS
80m basis till en monoklin kristall med en ~-vinkel= cub.' b

De förhärskande formerna äro hos kristallerna av fors
typen b (010), m (110), (a 100), i nu nämnd ordning, samt hos
den andra typen m (110), b (010), a (100). .

Yttre kå·nnetecken. Mineralet har en mindre god klyv~a:
het efter b (010). På en kristall har iakttagits en avloss~
efter en yta, som vid inmätning befanns ligga inoUl de or.
den hypotetiska basisytan angivna gränserna. H = 3-4. ~~tt
ej bestämd~ Färg stålgrå med någon dragning åt rött. .
flatmussligt med stark metallglans. Pulver svart. t de

Kemisk sammansättning. En analys vartill utesiu all
kristaller användes gav under l anförda resultat.

2
27,35

7,59
47,85
17,21

1
27,40

7,60
47,59
17,01
0,04

99,64

Pb
Ou
Bi
S
Olöst

100,00

f ~elt
Under 2 angivas de procenttal, som beräknas ur o

5 PbS . 3 Bi2Ss
. ~

under förutsättning att blyet ersättes av koppar i saJIlllll!o p
portion som i analysen. seJll

Från keInisk synpunkt sett kan hammariten betraJrlllS

den hittills felande länken i serien:

Bismutoplagionit 5 PbS . 4 Bi
2
Ss

Hammarit 5 PbS . 3 Bi
2
Ss

Boulangerit 5 PbS . 2 Sb S
Geokronit 5 PbS . Sb S2 s

2 s

Som av .analysen framgår är blyet till rätt väsentlig !e
1~

satt av koppar. .Något påtagligt stöchiometriskt förll!Jlf~
:mellan de båda metallerna. är dock icke skönibart:Nago~otil
likn.ande inträffar i avseende på de båda mineraien dilJl'j1.
och freieslebenit,· båda som .bekant med sanunansättniVg€
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5(Pb, Ägt)S . 2 SbtSs

varest blyet till ännu större del är ersatt av silver.
Såsom senare skall visas är även substansen 5 PbS . 3 BitSS

I dimorf.

6. Lillianit.

. Till FLINK'S utförliga beskrivning av detta mineraP finnes
~geDting av vikt att tillägga. Måhända kunna följande mät-

f~~resultat, erhållna av ett par välutbildade kristallnålar,
ortjana att anföras.

Former:

a (100), m (110), n (210), l (320), k (830).

Observerade vinklar:

1 2 Bemkn.
m:a 38°47' 38°46' 36°40'
l: a 28°44' 28°11' 28°10'
n:a 22°10' 21°50'
k:a 16°38' 16°52' 16°42'

nad Fo::merna l (320) och k (830) skulle vara nya. De beräk
fOrl.e~nvardena äro härledda ur det av FLINK uppställda axel

"41I3.Ildet

a : b : c 0,8002 : 1 : 0,5433.

lller la" detta sammanhan<J' må omnämnas att lillianit förekom-
ven 'd d '" , .

laltet S·'!I en s. k. BodviksQTllvan i närheten av Svartviks-
Cll ()'~o ~ärdSjö socken, Dala~e. En analys gav: Pb 47,62,

'-, e 0,47, Zn 0,52, Bi 34,60, S 15,89, Se 0,35, olöst 0,31.

7. Aikinit.

llläll~t har vid Gladhammar förekommit i .rätt ri.~
de~ form~n efter. vad hi~lls är bekant, ~ppast annat a~ l
lltbildad I Riksmusel samling finnes a en stuff en fritt
~en avbruten kristall, som möjligen kan vara aikinit.

l A.lk. f lr . .
. enu, Min. och Geo!. Bd. 3, N:o 35,s. 10, 1910.
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Den är tämligen stor, och endast en form, efter ögonmånr
grundprismat m (110), förekommer på densamma. 1

Den derba aikiniten åtföljes av kopparkis, ett pyritminen,
i oktaedrar, blyglans, magnetit i små glänsande skarpkanu(!\',
oktae~ra: .m.. ~. .:E!n fi~ör~el~d tillblandning .av ai~ni~'~~1
stans l hlliamt·mdivlder ar e] sallsynt. Galenoblsmutlt, aikim:
samt ett sulfosalt med hög kopparhalt, vilket ännu ej antid!
fats i rent tillstånd, men som möjligen är wittichenit ut~örJ

, "Iför övrigt huvudbeståndsdelarna i flertalet av de vid frnJ:
orten. uppträdande blandningsprodukterna. . i

Resultatet aven analys anföres under 1, varjämte ut
jämförelse under 2 angives den teoretiska sammansättnin(/
som beräknas av formeln .

eller

2 PbS . CU2S . Bi2Sg

PbCu. BiSg •

2
36,04

11,06
36,18
16,i2-100,00

1
35,34

0,13
10,89
35,98
16,53

0,41

99,28

Pb
Fe
Ou
Bi
S
Olöst

-_:-,--

8. Lindströmit.

Med detta namn betecknas ett vid Gladh . ..1
JIlande nytt mineral med sammansättningen anunar forekoz'

2 PbS . CutS . 3 Bi
2
S

g
•

DetsaDlIDa är uppkallat efter förre as .
JIluseets miner. avd. G. LINDSTRÖM, vars n:~ste?t~n vid Rik:
bet som mineralanalytiker må mer än .~garIga verksal:
Jlllmngivning. Han var dessutom den son:\.. Ulotivera denz,
uppmärksamheten på. de bly-vismutnU:riel"al, orst i tryck fi(

Fiirekomstsätt.Det material, å vilk t SOUl här avhand1l'
observationer gjorts, har bestått av i kv~ .nedan relateni
JIlindre väl uthildadekristaller, av Vilka~lnv-~a,mer e~
liingd av 1 cm. samt några mm. tjocklek e största. ha e

Kristallografiska', bestämningar. ' SOUl'. va

l:anligt saknas är!
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i detta fall bestämbar ändbegränsning. Kristallerna äro pris
matiska samt starkt streckade efter längdriktningen. Prisma
riktningen har provisoriskt valts till c-axel, varjämte den domi
nerande prismaformen, som har en vinkel av 88°34', tagits
till grundprisma. De fyra bästa kristallerna gåvo följande
mätningsresultat.

Iakttagna former.

(100), b (010), m (110j, € (510), P. (410), e (310), f (520), n (210),
a g(530), et (230), l (120), A(130), y (140).

1 2 3 4 Medeltal Beräkn.

e: Il 11° 3' 11° 6' 11° 8' 11° 6' 11° 2'

~:il
13°46' .13°40' 13°53' 13°46' 13°42'

18°19' 17°48' 17°57' 18°1' 18° l'e: il
21°29' 21°22' 21°25' 21°19'f: a

26°19' 26° O' 25°52' 26° 4' 26° O'p:a
30°40' 30°16' 30°24' 30°27' 30°20'

d:ll-
t' il 44°17' 44°16' 44°16' 44°19' 44°17'*
lJl' 55°32' 55°32' 55°39'
~:il 63°35' 62°52' 62°39' 62°24' 62°52' 62°51'
1: il

71° 6' 71° 6' 70°57' 71° 3' 71° 8'
• ·ilA' 75°26' 75°40' 75°38' 75°35' 75°37'.$
v' 90° 8' 90°20' 90° 7' 90°15' 90°12',5 90° O'
b: il

ve beräknade värdena äro härledda av vinkeln

110: 100 = 44°17'.

SOJJl. bekant finnes ett mineral and01'it, SOIll har sam-

,~g~ttJUngen

2 PbS . Äg2S . 3 Sb2Ss

26°15'
44°21'
55°32'

210: 100
110; 100
230: 100

i Il jn är en fullständicr motsvaricrhet till lindströmitens.
!(.l~ep:l~ d.ärf?r vara på sin plats att tillse, OIll något stöd för
,vet jltaglig ISomorfi k~n förebringas. .' • . ..
i& ~~Sl'N:E,~, som forst beskrevandont fran .Felsob~nya,

ef!l' amor bland annat följande observerade vmklar:
:(~
i

!

i,~i en ungersk tidskrift 1892; refer. i Zeitschr. f. Krist. 23,
i ~~9J·

,fl
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Överensstämmelsen med motsvarande vinkelvärden här
. I

ovan är alltså överraskande god. f
Kristaller av andorit hava även beskrivits av W. C. BRÖif!

GER1 samt PRIOR och SPENCER2, vilka emellertid använda enl

lannan uppställning, i det att den form, som här betecknas
(230), hos dem är ett grundprisma, varjämte kristallen vridits:
90°. Deras fundamentalvinkel \

110: 100 = 34°6' I
motsvaras följaktligen hos lindströmiten av l

230: 010 = 34°21'.

För så vitt på vertikalzonens vinklar beror, synes alllii
ej något hinder föreligga för att betrakta de båda mineralen
som isomorfa.

Huvudformer hos lindströmiten äro m (110) och a (100'
samt i andra rummet b (010).

Yttre kännetecken. Detta mineral har tvenne rätt god!
klyvningar, parallella med resp. a (100) och b (010), varjämtl
även en antydan till klybarhet eft~r prismat m (110) iakttagii!
Enligt KRUNER skall hos andonten finnas en god klyvnin;
efter a (100). Brottet är småmussligt till ojämnt. Hårdhele:
är något större än hos kalkspat och må betecknas 3-3,i
Sp. v. = 7,01. Färg mellan ljust blygrå och tennvit. LiV~1
metallglans. Pulver svart. •

Kemisk sammanså'ttning. A 0,5748 gm. material beståendli
lJ,V kristaller och kristallfragmeuter,utfördes de metallbestäm\
vingar! som åte~mlas här nedan under:. 1. Då det befann'}
lJ,tt. ~meralet ~åste var.\, ~Yt,t o~ att. därför så mycket gott!

ll1öJligt av det m~lunda rikli~ a.terstaende materialet bonlil
sparas, avstods fran svavelbestammng. Detta ämne har allt~\
måst tagas som förlust.

Ph
Cu
.Fe
Bi
[8
Olöst

1
18,95

5,84
spår
57,13
17,881

0,20

100,00

2
19,05

5,85

57,40
17,70

100,00

l Zeit. f. Krist. 21, 193, 1893;
, Min. lIag. 11, 286, 1897~
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De för formeln

beräknade, teoretiska procenttalen meddelas under 2.
Formeln kan även skrivas

eller kanske bättre

PbCul (B'S)
BiJ' l:l t

9. Gladit.

Det är första sammansättningsdelen i fyndortsnamnet
Gladhammar, som använts för att få en benämning på det
mineral, som här nedan beskrives.

Fiirekomstsätt. Mineralet är iakttaget endast i form av
kristaller, invuxna i kvarts samt mätande upp till 2 cm. i
längd och 2-6 mm. i tjocklek. Detsamma åtföljes av rez
hanyit och galenobismutit.

Kristallform. Liksom förut är det endast prinIazonen, som
kunnat bliva föremål för mätningar, och även i denna zon är
resultatet anspråkslöst.

Iakttagna former:

a (100), b (010), m (110), l (250)?

Medeltal
90° 1',5

45°29'

3
90° O'
45°29'}

2

Vinklar till b (010):

1
90° 3'
45°24' 45°24'
45°42' . 45°26'
22° O'

a(100)
m(llO)
mi (110)
1(250)

Formerna a (100), b (010) och m (110) äro utvecklade u~ge
~ i jämvikt. Formen l (250) är smalare, om d.en nu over
nnnd taget kan godtagas på grund aven enda vink~l. fr

Yttre kå·nnemå·rken. Gladiten har en god klyvmng e er
b(010) samt en mindre god efter a (100). H = 2-3. Sp. v.
~,;I;\. Färg mellan ljust blygrå och tennvit. Stark metallglanS.
Pulver svart.

A,Iei, får kem', m'n<!f"alogi a. geologi. Bd g. N:o 8.
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Kemisk sammansättning. Resultatet aven analys å kri·
stallmaterial gav de under 1 anförda talen. Under 2 är samma
analys omräknad till 100 %, varvid järnhalten omräknats till bly,

1 2 3
Pb 12,40 13,09 12,96
Fe 0,19
Cu 3,98 3,98 3,97
Bi 64,96 64,90 65,03
S 18,04 18,03 18,04
Olöst 0,12

99,69 100,00 100,00

Analysresultatet motsvarar formeln

som fordrar de under 3 angivna procenttalen,
Formeln kan även skrivas

eller

h diad!I
Kasta vi en blick tillbaka på de tre senast av an lit!

wineralen, finna vi, att de från kemisk synpunkt .kun
na I

traktas som de successiva leden i en lagbunden serIe,

Aikinit
Lindströmit
Gladit

2 PbS . Cu2S . Bi,Ss
2 PbS , Cu2S , 3 BieS3

2 PbS _Cu2S . 5 Bi2S3

vinkel 110: 100
44° 4'1
44°11"
44°}';'

Gladit

Vismutglans
Aikinit

Lindströmit

Medta",l73. vi i våra betraktelser även vismutglansen,
följande sammanställning göras:

Formel
Bi. BiSs

PbCu. BiSs

Pbcui (B' )Bi. . IS3 :1

PbCU(B'S)B- - 1 S 3_ lz

: GROTH, Zeit. f. Krist. 5, 252, 1880,
~1n:RS, Min. Mag. B, 206, 1889.
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Det är möjligt, att de analoO'ier och likheter som komma
tillsynes i denna tablå, blott äro"'dels skenbara, d~ls tillfälliga,
men ifall man vill taga hänsyn även till den motsatta möjliO'
helen, d. v, s. att någon art av frändskap skulle kunna för:
finnas mellan de uppräknade mineralen, må det vara tillåtet
att framlägga följande synpunkter.

Vi skriva vismutglansens formel j liksom förut Bi, BiSs
samt föreställa oss vidare den kristalliserade substansens rymd
~tter. De, punkter i gittret, som äro belagda med den första
Bi.atomen 1 formeln, må, för korthetens skull, kallas positiva
l'itlerpunkte~, Vi tänka oss sedan följande substitutioner.
o 1. I Vlsmutglansens rymdgitter utbyta vi i vmje positiv
l'itlerpunkt den trevärdiga Bi-atomen med den trevärdiga
::ruppen PbCu.

. ' 2. Samma operation utföres i varannan positiv gitter-

punkt. O t' d' 't'3. pera lOnen tänkes utförd blott i va)' tre 'Je POSl IV

l'itterpun~. .
• Det ar uppenbart, att genom dessa tre tänkta operatIOner

bstanser erhållas, som i avseende på kemisk sammansättning.rlllllla att överensstämma med resp. aikinit, lind.strömit och

I ~"dit En annan fråO'a blir vilka förändrinuar l elementar-
. (J'lJl '. o' t".
:• -tallden kunna uppstå genom de, tre tänkta operatIOn.erna;
a'h således huruvida man kan vänta siO' nåuon isogonahtet l

OC eUer flera Zoner mellan den ursprungliga "'kristallen och de
r\i1dade, eller mellan de sistnämnda inbördes... .
aJ för denna frågas utredninO' krävas naturh!!tVlS speCiella

. '" '" '" d\l1ldersökningar, varför densamma här måste lämnas obesvara .

10. Ett hypotetiskt mineral.

l Gladhammar·materialet fanns en lös krista~ av cirka
längd och 1 cm. tjocklek som på ytan var over~~n

• etll· .. , ' • d auot
3eJ en gro~ nttringshud och i frisk brottyta VIsa e en n '"I(Il, tt. stå.lgra färg med tydlig dragning åt röti:' I stuff fann:

!P 'pnlles fOrtfarande en i kvarts invuxen kristall av saron;

\
'. och. 4- 5 cm, lånO' samt dä"';ämte även en mindre. Den. ~da

l (1 'Iron ",,~.l • kOl

Ii·::t~et1 de uppfattas som en kombination ,av en p~na
~~!O), och ett prisma m (110). Medels anläggrongsgoroometer

Ihi0
6l1S

finkeln
~ - o

! 110 :110 appr. 76 .
I . ·'ttrinUS-
i "'tI.· stycke av kristallen a.vhöO'gs befriades [tall VI '"
, p"" d t' ende re-I .At1~r s~t analyserades, varvid erh~lls ne ans ad mligt,
i?~:t. som l mera än ett hänseende .ma. synas egen o
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2

BD 9,

51,02

24,22
0,240,122

0,062
0,245
0,490

0,117}
0,005

1
24,24

0,29
7,88

50,95
15,71

0,03

99,10

Ph
Fe
Cn
Bi
S
Olöst

--'---
\

!
Enligt analysen ingå metallerna proportioner; som hän i

tyda på ett mineral med formeln l'

2PbS. Cu2S. 2 Bi2Ss
1

• •

Il'
Men denna formel kräver 9 atomer svavel, under det,~"r
analysen angiver 8. Förelåg analysfel? En ny metallbestalll!
ninfl' utfördes varvid erböllos de under 2 anförda talen; ko~
p.ar~estämnin~en. förol.z.ckades tyvärr genom"en ?egången?~;'i
SIktIghet. EJ mmdre an tre nya svavelbestanmmgar utfor,.'!
enligt olika metoder. De erhållna talen differerade s~mtli~1
med mindre än 0,1 % från ovan anförda siffra. Teonen,o~1
analysfel måste alltså övergivas och anledningen till sar~1
bristen i svavel, som den konstant återkommande förlust~l
analyssumman på c:a 1 % var följaHligen att söka på a~atedd'"
Förelåg måhända en psendomorfos? En liten skiva tlllr 'J
för undersökning under mikroskopet enligt, de metode:, ~lC!
användas för opaka mineral. Härvid framgick oomtns,!
att substansen ej var homogen, även om de ingående bestäJl

'I'

delarna ej kunde identifieras. ',/
För att få en förklaring på samtliO'a relaterade oms~J

digheter, d. v. s. substansens upptrådand; i skenbara kri~talkl
det stöchiometriska förhållandet mellan metallerna, bnstell;i
svavel, bristen i analyssumman, substansens karaktär al' blat~
ning, finnes knappast annan utväg, än att göra följande ~,
tagande:

ett kristalliserande mineral med sammansättninO'en
'"

2 PbS , CuiS . 2 BiiSs
"har en gång. under .,?s~a då gällande betingelser bildats" ;

snart de omgivande forhållandena undergått en mer eller]1ltllt;
genomgripande förändring, var substansen ej länQ'lil sta ,:
varför ett sönderfallande ägde rum. I samband ~ed :E~
möjligen senare försiggick. en partiell oxidation varrid ll~g"
svavel borttördes och ersattes' av syre. '

1. Då ma :-nmärkas, att ett. sådant mineral ej kan inordn~'1 i del! '1
a'Vh:mdlade $eX1en,som fordrar udda mnltipler av Bi S

2 l'
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Som en kuriositet må påpekas, att analysen med förbluf
fande noggrannhet motsvarar blandningen:

2[PbBi2SJ + Cu20 = 2 galenobismutit + 1 cuprit.

Det är dock föga troligt, att omlagringsprocessen kan an
tagas hava varit av så enkel beskaffenhet.

Återstår att se, om hos kända mineral, som kunna anses
m:f eller mindre närbesläktade med detta hypotetiska, något
stöd ~an erhållas för de gjorda antagandena.

.. Ar 1874 publicerade GENTJII analyser av ett mineral, som
benamndes schiJ'merit och Som anses hava sammansättningen

2 Ag2S . PbS. 2 Bi2Ss ,

vilken rätt nära påminner om formeln här ovan. Denna for
mel fordrar 16,4 % svavel, men GENTH har i sina analyser
~~tn14,4] oc~ 15,02 %, d. v. s. en brist av samma storleks-
f,o .~, som I analysen här ovan. Då man svårligen kan
orntsatta tt . ku . . ral l t'kG ' a en sa lllilO' och erfaren mme ana y I er som
ENTH skulle göra siO' sJrY].diO' till analysfel på inemot 2 % i

arseende • l"'''' t 'l t
~I k p~ s.~ave, så måste felet hava legat hos ma ena e .
zian an darfor knappast värja sig för misstanken, att analo
~~he~an GENTH'S substans och substansen från Gladhammar
~rna~o SIg .längre än till den supponerade fonnein. MURDOCH
n' namner l sitt tidigare citerade arbete även schinnerit utan
t~~~om.helst reservationer i avseende på dess kara1..-tär. a,:,
besi~ nune~!, varav man väl får sluta, att han kommIt I
till 'tt ~ av battre material av mineralet, än vad GENTH hade

sb forfogande.
nocII'sve~gå vi. till lclaprotholiten, 3 Cu28 , 2 B!2SS' blir MUR
tlandnin Om ~ar~a:e, i det han förklarar mmeralet vara en

att g., Da tIdIgare forskare2 uppgiva:
bde hil1Ilneralet kristalliserar i långprismatiska, starkt strec

att ~taller, med en prismavinkel av ungefär 73°;
att te~s::mma har en god klyvning efter a (100) ;

till. tV11linvitlingar förekomma, som hava nyssnälllllda prisma
• gplan,

sam't .
llph"':t.L as e man naturli!!'tvis taera nödig hänsyn till dessa
iaktta:e~ samtidigt som d:an ej k~n bortse från MURDocH's
lilinef~t er. Motsättningen i uppfattningar beträffande detta
zo- kan uppenbarliO'en e]' hävas utan att ett anta,.,O'allde...,~, SOm t"mli'" , anf'"rd
angåe da gen nära sammanfaller med det ovan o a
~G1adhammar-mineralet.

t ~bP~\~oe. 14, 230, 1874.
. . fin. 39, 415, 1868.
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Till sist några ord om ett namnlöst mineral, varom ännu "
ingenting publicerats och som förekommer vid en annan fynd· r
ort tillsammans med flera ännu ej undersökta Pb.Bi.mineral. i
Detsamma har sammansättningen I

3 PbS . 2 Bi2S3

och kan alltså räknas till den grupp, varom här;' f"
Mineralet finnes utbildat i glänsande stålQ'råa stän tr

r~l1'J
nålformiga kristaller, hos vilka den härskande pri g 19; e er
kännetecknas aven vinkel 77°44'. Då den tidiO' sma o~en
prismavinkeln hos Gladhammarmineralet, 76° b.

are anforda l
kristallens beskaffenhet och den använda mktp~ grund avI
IIlåste vara blott approximativ, är det ej uteslute~In1smetoden
vinklarna i själva verket ligga varandra närmar ' \t de båda'
a1.-tligen möjligheten aven isomorfi skulle fram eky0c att följ· i

Att på grund av föreliggande data fab ~ mta.
IIlineralspecies av de omskrivna pseudomorfose nce~ ett nytt
\'is uteslutet, varför det hypotetiska mineralet rna ar naturli!?l.
vara får ställas på framtiden. s \'ara. eller icke

Listan på Pb-Bi·mineral från Gladhamm ..
slut. Befintligt material visar otvivelal.-tiO't a~r .~r härmed .(
annat species förekommer. Av olika anledni . ~nll ett eneJl
JJlaterial ej användbart för definitiva bestämn~ar ar dOck d ~ •.

Gruvorna hava nu legat öde i flere tinlUgar. e
är, om de någonsin mer komma att uppta otal år Och .
numera. uteslutande hänvisad till varpen ;a.;.. ~an Ur J~~st
dessa blivit, kunna utsikterna till att finna. c. så, Vittra ulU'Ior
pletterande undersökningar ej vara stora. nagOntinO' f.?e som!

b or kom- 1

!
!
t

Tryckt den 22 maj H124.




