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de Mineralstykker, som fra Tid til anden er indsamlede af Gmnhenderne ved Narsarsuk og indsendt til Mineralogisk Museum,
er der fundet nogle faa, som indeholder Krystaller a.f et hidtil uhekendt Mineral. Ved den videre Unders0gelse har det vist sig at indtage en meget selvstamdig Stilling uden at vrere nrermere beslregtet
med nOget andel, Mineral. Navnet er givet efter Leif den Lykkel i g e, Erik den R0des S0n, Amerikas Opdager. Lokaliteten N a r s a rsuk ligger imeget ringe Afstand fra dennes Bolig, Brattahlid.

Krystalform og fysiske Egenskaber. Krystallerne er heksagonale;
men tiI Trads for, at Mineralet altid findes i krystalliseret Form, er
de dogaltid ret ufuldkomment udviklede. Den eneste Form, der er
ud;viklet, er et heksagonalt Prisme; Enderne af Krystallerne er altid
afbrrekkede eller paa anden Maade uudviklede, og trods megen Efters0gning er det ikke lykkedes mig at finde noget Spor af Pyramideflader og heller ikke af andre Prismeflader. 10vrigt er det. forhaandenvrerende Prismes Flader ret forskelligartet udviklede; undertiden er de
ret plane og blanke og giver Reflekser, der kun afviger nogle faa Minutter fra den teoretiske Beliggenhed; men herfra er der alle mulige
Overgange til det langt almindeligere Tilfrelde, nemlig at Fladerneer
saa strerkt lodret stribede, at Krystallerne nresten faar et cylindrisk
Tvrersnit, ligesom dei Goniometeret giver ennrestensammenhrengende
Rrekke Reflekser. Ogsaa paa mange andre Ma.ader kan der vrere
Uregelmressigheder i Fladernes Udvikling, og meget ofte er de strerkt
facetterede.
En Ejendommelighed ved Krystallerne er, at de ofte er ligesom
sammensatte af en Masse mere eller mindre 10st forhundne, mindre
Krystaller, saa at de st0rre Krystaller ofte faar et ret knippelignende
Udseende; de enkelte Suhindivider kan vrere m.ere eller mindre parallelle indbyrdes; i sidste Tilfrelde kan der vrere en Antydning af neglignende Masser, omtrent som hos Desmin.
St0rrelsen af Krystallerne er meget varierende; Lrengden varierer
fra faa Millimeter til ca. 2 Centimeter; Tykkelsen er i det h0jeste ca.
5 Millimeter; men der er fra saadanne Krystaller alle mulige Overgange til andre; ganske tynde naale- eller endogsaa haarformede. I
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ovrigt bevirker den ovenfor omtalte samrnensatte Bygning af Krystallerne, at Gramserne mellem de enkelte Individer kan. vrere sVffir at
bestemme.
Krystallerne er fuldstffindig farvelose eller hojst i Besiddelse af et
meget svagt, violet Skffir, i nogle Tiltffilde klare og gennemsigtige, i
andre mere hvidlige, hvad der delvis kan bero paa den omtalte, lose
Opbygning, delvis ogsaa paa 'Tilstedevffirelsen af Interpositioner. I
Tyndsnit er Substansen vel oftest ret fri for saadanne; men undertiden findes de ogsaa i rigeligere Mffingde. I nogle TiJfffilde er de langstrakte efter Hovedaksen, i andre ganske uregelmffissig formede ; de er
altid meget smaa, og deres virkelige Natur er i de fleste Tilfffilde
umulig at bestemme ; men der synes baade at Vffire Luftblffirer, Vffidskeinterpositioner og faste Legemer.
Haardheden er 6; Vffigtfylden er for det reneste Materiale bestemt
ved Thoulets Vffidske til 2,565-2,578. Der er en udprffiget Spaltelighed efter det' samme Prisme, som begrffinser Krystallerne udvendig;
TVffirbruddet er derimod muslet.
Glansen er Glasglans ; Lysbrydningen er omtrent den samme som
hos Ortoklas, Dobbeltbrydningen derimod vffisentlig svagere. Mineralet
er optisk positivt; ved Hjffilp af et kunstig slebet Prisme er' bestemt
Lysbrydningskoefficienterne: e = 1,5224 og w = 1,5177. Dobbeltbryclningen er direkte hestemt ved Kompensator til 0,0044.
Kemiske Egenskaber. Mineralet er analyseret af cand. polyt. CHR.
CHRISTENSEN med folgende Resultat:
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Ved Udregningen af ovenstaaende Vffirdier kan man helt se bort
fra Manganet, hvis Mffingde er saa ringe, at det ikke kan faa nogen
Betydning for Formelen ; Vandet reprffisenterer vel en betydelig storre
JEkvivalensmffingde; men denne er dog kun omtrent en Trediedel af
Lerjordens, saa hvis Vandet skulde medregnes i Formelen, rnaatte
denne tredobles, hvorved den vilde blive meget kompliceret. Det
rimeligste er vel at antage, at Vandet er til Stede i fast Oplosning.
De ovrige Bestanddele passer meget noje til Formelen :
Na2AlzSi90zz, 2 NaF,
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hvortil svarer den teoretiske Sammens1Btning: 68,5 Si0 2 , 12,9 Al 2 Os,
15,7 N a 2 og 4,9 F, i alt 102 (+
= F, 2 = 100).
Det mest paafaldende ved ovenstaaende Sammensretning er Forbindelsens overordentlig store Surhedsgrad ; ser vi kun paa Hoved~
delen af Molekylet, viser dette en vis Lighed med Albit, ved at Natriumog Aluminium optrreder i samme Mamgde; men mens JF'orholdet
mellem Iltatomer, der er knyttede til Silicium, og dem, der·. er knyttede til Metallerne, hos Albit er som 3: 1, er det samme }i'orhold hos
Leifiten som 4,5 : 1. Mineralet maa f0lgelig i enhver Systematik, hvor
Silikaterne er ordnede efter Aciditeten, stilles alIeryderst,endogsaa
udenfor Petalit og Milarit, hvis Iltforhold er som 4: 1; og Leifiten
overgaas i denne Henseende kun af de g1'0nlandske Mineraler Neptunit,
Narsarsukit og Lorenzenit, i hvilke dog altid en vresentlig Det af
Kiselsyren er erstattet af Titan~ og Zirkonsyre.
lovenstaaende Formel knyttedes FIuoret til Natrium; det er
naturligvis ikke givet, at dette virkeJig er Tilfreldet, og Formelen
kunde maaske Jigesaa godt skrives:

°

°

Na 4 (AlF)2 Si 9 0 22'
hvorved naturJigvis Forhindelsens Aciditet ikke forandres.
Ved Ophedning i Iukket R0r .afgiver Mineralet Vanddamp; ved
Ophedning i Bunsenbrrender smelter det overordentlig let under strerk
Ophlrering og st0rkner til et farvel.0st Glas. Det s.0nderdeIes ikke af
Saltsyre.
Forekomstmaade. Som i Indledningen mevnt, er alt Materialet
samlet af G1'0nlrenderne, og man ved ikke andet om Forekomsten, end
hvad man kan slutte af selve Stykkerne. Materialet er tilmed ikke
s1Brlig stort, idet det kun bestaar af fire smaa Stykker af Vregt mellem
20 og 40 gr.. Efter alt,hvad man kan slutte, kan der dog nreppe
vrere nogen Tvivl om, at de stammer fra den bekendte Lokalitet
Narsarsuk, der ligger i Nrerheden af Fjorden Tunugdliarfik i
J u Ii a n e h a a b Distrikt, og hvorfra man allerede tidligere kender en
Mrengde sjreldne Mineraler. Dels fandtes Stykkerne i Sendinger, der i
.0vrigt indeholdt de karakteristiske, sjreldne Narsarsuk~Mineraler; dels
er de ogsaa seIv af en karakteristisk Narsarsuk-Type, selvom de ikke
indeholder noget af de for denne Lokalitet specifike Mineraler.
Narsarsukforekomsten 1 maa vel nok betegnes som en Pegmatitdannelse i Augitsyenit; men Bjrergarten er dog ret forskellig i Konsistens fra andre Pegmatiter derved, .at den er saa gennemtrrengt af
Hulrum, at de enkelte Mineraler i den bliver meget 10st forbundne
indbyrdes, hvorfor Pegmatiten ogsaa i Overfladen er smuldret hen ti}
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en grusagtig Masse, der nresten fuldstrendig drekker Underjaget. Pegmatiten synes i det vresentlige at hestaa af en BlandingafFeldspat
og ~girin, og i Hujrummene mellem disse er saa de ovrige Mineraler
senere udskilte; dog var de to forst nrevnte Mineraler ikke helt frerdigdannede, da de andre begyndte at dannes, hvorfor de som Regel ogsaa kun er i Besiddelse af veludviklede Krystalflader paa de Steder,
hYor der ikke har udskilt sig andre Mineraler.
De Stykker, der indeholder Leifiten, er udviklede paa den nylig
beskrevne Maade. Hovedmassen af Stykkerne udgores af Feldspat og
~girin, og foruden disse og Leifiten findes ikke andre Mineraler end
Zinnwaldit og smaa Kalkspatkrystaller , der 0jensynJig tilhorer en
senere Generation. Leifiten og Zinnwalditen er sikkert yngre end de
to Hovedmineraler; derimod er de indbyrdes blandede mellem hinanden
paa en saadan Maade, at det som Regel er umuligt at sige, hvilken
af dem der er den forst dannede. I Tyndsnit viser Grrenserne mellem
de enkelte Mineraler sig overalt at vrere uregelmressige, saa de er i
alle Tilfrelde delvis dannede samtidig.
Den Feldspat, der ledsager Leifiten, ligner makroskopisk fuldstrendig
den, man ellers kender fra Narsarsuk; af Farve er den hvidlig eller
guJlig graa. I Tyndsnit viser det sig, at den udelukkende bestaar af
Mikroklin uden indblandet Albit; kun i et enkelt Tilfrelde er der fundet et storre Albitindivid i den ene Side af Mikroklinen; men om
nogen regelmressig Gennemvoksning af de to Bestanddele til en Pertit
.er der ikke Tale. Selve MikrokJinstrukturen er omtrent som den af
USSING l beskrevne, der er saa karakteristisk for de fleste MikrokJiner
i denne Egn; Ussing nrevner ogsaa en ren Mikroklin fra denne Lokalitet, mens i ovrigt de fleste Feldspater herfra er Mikroklin-Mikropertit
eller Kryptopertit.
Grrensen mellem Mikroklin og Leifit er altid ganske uregelmressig;
undertiden findes der et nogenlunde sammenhrengende Lag af ZinnwalditindiYider paa Grrensen mellem dem; men oftest grrenser de
umiddelbart op til hinanden. I enkelte Tilfrelde er de to Mineraler
vOKsede igennemhinanden paa en saadan Maade, at der dannes en
skriftgranitagtig Struktur. De to Mineraler er i alle Tilfrelde meget
karakteristisk forskellige ved. at Feldspaten indeholder en meget stor
Mrengde ~girinnaale indesluttede, hvad man aldrig finder i LeifIten
og heller ikke i Zinnwalditen.
~girinen er i alt vresentlig udviklet som den sredvanlige fra Narsarsuk; i Tyndsnit viser den oftest gronne Absorbtionsfarver, men
undertiden er den ogsaa brunlig (den saakaldte Akmitsubstans). Paa
Gl'rensen mod Leifiten kan ~girinen undertiden vrere i BesiddeJse af
Krystalflader ; men oftest er Grrensen ogsaa her ganske uregelmressig.
Hyad de 0vrige, Leifiten ledsagende, Mineraler angaar, frembyder
l
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.de ikke noget srerligt af Interesse. Zinnwalditen optrreder i. Form af
meget daarlig udviklede og utydelige, sekskantede Tavler, og Kalkspaten
som ganske smaa, spidse Skalenoedre, hvis Flader er. saa daarligudviklede, at de ikke kan bestemmes nrermere; Flink har fra Narsarsuk
beskrevet Kalkspatkrystaller, der udelukkende er begrrensede af det
spidse Skalenoeder (4371), og det er muligt, at vi her kan have det
samme.

