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Inledning.

Redan p ir  längre tid tillbaka begynte N. Nordenskiöld ut- 

gifva en beskrifning öfver de i Finland funna mineralier. 

Detta arbete afbröts dock snart, sedan blott beskrifningen 

a f några få mineralspecies utkommit, utan att sedermera 

hafva b lifv it fortsatt. Och med undantag a f några a f

N. Nordenskiöld tidtals utgifna miner a lför teckning ar, har 

hvarken denne eller någon annan mineralog offentliggjort 

ett arbete i  Finlands mineralogi, hvilket skulle omfattat 

alla de i Finland funne mineralier. De notiser v i äga äro 

således antingen i  form  a f special-afhandling ar spridda, i 

talrika vetenskapliga journaler, tidskrifter, årsberättelser, 

m. m ., eller hafva på sätt och vis traditionsvis gått från 

en mineralogs mun t i l l  en annan. A tt i  någon mån af- 

hjelpa denna brist och om m öjligt förbereda utgifvandet a f  

en fullständig Finsk mineralogi, är ändamålet med detta 

försök t ill beskrifning a f de i  Finland funna mineralier.

Något anspråk på, att fullständigt redogöra fö r  de hit

tills kända fakta i vår mineralogi, äger detta arbete dock 

ingalunda. Då nemligen blott en ringa del a f de in- eller
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utlandska mineraloger, hvilka g jort mineralogiska resor i 

Finland eller eljest sysselsatt sig med dess mineralogi, i 

tryck offentliggjort sina iakttagelser, är det ganska natur

lig t, ati nästan hvarochen a f dem måste känna några an

märkningsvärda förhållanden, hvilka ja g  ej erhållit känne

dom om och således ej heller kunnat anföra. E j  heller har 

ja g  haft tillgång t i l l  alla de specialafhandlingar i  Finlands 

mineralogi, hvilka äro spridda i  talrika utländska, tyska, 

franska, engelska och ryska tidskrifter, utan ofta nödgats 

anföra resultaterna a f dem ifrån större allmänna arheten 

i  mineralogin, i  synnerhet Rammelsbergs ” Handwörterbuch 

des chcmischen Theils der M ineralogie” och de fyra  supple

menter, hvilka kommit mig tillhanda a f detta arbete.

Beklagligen var Universitetets rika samling a f finska 

mineralier fö r  det mesta redan inpackad då detta arbete 

påbegynles, så att ja g  ganska litet kunnat begagna det

samma. Deremot hafva de begge miner alies amling ar, hvilka 

förvaras på Bergskontoret i  Helsingfors och Frugårds egen

dom i  Mäntsälä socken varit mig t i l l  stort gagn. I  synner

het har ja g  ifrån Bergskontorets samling erhållit uppgift på 

en mängd fyndorter fö r  finska mineralier, hvilka eljest varit 

mig obekanta. Mångahanda vigtiga upplysningar har ja g  

äfven erhållit a f flere inhemska mineraloger, t. ex. Herr 

Holmberg, Professorerne Arppe och Moberg, Bergmästar 

Laurell, Magister Thorell och isynnerhet min fa r  statsrådet 

N. Nordenskiöld, hvilken i nära 40 års tid sysselsatt sig 

med vårt lands mineralogi, och hvilkens rika erfarenhet 

ja g  har att tacka fö r  större delen utaf de a f mig an

förda fakta.
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Samma mineralogs atomis tiskt-kemiska mineralsystem 

har ja g  äfven begagnat i afseende å ordningsföljden a f de 

här anförda mineralier.

För angifvandet a f mineraliernas kristallografiska egen

skaper, hårdhet och specifika vigt, har ja g  vanligen, då ej 

någon annan mineralogs arbete varit anfördt, lagt t i l l  grund 

de uppgifter, hvilka anträffas i  Brooke och M illers mine

ra log i * ) .  Axeldimensionerna äro äfven vanligen beräknade 

ifrån de vinklar, hvilka samma mineraloger angifva i  ett 

skildt stycke, i  början a f de kristallografiska beskrifningarne. 

Hufvudaxeln är alltid betecknad med c, den horizontala 

axeln i  det tetragonala och hexagonala äfvensom makro dia

gonalen i  det rhombiska och orthodiagonalen i  det mono- 

klinoedriska systemet med a, brachydiagonalen i  det rhom

biska och klinodiagonalen i  det monoklinoedriska systemet 

med b, samt lutningen emellan hufvudaxeln och klinodia

gonalen med v. Vid betecknandet a f  kr istall formerna, har 

ja g  fö l j t  Naumans beteckningssätt, blott med den obetydliga 

förändring, att ja g  a f typografiska skäl, i  stället fö r  de 

stora bokstäfverna 0, P, R, begagnat de små o, p, y.

T ill grund fö r  angifvandet a f  mineraliernas förhål

lande fö r  biåsrör är Berzelii bekanta arbete lagdt. Jag 

har dock alltid sökt att äfven fö r  finska mineralier konsta

tera de a f honom angifna b låsrörs förhållanden genom fö r 

sök anställda på de bäst utbildade varieteter, hvilka a f  

hvarje mineral b lifvit funna i  Finland.

*) An Elementary Introduction to Mineralogy by the late Williamv 
Phillips. New Edition by U. ./. Brooke aud W. H. Miller. London /&)'£,



De flesta analyser äro anförda ifrån Rammelsbergs 

” Handwörterbuch des chemischen Theils der Mineralogie” , 

och fö r  att undvika en onödig vidlöftighet, hänvisar ja g  här 

en gång fö r  alla t i l l  detta utmärkta a rb e teu ta n  att på 

hvarje särskildt ställe citera detsamma.
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1. G rafit; W erner.

B lyerz.

C.

I  början ansågs grafiten bestå af kolbundet jern. Sednare 
undersökningar hafva likväl visat att denna förmodan ej var 
riktig. Man har nemligen funnit, att detta minerals hufvud- 
sakligaste beståndsdel är kol, hvilket dock alltid är något 
förorenadt af jern, kiselsyra, lerjord, m. m.

Monoklinoedrisk. a :b :c = l :0,7069:0,5089; v= 8 8 °1 4 '. 

Grafit-kristallerna utgöra vanligen en kombination af oopoo, 
(oopoo ), (p 2 ),  2 p oo . Dessutom förekomma äfven ytor 

utaf p, f p ,  6p , ( p f ) ,  ( i p f ) .  QO P go : (p 2 ) =  106° 21'; 
oo p qo : 2 p oo =  144° 39"; (p 2 ) : (p 2 )= 1 2 8 °  24'; (oo p oo ): (p 2 ) 
=  115° 48' * ). Genomgångar paralela med orthodiagonala
genomskärningen, mycket tydliga, i tvenne andra riktningar 
paralela med (p 2)? otydliga. Kristallerna till följe af den 
starkt utvecklade orthopinakoiden tafvelformiga. Utbildade 
kristaller äro likväl ytterst sällsynta. Mineralet är nemligen 
oftast kristalliseradt i tunna 6-sidiga lameller, eller ock derbt 
med bladig eller tät struktur.

Hårdheten af de renare varieteterna 0,5, af de orena 
kompakta varieteterna större, ända till 2. Brottet ojemnt —

*) A. Nordenskiöld: Om Graf.. och Chondr. Kristallform. Hel
singfors, 1855.

t
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jordartadt. Glansen på den basiska genomgångsvtan, samt 

således i allmänhet på den bladiga grafiten, fullkomligt me
tallisk; på den kompakta grafiten deremot, är det friska 
brottet utan eller med svag metallglans. Strecket metall- 
liskt. Färgen stålgrå —  jernsvart. Starkt affärgande. Ger 

på porslin ett grått streck. Mycket böjlig. Specifika vigten

För biåsrör förhåller sig grafiten i allmänhet högst in- 
different; angripes ej af de vanliga flusserna, och förbrinner 
ytterst långsamt i stark oxidationslåga, oftast med återstod 

af en rödbrun aska. Om man på ett stycke eldfast lera 
gör ett streck med grafit, och derpå starkt upphettar det i 

oxidationslågan, förbrinner grafiten och det gråa strecket 
försvinner, i fall mineralet är fritt ifrån jern, eller förbytes 
i annat fall till rödbrunt. Angripes ej af några syror med 
undantag af salpetersyra, af hvilken mineralet ytterst lång

samt oxideras.
Grafiten är ett mycket allmänt förekommande mineral. 

Det anträffas dels i egna lager och körtlar, dels insprängdt 
i andra bergarter, i hvilka det ofta utgör en ganska be

ständig beståndsdel. Äfven Finland har att uppvisa ganska 
många och till en del högst intressanta fyndorter för grafit, 
af hvilka de vigtigaste äro:

Kalkbrotten på Pargas Storö. Kristalliserad grafit har 
isynnerhet blifvit funnen i Ersby kalkbrott. Kristallerna 
utgöras af 6- eller mångsidiga, till en del af talrika, svår
bestämbara ytor afrundade taflor. De sitta på skapolit, 
hornblende och apatit, samt äro omgifna af kalk, hvilken 
dock ofta är bortfrätt af vattnet. På dessa kristaller hafva 
de mätningar, hvarpå ofvananförda axeldimensioner grunda 

sig, blifvit anställda. De äro mycket mjuka (hårdheten= 0 ,5 ),  
deras specifika vigt=2 ,01, och en analys, som jag verkställt 
på dem, gaf för brännbara ämnen 97,2 proc., samt oför- 
brännbara ämnen, till det mesta bestående af mekaniskt
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inblandad hornblende, 1,8 proc. ÄfYen i Storgårds kalk

brott hafva i kalk inneslutna körtlar af kristallinisk eller kri
stalliserad grafit, skapolit, pyrallolit, kalcit, pyroxen, m. m. 
blifvit funna. Ofta tydligt 6-sidiga, i kalk inneslutna grafit- 

Qäll hafva anträffats så väl i de flesta kalkbrott på Pargas 
Storö, som i åtskilliga andra kalkbrott, isynnerhet: 

Mårtensby kalkbrott i Sibbo socken och 
Frugårds kalkbrott i Mäntsälä socken.
Kompakt eller mindre ren grafit, ofta bildande verklig 

grafitskiffer eller grafitgneis, är bekant ifrån många stäl
len, t. ex. Pususaari i Ladoga sjö nära Pitkäranta grufvor 
i Impilax socken, Kukkola by i Hauho socken, Alisargas i 
Suistamo socken, Järvenpää by i Längelmäki socken, nej
den af Nyslott, m. fl. ställen. Lösa stenar af tät grafit 
hafva blifvit funna på Sommerinniemi i Suingi träsk i 
Kuusamo socken.

2. Guld.
G ed ige t guld.

Au.

Guld med en ofta ganska betydlig, men mycket varie
rande halt af silfver samt spår till koppar och jern.

Reguliär, holoödrisk. Vanliga former oktaödern, hexaé- 

dern, dodekaödern, tetrakishexaödern, m. m. Tvillingskristaller 
med en oktaedervta till tvillingsyta. Någon genomgångs- 
yta ej märkbar. Sällan tydligt kristalliserad, oftare tråd- 
eller hårformig, insprängd som korn eller blad, eller ock 
sekundär, i lösa korn inblandad i alluviallagren.

Hårdheten ==2,5 — 3,0, men till följe af mineralets tänj
barhet svår att bestämma. Strecket metalliskt. Brottet ha- 
kigt. Ytterst tänjbar; ogenomskinlig; metallglänsande; guld
gu l—  messingsgul. Specifika vigten =  19,4; ofta äfven nå
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got mindre, dels till följe af håligheter och porer, dels till 
följe af inblandadt silfver.

För biåsrör smälter guldet lätt, samt förändras ej, om 
det är rent, af fosforsalt; håller det deremol silfver, blir 
fosforsalt-perlan, om silfverhalten är ringa, opaliserande, 
ifall den är större, gul och ogenomskinlig. Då guldet är 
rent löses det lätt i kungsvatten. Om det deremot håller 
mer än 20 proc. silfver, blir det äfven i denna syra svår- 
lösligt. Man sönderdelar det då genom sammansmältning 
med bly och behandling med saltpetersyra, hvarvid silfret 
och blyet löses, guldet deremot blir olöst.

Guldet förekommer i naturen nästan alltid gediget, dels 
insprängdt i andra bergarter, isynnerhet qvarz och pyrit, 
dels sekundärt i sandlager. På hvardera sättet har denna 
metall äfven blifvit anträffad i Finland, ehuru i ytterst ringa 

mängd.
Det första finska guld blef 1837 funnet af Kronofogden 

Elving, i Kemi socken uti en lös sten, som för det mesta 
bestod af brunspat, i hvilket mineral små partier af guld 
voro insprängda tillsammans med galenit och pyrit. Vid de 

noggrannare undersökningar, som till följe häraf anställdes, 

fann Holmberg guldhaltiga sandlager temmeligen allmänt 
i Kuusamo socken på östra sidan om Maanselkä. Guld
sanden anträffas derstädes tillsammans med jernslig uti 
alluviallagren, ehuru alltid i ytterst små, nästan ovägbara 

partier.

3. Koppar.
G ed igen  koppar.

Cu.

Den i naturen förekommande gedigna kopparn är van
ligen ganska ren, stundom är den dock något förorenad,
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isynnerhet af jern samt äfven silfver, hvilket ofta anträffas 
mekaniskt inblandadt i densamma.

Reguliär, holoödrisk. Vanligaste former äro hexaedern 
och oktaödern, hvartill äfven komma ytor af dodekaedern 
samt åtskilliga tetrakishexaedrar. Tvillingskristaller, hvilka 
tillsammans bilda dendritiska massor, mycket allmänna; 
tvillingsyta en oktaöderyta. Någon genomgångsyta ej märk
bar. Kristaller, och isynnerhet tydliga kristaller, mindre 
allmänna. Oftare anträffas kopparn derb, hår- eller moss- 
lik, som beslag, i skifvor och blad, m. m.

Hårdheten 2 ,5— 3,0. Mycket tänjbar. Strecket me
talliskt. Brottet hakigt. Ogenomskinlig; fullkomligt metall- 
glänsande; kopparröd. Specifika vigten ==8,5— 8,9.

För biåsrör smälter kopparn lätt och öfverdrager sig 
i oxidationslågan med en svart oxidhinna. Löses lätt i sal
petersyra, saltsyra samt varm koncentrerad svafvelsyra.

Gedigen koppar anträffas tillsammans med andra koppar- 
föreningar på kopparmalmlager och gångar. Men ehuru det 

är ett ganska ofta förekommande mineral, anträffas det likväl 
sällan i sådan mängd, att det skulle utgöra någon synner

ligen vigtig kopparmalm. I Finland har det blott en eller an
nan gång i mycket ringa mängd blifvit funnet, nemligen i:

Orijärvi koppargrufva i Kisko socken. Som en stor 
sällsynthet hafva här i glimmerschiffer inneslutna körtlar 
eller kristalldruser af kalcit, qvarz, göthit och gedigen kop
par blifvit anträffade. Den gedigna kopparn är vanligen 
betäckt af qvarz-kristaller, och har då en vackert metall- 
glänsande yta.

Mäntyvaara i Pielisjärvi. Såsom beslag eller fina den
dritiska bildningar i springor af qvarz.

Äfven från Pitkäranta koppargrufvor i Impilax är gedi
gen koppar angifven.
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4. Chalkosin; B eudant.

R ed ru th it , k opparg lan s .

Cu.

Koppar 79,76 

Svafvel 20,24.

Svafvelkoppar, ofta med ringa inblandning af jern och 
kiselsyra.

Rhombisk. a : b : c = l : 0,5822:0,9702. Vanliga former 

Op, oopcx, p, 2poo, ^p. G op :p=152 °36 '; p :p '= 1 2 6 °5 6 '; 

aopao :2pco==152 °44 '; oo p : oop =*= 119°35'; c op :^ p = =  
122°44'. Tvillingskristaller ganska allmänna med oo p eller 
.^p till tvillingsyta. Genomgång paralel med oop, mycket 
otydlig. Sällan kristalliserad i tafvelformiga eller prismartade 

kristaller, vanligen derb.
Hårdheten =  2 ,5— 3,0. Strecket svart eller blygrått. 

Rrottet mussligt. Mycket böjlig och seg; matt eller svagt 
metallglänsande; ogenomskinlig; blygrå, ofta något anlupen 
på ytan. Specifika vigten= 5 ,5 — 5,8.

För biåsrör smälter chalkosin i yttre flamman lätt och 
under stark pösning, i inre flamman deremot omgifver den 
sig med ett osmältbart skal. Ger med soda ett kopparkorn. 
Löses lätt i salpetersyra och saltpetersaltsyra.

Chalkosin anträffas på lager och gångar tillsammans 
med andra kopparmalmer, och utgör en för koppartillverk
ningen ganska vigtig malm. I Finland har den dock blott 
blifvit funnen en enda gång i mycket ringa mängd uti:

Pitkäranta grufvor i Impilax socken, grufvan N:o 4 

CleeJ tillsammans med bornit, pyrit och malakit, samt tyd
ligen af sekundärt ursprung.
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5. Galenit; Haidingkr.
B lyg lan s .

Pb.

Svafvel 13,43 

Bly 86,57.

Dessutom innehåller galeniten något litet silfver (ända 

till 1 proc.).
Reguliär, holoödrisk. De vanligaste former äro hexaö- 

dern, oktaödern och dodekaödern, antingen ensamma eller 
oftast i kombination med hvarandra; stundom förekomma 
äfven underordnade, till särskilda triakisoktaödrar och ikosi- 
tetraödrar hörande ytor. Genomgångar paralela med hexaöder- 
ytorna, mycket tydliga. Tvillingskristaller med en oktaöder- 
yta till tvillingsyta, ganska allmänna. Ofta kristalliserad, 

vanligen med påvuxna kristaller; merendels dock derb med 
grofkristallinisk —  tät struktur.

Hårdheten= 2 ,5 . Strecket blygrått. Någon brottyta, till 
följe af den tydliga genomgången, sällan skönjbar. Ogenom
skinlig; fullkomligt metallglänsande; blygrå, ofta något an- 
lupen på ytan; mycket spröd. Specifika vigten= 7 ,4 — 7,6.

För biåsrör på kol sönderspringer och kringkastas 
galeniten, afgifver svafvel, samt smälter till ett blykorn med 
ett gult beslag af blyoxid. Upphettad i kolf, ger den tvenne 

sublimater, det ena af svafvel, det andra af svafvelsvrad 
blyoxid. Detta sednare sublimat blir vid starkare upphett
ning grått. Afdrifven på benaska, gifver galeniten ofta ett 

silfverkorn. Sönderdelas lätt af koncentrerad salpetersyra, 

hvarvid svafvelsyrad blyoxid afskiljes.
Galeniten är ett mycket allmänt mineral, och anträffas 

i gångar och körtlar uti allehanda såväl kristalliniska som 
sedimentära bergarter. Den är tillika den ‘ vigtigaste bly—
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och silfvermalm, och bearbetas derföre, der den förekommer 
i större partier, för tillgodotagandet af dessa metaller. I 
Finland hafva gångar af detta mineral blifvit funna på många 

ställen, ehuru ingenstädes tillräckligt rika och uthållande 
för deras tillgodotagning i stort. Sällan har galenifen hos 
oss blifvit funnen kristalliserad, och då blott i mycket små 

hexaedrar, nemligen i:

Pitkäranta grufvor i Impilax, grufvan N:o 4 Omiljanoff, 
tillsammans med cassiterit och pyrit uppå granat, och

Orijärvi koppargrufva i Kisko. Från dessa begge gruf

vor har galenit äfven erhållits derb i något större partier.

Smärre och på djupet vanligen försvinnande gångar 
af denna malm hafva dessutom blifvit funna på många stäl
len i landet, t. ex. Lapinniemi udde i Ladoga sjö nära 
Pitkäranta, Luotola by i Luumäki (gång i rapakivi), Stans
vik nära Helsingfors, Forsby i Perno socken, m. m.

6. Sphalerit; H aidinger.

Z in k b len d e , b lende.

Z.

Svafvel 33,05 
Zink 66,95.

Oftast ersättes en del af zinken utaf jern, samt stun
dom äfven af cadmium.

Reguliär, hemiödrisk. De vanligaste former äro hvar- 
dera tetraödrarne och dodekaödern. Oftast anträffas kom

binationer af dodekaedern och triakistetraödern, eller af 
tvenne tetraedrar tillsammans bildande en oktaöder. Tvillings
kristaller mycket allmänna, med en oktaöderyta till tvillings
yta. Genomgång paralel med coo, mycket tydlig. Ofta
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kristalliserad, dock vanligen derb med kristallinisk eller 
kornig struktur.

Hårdhet= 3 ,5 — 4,0. Strecket ljusgult —  brunt. Mycket 
spröd. De ljusare varieteterna genomskinande, de mörkare 
ogenomskinliga. Demantglänsande. Färgen varierande från 
hvitgul till brun eller svart. Specifika vigten= 3 ,9  -  4,2.

För biåsrör på kol sönderspringer sphaleriten ibland 
häftigt, smälter trögt, samt ger, isynnerhet vid tillsats af 
soda, ett i yttre lågan sig ej förtlygtigande, såsom varmt 
gult, som kallt hvitt beslag af zinkoxid på kolet. Löses 
lätt i salpetersyra och salpetersaltsyra.

Sphalerit anträffas ganska allmänt på gångar och lager 

tillsammans med andra svafvelmalmer, såsom kopparkis, 
pyrit, m. m. Äfven i Finland har den blifvit funnen vid:

Pitkäranta grufvor i Impilax socken. Större partier 
af derb sphalerit hafva isynnerhet blifvit funna i grufvan 

N:o 5 Clee. I grufvan N:o 4 Clee hafva kristaller af detta 
mineral, inväxta i en blandning af strålsten och kalk, blif

vit anträffade. Kristallerna äro temmeligen stora, visa kom

binationer af hvardera tetraödrarne, samt spår till tetrakis- 
tetraöder-ytor, och äro öfverallt genomdragna af pyrit. I 
det i nejden af dessa grufvor belägna Hoponsuo kalkbrott 
anträffas sphalerit som små i kalk- och flusspat insprängda, 
afrundade korn.

Orijärvi koppargrufva i Kisko socken; dels derb i större 
partier, dels kristalliserad jemte kopparkis och brunspat 

på drusig qvarz.

Stansviks såkallade silfvergrufvor på Degerölandet nära 
Helsingfors; derb tillsammans med galenit och pyrit in
sprängd i qvarz.
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7. Hämatit; Hausmann.
Jern g lan s , b lodsten .

Fe.

Jern 70,0 

Syre 30,0.

Hufvudsakligast jernoxid, stundom med ringa inbland

ning af titan- och manganoxid.

Rhomboödrisk. a : c = 1:1,3656 * ). Vanliga former r, 

— £r, i r ,  Or, o op 2  samt åtskilliga skalenoödrar. r : r  =  

86 °0 '; | r : |r =  l l ö 0^ ; ^ r :4 r '= 1 4 2 °5 8 '. Genomgång pa- 
ralel med r och Or, mer eller mindre fullkomlig. Tvillings- 
kristaller med paralela axelsystemer ganska allmänna. Ofta 
kristalliserad, vanligen dock derb med bladig, mikrokristal- 

linisk eller njurformig struktur.

Hårdhet=5,5— 6,5. Strecket rödbrunt. Brottet muss- 
ligt. Ogenomskinlig, eller blott i ytterst tunna lameller genom- 
skinande med en blodröd färg; metallglänsande; svart —  

stålgrå. Attraheras ej, eller blott svagt, af magneten. Spe

cifika vigten=5,2.

För biåsrör blir hämatiten magnetisk, men smälter ej. 
Löses i borax och fosforsalt med reaktion på jernoxid. Lö

ses trögt i saltsyra.

Hämatiten är ett mycket allmänt mineral; isynnerhet 

anträffas de derba, bladiga eller mikrokristalliniska afändrin- 
garna mycket ofta. I Finland hafva utbildade kristaller af 

detta mineral ej blifvit funna, men väl har man anträffat 

kristallinisk hämatit med tydliga genomgångar, nemligeni:
Några stora lösa stenblock invid stranden af Ladoga

*) Kokscharow. Mater, zur Miner. Russi.



11
nära Pitkäranta gästgifveri i Impilax socken. Vackra, excen- 
triskt-bladiga massor af hämatit, insprängda i pitkärandit, 

förekomma här tillsammans med prasem och granat.

Malmbergs jerngrufva i Risko socken; i små äfvenledes 
excentriskt-bladiga kulor, hvilka äro insprängda i ett ännu ej 
närmare undersökt, amorft ämne.

Kuusamo socken, t. ex. i lösa stenar från nejden af 

Vuotingi; i grofbladiga i kalk eller feltspat insprängda 

massor.

Mikrokristallinisk eller tät hämatit har dessutom blifvit 

funnen på Pöbboholm i Suojärvi, i nejden af Herrajoki i 

Ilomantz, m. fl. ställen.

Slutligen omnämner G. Rose, att man uppå qvarzen 
eller ametisten från Wargön i Onega sjö kan jemte göthit 
märka små rödaktigt-genomskinliga kristaller af hämatit 

(G. Rose, Reise nach dem Ural).

8. Ilmenit; Kupfer.
T ita n je rn . Menakan, is e r in ; W erner. K ih d e lop h an ;

K oh e ll. C r ich to n ite ; B ou rnon .

f i , Fe.

Titanoxid och jernoxid i mycket varierande förhållanden, 

t. ex. 4 F e + 5 T i,  Fe-f-Ti, 5 F e + 4 T i,  3 F e + 2 T i,  m. m.

Rhomboödrisk, tetartoedrisk. Isomorf med hämatit. Den 
ensamma axeln dock något varierande, troligen till följe af 

variationer i den kemiska sammansättningen. Vanliga for
mer r, Or, — Jr, Jr, 5r, J ( f p 2 ) ,  m. fl. Genomgång till 
tydlighet mycket varierande, paralel med r och Or. Af- 
söndringsytor paralela med 0 r, ofta mycket tydliga. Tvillings
kristaller med Or till tvillingsyta. Kristallerna dels rhom-
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boödriska, dels tafvelformiga. Ofta anträffas ilmeniten äf- 
ven i derba massor med bladig sammansättning, insprängd 
i korn, m. m.

Hårdheten= 5 — 6. Strecket svart —  svartbrunt. Brot
tet mussligt. Ogenomskinlig; ofullkomligt metallglänsande; 
svart —  stålgrå; oftast något magnetisk. Specifika vigten 

4,66— 5,13, tilltagande med tilltagande halt af jernoxid.

För biåsrör osmältlig. Löses i borax med reaktion 

för jern; samt i fosforsalt till en, medan den är upphettad 
i reduktionslågan, brunröd, sedan den afsvalnat röd perla, 

som vid tillsats af tenn, om titanhalten är ringare, blir 
färglös, eller då en större mängd af titan är närvarande, 
violett. Sönderdelas trögt af saltsyra.

Ilmeniten förekommer vanligen insprängd i åtskilliga 
kristalliniska bergarter, t. ex. mjascit, syenit, granit, gneis. 
I Finland har detta mineral blott sällan blifvit anträffadt, 
samt endast i ringa mängd och föga väl utbildadt, oftast 

inväxt i granit eller gneis, nemligen vid:

Gumböhle i Esbo socken; i sexsidiga af rhomboödery- 
tor begränsade och ofta på mångahanda sätt böjda taflor, 
insprängda i körtlar af qvarz. Specifika vigten af denna 
ilmenit ä r= 4 ,7  (N. Nordenskiöld); den motsvarar således

möjligen formeln f i+ F e .

Ulrikasborg vid Helsingfors; i små runda i granit in

sprängda korn.

Kolskär i Kimito; insprängd i granit.

Skräbböhle i Pargas; insprängd jemte magnetkis i en 

blandning af hornblende och kalk.

Morom på Bjerno Storö; Höljäkä i Nilsiä, m. m.
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9. Korand.
Safir, dem antspat, sm irgel.

Al.
Aluminium 53,26 
Syre 46,74.

Lerjord, ofta tillfälligtvis förorenad af jernoxid, kisel- 
syra, kalk, m. m.

Rhomboödrisk. a : c = l : 1,3629. Vanligast förekom
mande former r, Or, oop2 samt åtskilliga, ofta mycket spet
siga, hexagonala pyramider af andra ordningen, t. ex. fp 2 ,  

4p2. r : r =  86° 4'; r : Or - 122°26'; | p 2 : Or =  1180 49 ;̂ 
4 p 2 :0 r =  100° 24' * ). Tvillingskristaller med en rhomboeder- 
yta (r )  till tvillingsyta. Genomgång af mycket varierande 

tydlighet, paralel med r och Or. Vanligen kristalliserad, 
ehuru oftast i kristaller med mycket ojemna och till gonio- 
metermätningar odugliga ytor, stundom äfven derb.

Hårdheten =  9,0. Strecket hvitt. Brottet mussligt —  

ojemnt. Genomskinlig —  blott i kanterna genom skinande; 
glasglänsande. Färgen mycket varierande, hvit, högblå 
(safir), grå, röd (orientalisk rubin), gul, brun o. s. v. 
Specifika vigten= 3 ,9 — 4,1.

För biåsrör är korunden fullkomligt osmältbar. Löses 
trögt i borax och fosforsalt, utan att qvarlemna något kisel- 
skelett; angripes ej af soda. Fint pulfveriserad och fuk

tad med koboltsolution antager den, efter stark upphettning, 
en vacker mörkblå färg. På våta vägen är den olöslig i 

syror, men löses temmeligen lätt vid glödgning med surt 
svafvelsyradt kali.

*) Kokscharow: Mater. zur Min. Russl.
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Korund är ett mindre allmänt mineral. Den anträffas 

dels insprängd i kristalliniska bergarter, dels sekundär, som 

lösa korn eller stycken i alluviallagren. De rent färgade 
genomskinliga varieteterna äro mycket eftersökta och skat

tade som en af de dyrbaraste ädelstenar. I Finland har 
korund blott en gång blifvit funnen, nemligen vid:

Ämmänkallio å Maila rusthålls ägor på Lojo Storö. Den 
förekommer här kristalliserad jemte amfodelit och svart glim- 

mer insprängd i kalk. Kristallerna äro mycket små, samt visa 
en kombination af Or, oop2 ocli en mycket spetsig 6-sidig 

pyramid. Den rhomboedriska brottytan är mycket tydlig, 
men likaså litet som kristallytorna tillräckligt speglande för 
mätning med reflexionsgoniometern. Färgen är högblå, stun

dom inuti blå, utanpå hvit.

10. Flusspat.

Ca Fl.

Calcium 51,67 

Fluor 48,33.

Ofta innehåller flusspaten äfven något litet fosforsyrad 

kalk och chlorcalcium.
Reguliär, holoödrisk. Den mest rådande formen är 

vanligen hexaödern samt stundom äfven oktaedern; som 
underordnade kombinationer förekomma dessutom oo o, co o2, 

ooo3, 2 o2, 3 o3, 2 o, 3 o, 2 o4, J o7, m. m. Genomgång 
paralel med oktaöderytorna, mycket tydlig. Tvillingsbildnin
gar af hvarandra genomkorsande kristaller ganska allmänna. 
Ganska ofta kristalliserad, vanligen dock derb med grof- 

kristallinisk eller kornig struktur. ,
Hårdheten= 4 .  Strecket hvitt. Brottet mussligt, men 

till följe af den tydliga genomgången sällan skönjbart. Glas 
—  fettglänsande; genomskinlig —  genomskinande. Färgen
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mycket varierande, de renaste varieteterna ofärgade eller 

hvita, de mindre rena röda, gula, gröna, blåa, violetta, 
samt stundom äfven olika i genomgående och återkastadt 
ljus, t. ex. gröna i det förra, blåa i det sednare. Specifika 

vigten= 3 ,0 — 3,2.
För biåsrör sönderspringer flusspaten ofta häftigt, för

lorar till en del sin färg, samt smälter trögt till en mjölk- 
hvit kula. A f borax och fosforsalt löses den mycket lätt 

och i stor mängd till ett klart glas, som, medan det afsvalnar, 
blifver oklart och mjölkhvitt. Med soda erhåller man en 
svårsmältbar emalj. Gips (tungspat, coelestin) samman
smälter med flusspaten lätt till en klar, efter afsvalning 
oklar och hvit perla, som vid stark upphettning sväl

ler upp, blifver osmältbar och starkt lysande. Samman
smält med fosforsalt i ett öppet glasrör, gifver flusspaten 
reaktion på fluor. Svagt uppvärmd fosforescerar den i
mörkret. Sönderdelas lätt af svafvelsyra under utveckling 
af fluorväte.

Flusspat anträffas ganska allmänt och ofta mycket väl 
kristalliserad tillsammans med qvarz, kalkspat, blyglans, 
zinkblende, m. m., stundom äfven tillsammans med andra 
fluormineralier insprängd i åtskilliga bergarter, t. ex. granit, 
kalk, rapakivi. Äfven hos oss har detta mineral blifvit fun
net på flere ställen, ehuru mycket sällan kristalliseradt, 
nemligen vid:

Orijärvi koppargrufva i Kisko socken; dels i derba 
gröna eller violetta, i kalkspat insprängda massor, dels kri
stalliserad i små hvita eller svagt violetta, uppå qvarz sit

tande hexaedrar.
Pytterlax stenbrott i Vederlax socken; kristalliserad i 

mörkblåa, i drushål af rapakivi sittande hexaödrar.

De flesta kalkbrott på Pargas Storö; såsom violetta 
eller rödvioletta, jemte apatit, chondrodit, hornblende o. s. v. 
i kalk insprängda korn.
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Laurinkari nära Rönäs udde vid farleden till Åbo; till

sammans med skapolit, orthit, magnetkis, apatit och kalk.
Pitkäranta grufvor i Impilax, isynnerhet grufvan N:o 4 

Clee. I denna lilla, på många intressanta mineralier så rika 
skärpning anträffas ganska stora grofkristalliniska massor 

af en hvit —  mörkviolett flusspat. Jemte detta mineral, 
och ofta inneslutna i detsamma, förekomma scheelit, molyb- 
denit, ett ej närmare undersökt feltspatsartadt mineral (sund
vikit?), pyrit, granat, brunspat o. s. v. Ofta äro den ljusa 

och mörka flusspaten strimvis blandade om hvarandra. Äf- 

ven i grufvan N:o 1 Clee anträffas små körtlar af flusspat, 
insprängda i en blandning af pyrk, markasit, chalkopyrit 
och pyroxen.

Hoponsuo kalkbrott nära Pitkäranta; i ringa mängd till
sammans med idokras, zinkblende, magnetit och kalk.

10. R atil; W erner.

Ti.

Titan 60,12 

Syre 39,88

Titansyra med ringa inblandning af jernoxid.

Tetragonal. a : c =  1:0,6442. Vanliga former oo p, oo p oo, 

p, p oo. p :p '= 1 2 3 °8 ';  oop:p =  132° 20'; poo :p 'oo  =  
134° 5 8 ; go p oo :p oo=1 2 2 0 47'. Genomgångar temmeliT 
gen fullkomliga, paralela med oop och copoo. Tvillings- 
kristaller vanligen med p oo till tvillingsyta ganska allmänna. 
Kristallerna utdragna i riktningen af hufvudaxeln, ofta så att 

de blifva tråd- eller nålformiga. Äfven derb, insprängd i 

korn eller körtlar.
Hårdheten= 6 ,0 — 6,5. Strecket ljusbrunt. Brottet muss- 

ligt —  ojemnt. Genomskinande —  ogenomskinlig. Glansen
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emellan demant och metallglans. Färgen röd, rödbrun —  
svart. Specifika vigten 4,2— 4,3.

För biåsrör är rutilen osmältlig. Löses trögt i fosfor- 
salt till ett i yttre lågan färglöst, i inre såsom upphettadt 
gult, sedan det afsvalnat blåviolett glas. Om rutilen inne
håller jern, är den i reduktionslågan behandlade fosforsalt- 
perlan röd, och erhåller först vid tillsats af tenn sin violetta 
färg. Löses i soda till en efter afsvalningen kristallinisk 
perla. Angripes ej af syror med undantag af het koncentre

rad svafvelsvra.

Rutil anträffas, ehuru i allmänhet ganska sparsamt, vanli
gen insprängd tillsammans med qvarz i kristalliniska berg
arter, äfvensom sekundär i lösa korn uti de genom dessa 
bergarters förstöring uppkomna alluviallagren.

I Finland hafva blott några små kristaller af detta mine
ral blifvit funna någonstädes i Kuusamo socken.

12. Cassiterit; B eudant,

Tennm alm .

Sn.

Tenn 78,62
Syre 21,38.

Tennoxid med ringa inblandning af kiselsyra, jern- och 
manganoxid, samt stundom äfven tantalsyra.

Tetragonal. a : c — 1: 0,6719. Vanligaste former Op, p, 
3p| , oop, oopOD. p : p '=  121°42'; oop : p =  133°32'; 
p o o :p = 1 5 0 °51'; 3 p f  :3 'p f= 1 5 9 °  7'; 3p|:3p '|-118°19^; 
3p| :p  =  154° 17'. Tvillingskristaller på cassiterit från de
flesta fyndorter ytterst allmänna, med en af hufvudpyrami- 
dens ytor till tvillingsyta. Genomgångar otydliga, paralela 
ined oop och oopoo. Kristallerna dels prismatiska, dels

2
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pyramidala, inväxta eller förenade till kristalldruser. Ofta 
anträffas mineralet äfven derbt i korniga eller täta —  fin

trådiga massor.
Hårdheten = 6 — 7. Strecket hvitt eller ljusbrunt. Brot

tet ojemnt. Spröd; genomskinlig —  ogenomskinlig; demant- 
glänsande. Färgen sällan hvit, vanligen ljusbrun, brun —  
svart. Specifika vigt en = 6 ,8 — 7,2.

För biåsrör smälter cassiteriten ej, men reduceras, 
ehuru trögt, på kol till en hvit, smidig metall. Löses trögt 
i borax och fosforsalt, äfvensom under stark pösning af 

soda. På kol med tillsats af mera soda reduceras minera
let mycket lätt. På våta vägen är det olösligt i syror.

Tennmalmen anträffas, ehuru öfverhufvudtaget föga all
mänt, förnämligast på gångar i kristalliniska bergarter, samt 
ofta tillsammans med åtskilliga andra mindre vanliga ämnen, 
isynnerhet volfram och molybden, stundom äfven såsom 
lösa korn eller sand uti alluviallagren, som uppkommit ge
nom tennmalmhaltiga bergarters förstöring. I Finland har 
detta mineral blott på ett enda ställe blifvit funnet i större 

mängd, nemligen:
Pitkäranta grufvor i Impilax socken. Först sprängdes 

här för tillgodotagandet af denna malm i grufvan N:o 3 

Omilj-anoff; sedermera har densamma äfven yppats i gruf
van N :o  4, och det är isynnerhet vid denna sistnämnda 
grufva, som detta mineral blifvit funnet i utbildade kri
staller. Dessa kristaller utmärka sig förnämligast deri- 

genom, att de, emot hvad som vanligen är fallet med cas- 

siterit, alltid förekomma enkla. De anträffas kristalliserade 
uppå granat tillsammans med pyrit, qvarz, galenit, schee- 
lit, m. m. Följande former hafva blifvit observerade på 

dem p, p oo, £p, 2 fp ,  3p, Op, 3p | , V p V »  ? P t !>  
oop, oopoo, o o p f ,  c o p j f .  Det ofvan anförda värdet 
på den ensamma axeln grundar sig uppå mätningar, hvilka 
blifvit utförda på dessa kristaller. Till fårgen äro de bruna
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med ljusare eller mörkare hvita, paralelt med basiska änd- 

ytan och prismytorna gående lager. Specifika vigten af ett 
större stycke utaf denna cassiterit erhölls = 7 ,0 2  (eller 
=  6,93 af N. Nordenskiöld), och af en mängd små lösa 
stycken =  7,24.

Spår till tennmalm hafva dessutom blifvit funna i Ori- 
järvi koppargrufva i Kisko socken och i nejden af Ströms
dals bruk.

13. Molybdenit; B eudant.
M o lyb d en g la n s , sva fve lm o lybden .

Mo.

Molybden 58,88 
Svafvel 41,12.

Hexagonal? eller snarare, såsom otydliga kristaller från 
Pitkäranta tyckas utvisa, monoklinoödrisk. Stundom anträf
far man sexsidiga taflor, hvilka utgöra en kombination af 
oop och Op, samt på hvilka man ibland kan urskilja spår 
till pyramidytor. Vanligen är den dock derb och in
sprängd i bladiga massor. Genomgång paralel med Op, 
mycket tydlig.

Hårdheten = 1 —1,5. Strecket grått. Fullkomligt metall- 
glänsande; ogenomskinlig; blygrå. Mycket böjlig. Struken 

på porslin, meddelar den detsamma en grågrön färg. Spe
cifika vigten =4,5*

För biåsrör smälter molybdeniten ej, men oxideras i 
yttre lågan ytterst långsamt till svafvelsyrlighet ochmolybden- 
syra. Om man glödgar den på kol, röker den ocb af- 
sätter ett hvitt beslag. Ger med en blandning af borax

och salpeter ett i inre lågan brunfärgadt glas. Sönderdelas 
af salpetersyra, under afskiljande af molybdensyra.
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Molybdeniten anträffas, ehuru mycket sällan i större 

mängd, dels insprängd i mångahanda kristalliniska bergarter, 
dels på gångar af tennmalm, magnetisk jernmalm, m. m. 
Äfven i Finland har detta mineral blifvit funnet på flere 

ställen, nemligen:

Pitkäranta grufvor i Impilax socken. Först anträffades 

detta mineral här i någon af de Omiljanoffska grufvorna; 
men på sednare tider har det blott förekommit i grufvan 

N:o 4 Clee. Den är vanligen tillsammans med pyrit, schee- 
lit och flusspat insprängd i granat eller malakolit. Ofta 
kan man urskilja sexsidiga taflor eller afstympade pyramider, 
hvilka dock snarare tyckas höra till det monoklinoödriska 

än till det hexagonala systemet.

Orijärvi koppargrufva i Kisko socken.

Ojamo jerngrufva i Lojo socken; tillsammans med horn- 
hlende och jernmalm, samt stundom öfverdragen med ett 
gult beslag af molybdenockra.

Böhle jerngrufva uti Tavastby i Helsinge socken; sit
tande i en blandning af magnetisk jernmalm, malakolit och 
pyrit.

Nygård i Kuru kapell.

Nyhamns norra klubb i Lemlands socken på Aland; 
insprängd i röd feltspat.

Dessutom har molybdeniten förut blifvit anträffad på 
Nevas kalkbrott i Sibbo socken och Laurinkari nära Rönäs 
udde, invid farleden till Åbo. På dessa ställen har detta 
mineral dock ej i sednare tider blifvit återfunnet.
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14. Pyrit; B eudant.
S va fve lk is .

Fe.

Jern 46,61 
Svafvel 53,39.

Svafveljern, stundom med en ytterst ringa halt af guld.

Reguliär; dodekaödriskt-hemiedrisk. Vanliga former 
go o oo, o, ^ (o o o 2 ), antingen ensamma eller i kombination 
med hvarandra. Dessutom anträffas äfven ^(oo o 3 ), ^ (4  o 2 ), 

^ ( 3 ° f ) , m- m. Genomgångar paralela med hexaöderytorna, 
mycket ofullkomliga. Genomkorsningstvillingar mycket all
männa. Ganska ofta kristalliserad, både med inväxta och 
påväxta samt till druser förenade kristaller, vanligen dock 
derb, insprängd i andra bergarter, eller bildande kul- och 
körtelformiga massor i dem.

Hårdhet = 6 ,0 — 6,5. Mycket spröd. Strecket svartgrönt. 
Brottet mussligt —  'ojemnt. Metallglänsande; ogenomskin

lig; messingsgul —  guldgul. Specifika vigten = 4 ,9 —5,0.
För biåsrör i kolf ger pyriten ett sublimat af svafvel. 

Förbrinner på kol med en blå låga. Rostas i oxidations- 
lågan med qvarlemnande af jernoxid, samt smälter i inre 
lågan till en svart magnetisk kula. Den rostade pyriten 
ger med flusserna reaktion på jernoxid. Löses knappast i 
saltsyra, men deremot ganska lätt, under afskiljande af 
svafvel, i salpetersyra.

Pyriten är utan tvifvel den allmännaste svafvelmetall. 
Den anträffas ganska ofta insprängd i allehanda såväl kri- 
stalliniska som sedimentära bergarter, på malmgångar, m. m. 

Äfven i Finland har detta mineral blifvit anträflädt på många 
ställen. Temmeligen väl kristalliseradt har det blifvit fun
net vid:
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Pitkäranta grufvor i Impilax socken, isynnerhet i gruf- 
vorna N:o 4 Omiljanoff och N:o i  Clee. Vid det förra 
stället bildar pyriten kristalldruser tillsammans med gra
nat, cassiterit och qvarz; vid det sednare äro kristallerna 
jemte scheelit, molybdenit, m. m. inväxta i brunspat, gra
nat eller feltspat, samt ofta metamorfoserade till göthit. De 
bilda vanligen hexaedrar, på hvilkas kanter och hörn man, 
isynnerhet uppå kristallerna från grufvan N:o 4 Omiljanoff, 
kan urskilja tillskärpningar och afstympningar af en mängd 
andra reguliära former. *

Orijärvi koppargrufva i Kisko socken. Pyriten före

kommer här på mångahanda sätt, ibland annat stundom 
kristalliserad i temmeligen stora hexaedrar eller oktaedrar.

Hopiavuori i Tammela, Räkivuori i Pielisjärvi, m. fl. 
ställen.

Derb pyrit förekommer på många ställen i landet. På 
en udde i Sääxjärvi träsk i Mäntsälä socken har man skärpt 
efter pyrit, under förmodan att den skulle vara guldhaltig.

15. M arkasit; H aidinger.
S peerk is .

Fe.

Jern 46,61 
Svafvel 53,39.

Kemiska sammansättningen således densamma som 
pyritens, från hvilket, mineral markasiten blott är skild ge
nom sin kristallform.

Rhombisk. a :b : c== 1:0,7524:1,1847. Oftast förekom
mande former op, gop, p, poo, poo, ^poo, |poo, m.m. 

5 fp :o o p =  106°5 '; oop : p =  153°5 '; p oo : o p = 1 2 2 ° 26'; 
poo : o p = 1 3 0 °  10'. Genomgång paralel med oop ganska 
otydlig, paralel med poo knappast märkbar. Tvillings-

✓
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kristaller ganska allmänna, med aop eller poo till tvillings - 
yta. Stundom anträffas markasiten kristalliserad, vanligen 

är den dock derb i njur- och stalaktitartade massor, eller 

ock insprängd i andra mineralier och bergarter.
Hårdheten ==6,0— 6,5. Ganska spröd. Strecket svart- 

grönt. Brottet ojemnt. Metallglänsande; ogenomskinlig. 
Färgen messingsgul, oftast något stötande i grått eller 

grönt. Specifika vigten= 4 ,7 — 4,9.
För biåsrör och andra reage itier förhåller markasiten 

sig som pyrit. Utsatt för luftens åverkan vittrar den lätt 

och oxideras till svafvelsyrad jernoxidul.
Markasit är ett vida mindre allmänt mineral än pyrit, 

och förekommer hufvudsakligast i de yngre sedimentära 

formationerna, stundom äfven på gångar tillsammans med 
andra svafvelföreningar. I Finland har detta mineral blott 
anträffats derbt, t. ex. vid:

Pitkäranta koppargrufvor i Impilax socken, isynnerhet 

grufvan N:o 1 Clee; tillsammans med pyrit och kalkopyrit, 
samt inneslutande körtlar af flusspat och kristaller af py- 

roxen.
Silfvergrufvoma vid Stansvik nära Helsingfors.
Juokaisenmaa i Öfver-Torneå; tillsammans med skapolit, 

pyroxen ock kalk.

16. Molybdenockra.
M olybden syra .

Mo.

Molybden 65,71 

Syre 34,29.

Amorf. Bildar vanligen ett orangegult, ofta något grön
aktigt, jordartadt beslag på molyhdenit. Dess hårdhet och 
specifika vigt äro ej kända.
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För biåsrör förhåller den sig som molybdensyra, d. v. s. 

smälter lätt och röker, samt ger ett hvitt beslag på kolet; 

löses af borax till ett i yttre lågan färglöst, i reduktions- 
lågan smutsgrönt glas; ger med fosforsalt en i oxidations- 
lågan efter afsvalning färglös perla, hvilken, om den be
handlas i reduktionslågan, blir mörkblå, medan den är het, 
men, sedan den afsvalnat, grön.

Molybdenockran har blott blifvit anträffad i mycket 

ringa mängd, och alltid tillsammans med molybdenit. Den 
utgör troligen en genom detta minerals sönderdelning upp
kommen sekundär produkt. I Finland har den blott blifvit 
funnen på ett enda ställe, nemligen:

Ojamo jerngrufva i Lojo socken, såsom vanligt bildande t 
ett gult beslag på molybdenit.

17. Qvarz.
B e rg k r is ta l l ,  am etis t, rök top as , p rasem , 

ro s e n q v a rz , m. m.

Si.

Silicium 48,08 
Syre 51,92.

Den rena ofärgade qvarzen består af kiselsyra, utan 
någon inblandning af främmande ämnen. Ofta ingå dock 

äfven ringa qvantiteter af främmande, färgande bestånds

delar, t. ex. jern- och manganoxid, lerjord, m. m.

Hexagonal, trapezoedriskt-rhomboedrisk. a : c = l : 1,0999. 

Den vanligaste formen är en med en sexsidig pyramid än
dad sexsidig prisme, med prismytans lutning till pyramid
ytan =  141° 47', och pyramidytornas lutning emot h var
andra =  133° 44'. Denna 6-sidiga pyramid är dock in-
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gen enkel form, utan en kombination af tvenne rhombo- 

ödrar (-f-r, — r). Den ena rhomboödern försvinner äfven 
ofta, och prismen ändas ej med en pyramid, utan med 
en rhomboeder. Mindre ofta uppträder den 6-sidiga pyra
miden, samt ännu mera sällan rhomboedern alldeles en
samma, utan något spår till prismytor. För öfrigt före
komma äfven ofta, ehuru alltid tetartoödriskt och under- 

ordnadt utbildade, 2p2 , 6 p f ,  3p, 4p, m. m. Tvillings
kristaller med paralela axelsystemer mycket allmänna, med 
lutande axelsystemer sällsynta. Genomgång paralel med p, 

mycket otydligt

Hårdheten = 7 ,0 . Mycket spröd och lätt att sönderslå. 

Brottet mussligt, ibland med en fdartad yta på de skål
formiga fördjupningarne. Glasglänsande, de orena variete- 
terna ofta något fettglänsande. Genomskinlighet och färg 
mycket varierande, från vattenklar och genomskinlig till 
svart och nästan ogenomskinlig. För öfrigt gul (citrin ), 
grön (prasem), hlå, violett (ametist), röd (rosenqvarz)t 

brun (röktopas), m. m. Specifika vigten = 2 ,5 — 2,8.

För biåsrör är qvarzen för sig alldeles osmältbar; lö
ses lätt under stark pösning i soda till ett klart glas; löses 
äfven ehuru ganska trögt i borax. På våta vägen är qvar
zen blott löslig i fluorvätesyra och kaustikt kali.

Qvarz är ett af de i naturen ymnigast förekbmmande 
mineralier. Den utgör en af de vigtigaste beståndsdelarna 
i de flesta kristalliniska bergarter, och betäcker ofta hålorna 

i desamma med herrliga kristallgrupper. Likaså anträlfas 
den ymnigt på gångar och malmlager; mindre ofta finner 
man hela, i andra bergarter in växta, kristaller. Qvarz ut

gör en af huvudbeståndsdelarna i de bergarter, gneis, gra
nit, syenit, m. m , hvaraf vida största delen af Finland 

upptages. Vackra varietefer af detta mineral hafva hos oss 
blifvit funna i:
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Pisavuori i Nilsiä. Kristallerna äro vattenklara, ganska 

väl utbildade, och visa oftast de mindre vanliga formerna

0 o m2p2 , m p — j ,  m. m.

Orijärvi koppargrufva i Kisko socken; dels ofärgad, 
dels ametist- eller rökfärgad, samt kristalliserad i drushål 
uti chloritskilfer tillsammans med göthit, kalk och brunspat, 
pyrit, m. m.

Pitkäranta grufvor i Impilax socken. Ganska vackra, 
rökfärgade qvarzkristaller hafva blifvit funna i grufvan N:o 4 
Omiljanoff. Dessa kristaller sakna ofta alldeles prismytorna, 

och begränsas således blott af den 6-sidiga pyramidens ytor. 
Paralelt med ytorna finner man ofta inuti kristallen tunna 
lager af ett jordartadt ämne. Äfven gula och ametistfärgade 
kristaller hafva blifvit funna i dessa grufvor. I de intres
santa, i nejden af Pitkäranta gästgifveri vid stranden af 
Ladoga befintliga, stora stenblock, i hvilka Pitkärandit blif
vit anträffad, förekomma jemte detta mineral kristaller af 

grön qvarz (prasem).
Lauritsala vid Saima kanal. Vid de sprängningar, som 

här företogos, för urhålkandet af kanalbädden, påträffades 
en större, med kristaller af rökfärgad qvarz och feltspat 
betäckt håla. Qvarz-kristallerna äro mycket mörka, nästan 
ogenomskinliga, ganska stora, samt stundom ytterst skeft 

utbildade. '
Stansviks jerngrufvor på Degerö-landet nära Helsing

fors. Såsom en stor sällsynthet hafva i springor och hål 
af en sandstensartad massa, som bildat sig i bottnet a fen ,

1 någon af dessa grufvor påträffad kalkhåla, enkla rhombo- 

edrar af röd qvarz blifvit funna. Äfven ganska vackert 
ametistfärgad qvarz har här anträffats.

Nixor kalkbrott i Bjerno. Små, vackert röda kristaller 
af qvarz förekomma här, sittande jemte kristaller af kalk- 

spat, eller beklädande springor och hål i kalken.
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Rökfärgade enkla rhomboödrar af qvarz hafva till

sammans med på vanligt sätt kristalliserad ametist, göthit 

och jernglans blifvit funna vid Vargön i Onega sjö.

Rosenröd qvarz (rosenqvarz) förekommer på flere stäl

len i Finland, t. ex. nejden af Torro by i Tammela ocb 
Somero socknar (Härkäsaari, Kirkonummenkivi, m. fl. stäl
len), Nevas kalkbrott i Sibbo socken, nejden af Nyslott, 

granitbrotten vid Helsingfors. Mjölkfärgad qvarz har blifvit 
funnen vid Pargas kalkbrott, Sillböle jerngrufvor, m. m.

18. Göthit; B eudant.
P y rrh o s id e r it ,  le p id o k ro k it ,  on eg it , fu llo n it , m. m.

Fe H.

Jernoxid 89,89 

Vatten 10,11.

Jernoxidhydrat, ofta förenadt af manganoxid, koppar

oxid, kiselsyra, m. m.

Rhombisk. a :b : c =  1:0,9185:0,6068. Vanbgaste for

mer äro p, oop, oopoo, oopoo, oop2, poo. p :p '= 1 2 1 ° 4'; 
p : 'p = 1 2 6 °  IS '; oo p : oop ==94° 52f. Genomgång paralel 
med brachydiagonala genomskärningen, mycket fullkomlig. 
Kristallerna vanligen nål- eller hårformiga, förenade till knip

por, eller ock tätt sammangyttrade till stängliga massor 

eller koncentriskt stråliga kulor. Äfven fl ellig eller finbladig, 
såsom pseudomorfoser efter pyrit, m. m.

Hårdheten =  5,0 — 5,5. Brottet ojemnl —  mussligt. 
Strecket ljusbrunt. Demantglänsande; genomskinande i kan
terna —  ogenomskinlig. Färgen i genomgående ljus vac
kert röd, för öfrigt gulbrun, rödbrun —  svart. Specifika 
vigten =4 ,1  — 4,4.
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För biåsrör afgifver göthiten i kolf vatten och för

ändras till jernoxid. Smälter i fina splittror till ett svart 

glas. Löses lätt i borax och fosforsalt med reaktioner på 
jernoxid, äfvensom i salt- och salpetersyra.

Ekuru mindre allmän än limonit, är göthiten dock ett 
ganska ofta förekommande mineral. Isynnerhet anträffas 
den ofta i kristallgrupper af qvarz, dels uppå qvarzkristal- 
lerna, dels innesluten i qvarzmassan. Sålunda har detta 
mineral hos oss blifvit funnet i:

Orijärvi koppargrufva i Kisko socken; för det mesta 
bildande fina bruna, i ametist-kristaller inneslutna nålar 
eller nålknippen.

Wargö i Onega sjö; likaledes tillsammans med ame
tist, men här vida ymnigare och vackrare utbildad än på 
föregående ställe. De utaf utmärkt vackra, till färgen va
rierande qvarzkristaller bildade kristalldruserna äro i alla 
riktningar genomkorsade af fma nålar utaf göthit; dock kan 
man ej på desamma urskilja tydliga kristallytor. Tillsam

mans med göthit förekomma här äfven, enligt G. Rose, 
jernglans och uranglimmer.

Pitkäranta grufvor i Impilax socken. I grufvan N:o 4 
Glee anträffas ganska ymnigt hexaedrar af pyrit, som all
deles eller till en del äro metamorfoserade till jernoxid- 
hydrat. De sitta jemte scheelit, molybdenit, m. m. i kalk, 
granat eller feltspat, och hafva oftast mycket väl bibehållit 
pyritens form.

Nixor kalkbrott i Bjerno. Här har en rödbrun, tjel- 

lig jernoxidhydrat anträffats, som blifvit ansedd för lepido- 

krokit.
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19. Limonit; B eudant.
J ern ox id h yd ra t, b ru n je rn m a lm , g la sk o p f, 

s jöm a lm , m yrm alm .

f e 2 H3.i

Jernoxid 85,56 
Vatten 14,44.

Jernoxidhydrat, oftast förorenadt af manganoxid, kisel- 
syra, fosforsyra, m. m.

Kristallformen obekant. Mikrokristallinisk, bildande, 
koncentriskt-stråliga massor af mycket varierande, oftast 

njur- eller stalaktitartad form. Äfven derb, jordartad, som 
pseudomorfoser, m. m.

Hårdheten = 5 ,0 — 5,5. Strecket brunt eller brungult. 
Brottet mycket varierande. Siden —  glasglänsande; ogenom

skinlig; svartbrun —  brungul. Specifika vigten =  3,4— 3,9.
För biåsrör och reagentier på våta vägen förhåller sig 

limoniteten alldeles som göthit.
Limoniten är ett myöket ofta förekommande mineral, 

och utgör en mycket vanlig jernmalm. I Finland anträffas 
den mycket allmänt, såsom sjö-, myr- och morasmalmer, 
på bottnen af de talrika sjöar och moras, hvaraf landet är 
uppfylldt. Såsom anflog, beslag, m. m. förekommer den 
dessutom ganska ofta uppå lager af magnetisk jernmalm. 
Vackra, stråliga massor af en mörkbrun limonit hafva an
träffats vid:

Levitunturi i Öfver-Torneå.
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20. Skogbölit.
T a n ta lit  med kan e lb ru n t p u lv e r * ) ;  E keberg .

(9Fe+Mn) Ta2.
Kristallformen obekant (amorf?).

Hårdheten = 6 ,5 . Pulvret rödbrunt. Brottet ojemnt. 

Ogenomskinlig, metallglänsande. Glansen något starkare än 
den vanliga tantalitens. Färgen svart eller stålgrå, fläcktals 
dragande i tombackbrunt. Specifika vigten = 7 ,6 — 8,0.

För biåsrör är skogböliten osmältlig. Löses äfven så

som slammadt pulver trögt i borax, lättare i fosfor
salt med reaktioner på jern-, och om salpeter tillsättes, 
manganoxid. Sönderdelas vid glödgning med surt svafvel- 
syradt kali.

Skogböliten har blott blifvit funnen vid Skogböle tantalit- 
brott i Kimito socken. Den anträffas inblandad med den 

öfriga här förekommande tantaliten, från hvilken den blott 
med stor svårighet kan skiljas.*

*) Enligt de principer, som på sednare tider antagits för mi
neraliers nomenklatur, är detta namn alldeles olämpligt. »Jag har 
derföre vågat i dess ställe föreslå namnet Skogbölit. Sjelf har
jag ej varit i tillfälle att se någon tantalitart från Skogböle, 
hvilken med säkerhet skulle höra till detta mineralspecies, och 
derföre nödgats vid dess beskrifning lemna ett utdrag af hvad 
Berzelius anför uti „ A f handlingar i Fysik, Kemi och Mineralogi *. 
Del. 6 pag. 237.
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21. Bornit; H aidinger.
B ro k ig  kopparm alm .

Gu3 fe»
Koppar 55,48 

Jern 16,38 
Svafvel 28,14.

Sammansättningen mycket varierande till följe af in

blandad chalkopyrit och chalkosin, så att mineralet håller 

en ringare eller större mängd af svafvelkoppar, allt som 
det ena eller andra af dessa mineralier förekommer meka
niskt inblandadt.

Reguliär. Kristallerna visa vanligen en kombination af 
hexaödern och oktaödern. Kristaller äro dock mycket säll
synta. Oftare derb och insprängd i andra mineralier. 

Genomgång föga märkbar, paralel med oktaöderytorna.

Hårdheten = 3 ,0 . Strecket svartbrunt. Brottet små- 
mussligt —  ojemnt. Metallglänsande; ogenomskinlig. Fär
gen på frisk brottyta emellan kopparns och bronsens, men 
snart anlöpande på ytan. Specifika vigten = 4 ,9 — 5,1.

För biåsrör i kolf afger detta mineral stundom ett 
sublimat af svafvel. På kol blir borniten svart och smälter 
till en svart kula. Med soda drager den sig in i kolet, och 

gifver ett gult, hårdt metallkorn. Sedan svaflet blifvit bort- 

rostadt, gifver den reaktion för kopparoxid och jernoxid. 
Löses med lätthet i kungsvatten.

Ehuru mindre allmän än chalkopyrit, är bornit dock en; 
ganska allmän kopparmalm. I Finland har borniten mycket 
sällan och i mycket ringa mängd blifvit funnen tillsam
mans med andra kopparmalmer. Sålunda har den an^ 
träffats i:
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Pitkäranta koppargrufvor, grufvan N:o 4 Clee; i myc

ket ringa mängd tillsammans med chalkosin, pyrit, chalko- 
pyrit, m. m.

Ilomantz, Kemi Lappmark och Nilsiä. Något närmare 
angående detta minerals förekommande i dessa nejder är 
mig dock icke bekant.

23. Pyrrhoti n; Breithaupt.
M agnetk is .

Fe 5 Fe.

Jern 60,45 
Svafvel 39,55.

Utom jern ock svafvel ingå äfvén stundom, såsom främ
mande, tillfälliga beståndsdelar, nickel, mangan, m. m.

Hexagonal. a : c =  1:1,5071. Vanligaste former p , 

Op, gop. p :p '= 1 2 8 °  37'; p :a o p = 1 5 0 °7 '.  Afsöndrings- 
yta paralel med Op, vanligen mycket tydlig. Genomgång 

paralel med oop, otydlig. Sällan kristalliserad, vanligen 
derb med kristallini sk —  tät struktur.

Hårdheten == 3,5 — 4,5. Strecket grått —  svart. Brottet 
mussligt —  ojemnt. Metallglänsande; ogenomskinlig; mes- 
singsgul— -kopparröd, ofta anlöpande på ytan; ganska spröd. 
Specifika vigten = 4 ,6 — 4,7. Attraheras af magneten.

För biåsrör i kolf är pyrrhotin oföränderlig, och gif- 
ver intet sublimat af svafvel; smälter på kol till en svart 
magnetisk kula, samt gifver, sedan svaflet blifvit bortrostadt, 

med flusserna reaktioner för jernoxid. Löslig i salpeter
syra och saltsyra.

Pyrrhotin är ett mycket allmänt förekommande mineral. 
Den anträffas insprängd i en mängd bergarter, såsom gra
nit, gneis, kalk, m. m., äfvensom vid malmlager tillsam

mans med pyrit och chalkopvrit. I Finland har detta mi-



33

neral äfvenledes blifvit funnet på en mängd ställen, ehuru 
aldrig kristalliseradt, t. ex.:

Orijärvi koppargrufva i Kisko socken; tillsammans med 
sphalerit och andra här förekommande kiser. Stundom har 
pyrrhotin på detta ställe blifvit anträffad i grofkristalliniska 

massor, på hvilka man tydligen kunnat urskilja genomgångs- 
och afsöndringsytor.

Hopiavuori i Tammela; Paavola öde koppargrufva i Lojo 

socken (tillsammans med lepolit); Pargas kalkbrott (till
sammans med skapolit, pyroxen, m. m. insprängd i kalk).

33. Chalkopyrit; H aidinger.
K op p a rk is , tovan it.

Cu fe .

Koppar 34,53 
Jern 30,55 
Svafvel 34,92.

Tetragonal, hemiödrisk. a : c = 1:0,9852. Oftast före

kommande former ± 2 ,  Op, oop, oopoo, 2 p oo , poo ,

m. fl. + £ ; — g = 1 0 9 ° 5 3 ,; 0 p = J 2 5 °4 (y . Tvillings-

kristaller mycket allmänna, med oo poo , p eller poo till 
tvillingsyta. Genomgång paralel med 2 poo, ofta ganska 
tydlig. Sällan Kristalliserad, vanligen insprängd i derba 

massor.

Hårdheten ==3,5— 4,0. Strecket svartgrönt. Brottet 
mussligt. Ogenomskinlig; metallglänsande; messingsgul, ofta 
anlöpande på ytan. Specifika vigten= 4 ,1 — 4,3.

För biåsrör förhåller sig chalkopyriten liksom borniten, 
och löses liksom den med lätthet i salpetersyra.

3
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Chalkopyriten är en af de vanligaste kopparmalmer, 

och i de begge koppargrufvor, hvilka för det närvarande 

bearbetas i Finland, utgör den det enda, i större mängd 
förekommande kopparhaltiga mineral. Dessa grufvor äro:

Orijärvi koppargrufva i Kisko socken. Chalkopyriten 
från detta ställe har blifvit analyserad af V. Hartvall, som 

funnit den innehålla:

Chalkopyrit Koppar Jern Svafvel Qvarz

fr. Orijärvi. 32,20 30,03 36,33 2,23.

Pitkäranta grufvor i Impilax socken. Chalkopyrit an

träffas här i en gång eller ett lager emellan graniten och 
glimmerskiffern. Den bildar vanligen derba, i malakolit el
ler granat insprängda massor. Otydliga kristaller af detta 
mineral hafva blifvit funna i grufvan N:o 4 Omiljanoff. De 
sitta jemte cassiterit, pyrit, m. m. på granat eller malakolit, 
och äro omgifna af kalk. I grufvan N:o 1 Clee, hvarifrån 
för det närvarande den rikaste kopparmalm erhålles, anträf
fas chalkopyriten tillsammans med pyroxen, pyrit, markasit 

och flusspat.
Dessutom har chalkopyrit blifvit funnen på en mängd 

andra ställen i Finland, ehuru ingenstädes i mineralogiskt 
hänseende synnerligen vackert utbildad, eller i tillräcklig 
mängd för dess tillgodotagning i stort. Sålunda hafva 
större eller mindre, isolerade körtlar af detta mineral blif
vit funna i graniten i nejden af Herrajoki uti Ilomantz. 
Vidare har chalkopyrit anträffats vid Paavola i Lojo, Tam- 

mela, m. fl ställen.
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24* Jamesonit; H aidinger.

P b 3 S b 2 

Antimon 36,21 

Bly 43,59 
Svafvel 20,20.

Såsom tillfälliga beståndsdelar ingå dessutom ofta jern, 
koppar, vismuth och zink.

Rhombisk. a : b = 1:0,8195. Vanligen förekommande 
kombinationer Op, oopoo (genomgångs-ytor) och oop. 
cop :aop  =  101 °20'. Genomgångar paralela med Op, myc

ket fullkomliga, paralela med oop och oopoo, ofullkomliga. 
Vanligen derb i stängliga massor.

Hårdhet =  2 ,0— 2,5. Strecket -blygrått. Metallglänsande; 
ogenomskinlig; stålgrå. Specifika vigten =5 ,6 .

För biåsrör smälter jamesoniten mycket lätt, röker och 

förflygtigas nästan helt och hållet, samt gifver ett gult be
slag af blyoxid på kolet. Sönderdelas af saltsyra under af- 
skiljande af chlorbly.

Jamesoniten är ett mindre allmänt mineral. I Finland 
har den blott en gång blifvit funnen vid:

Taljola i Kalvola socken; i ringa mängd, tillsammans 
med pyrit och sphalerit insprängd i qvarz.

25. ELimito-tantalit; N . N ordenskiöld.

(Fe+Mn) fa.

Tantalsyra 85,36 
Jernoxidul 7,37 
Manganoxidul 7,27.

En ringa del af tantalsyran är ofta ersatt af tenn

oxid.
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Rljombisk, isomorf med tantalit. De herrskande for
merna äro vanligen öp , oopoo och oopoo. Dessutom 

förekomma p, poc, pg, p i ,  o o p f, Tvillingskristaller myc
ket allmänna, tvillingsytan paralel med oo p oc. Mindre ofta 
tydligt kristalliserad, vanligen insprängd i kristalliniska korn 

och körtlar. Genomgång knappast märkbar.
Hårdheten =  6,0 — 6,5. Strecket svartbrunt. Brottet 

mussligt —  ojemnt. Svagt metallglänsande; ogenomskinlig; 
svart —  stålgrå, något ljusare än tantaliten. Specifika vig

ten =  7 ,0 -7 ,3 .
För biåsrör är kimito-tantaliten för sig oföränderlig. 

Löses lätt i borax och fosforsalt till ett klart glas, hvilket 

reagerar för jern och, vid tillsats af salpeter, för mangan. 
Upphettas det mättade boraxglaset efter afsvalning åter ha
stigt, så blir det mjölkigt. Angripes ej af syror, men 
sönderdelas vid glödgning med kali, kolsyradt kali och tve- 
faldt-svafvelsyradt kali.

Kimito-tantalit är ett ganska sällsynt mineral. Hittills 
har detta ämne blott blifvit funnet i en liten skärpning uti 
albitgranit på Skogböle rusthålls ägor i Kimito socken. 

Utom detta mineral förefinnes här hemisferisk glimmer, 
beryll, qvarz, albit och skogbölit. Detta sistnämnda ämne 
är blandadt med kimito-tantaliten och kan svårligen till det 
yttre skiljas från densamma. Denna tantalitart var det mi
neral, i hvilket Ekeberg först upptäckte tantalsyran. En 
analys, som Berzelius företagit på detsamma, gaf följande 

resultat:

Kimito-tantalit fa  Fe Mn Sn
fr. Skogböle. 83,2 7,2 7,4 0,6 =  98,4.

i
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26. Tantalit; E keberg.

T a m m ela -ta n ta lit ; N. N orden sk iö ld .

Fe fa.

Tantalsyra 85,28 
Jernoxidul 14,72.

En ringa del af jernoxidulen är ofta ersatt af mangan- 

oxidul.
Rhombisk. a: b : c=^ 1:0,8170:0,6517. Vanligaste for

mer p, oo p£ , cc  p q o . Dessutom förekomma poo, oopoo, 

p|, Op, 3poc, £poo, m. fl. p : 'p  =  1 2 6 ° l ',  8 ; p : p '=  
112° 31', 5; qop f : qop f  == 122° 57'; oo p : p =  135° 52'. 
Tvillingsbildningar mycket allmänna, tvillingsyta en yta oo p oc. 
Genomgång knappast märkbar. Kristallerna äro sällan tyd
ligt utbildade, utan vanligen anträffar man insprängda korn 
eller körtlar, här och der begränsade af någon kristallyta.

Hårdheten =  6,0. Strecket svartbrunt. Brottet ojemnt. 
Svagt metallglänsande; ogenomskinlig; svart —  stålgrå. Spe

cifika vigten = 7 ,2 .
För biåsrör är tantaliten osmältbar. Löses lätt af bo

rax och fosforsalt till en klar, på jernoxid reagerande perla. 
Upphettas boraxperlan hastigt sedan den afsvalnat, blir 
den oklar och mjölkig.

Tantaliten är ett ganska sällsynt mineral. Det har blott 

anträffats i Finland, och om man undantager Kaatiala i 
Kuortane, hvarest små kristaller af en hittills oundersökt, 

' men troligen hithörande tantalitart, blifvit funna, så har 

detta mineral blott anträffats i en enda trakt*), nemligen

*) Dessutom har tantalit blifvit angifven ifrån trenne andra 
ställen i Finland, nemligen Björkskär i Pojo, Skogböle i Kimito 
och Penikkoja eller Kaidasuo i Somero. Den su kallade tantahien
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nejden kring Torro by i Tammela socken. På detta ställe 
tyckes den dock vara temmeligen spridd, ty nästan öfverallt, 
hvarest sprängningar i den der befintliga albitgraniten blifvit 
anställda, anträffar man, vid närmare eftersökning, spår 
till detta mineral. Större körtlar af tantalit hafva här blif
vit funna å Härkisaari, vid randen af ett i det närbelägna 
kärret stupande berg, och Kavituskallio, på en holme i 

samma kärr. Små kristaller af ett oundersökt, men för 
tantalit ansedt mineral hafva dessutom, tillsammans med 
adelfolit, turmalin och beryll, anträffats på flere ställen i nej
den af Torro, t. ex. Kivivuorenvehmais, Rajamäki, m. m. 

A f alla dessa tantaliter är blott den från Härkäsaari analy
serad. Analyserna hafva gifvit följande resultater:

Nordenskiöld Jakobson Brooks v. Yarnum*
Spv =7,264. Spv=7,197. Spv=7,187.

Tantalsyra . . . . 83,44 84,15 84,70 77,83

Jernoxidul . . . . 13,75 14,68 14,29 8,47

Manganoxidul.. 1,12 0,90 1,78 4,89

Tennoxid......... spår 0,32 0,50 6,81
Kopparoxid . . . — 1,81 0,04 0,24

K a lk jo rd ......... — 0,07 — 0,50

98,31 101,93 101,31 98,74.

från Pojo har dock befunnits vara columbit. Tantaliten från Kimito 
står visserligen mycket nära den från Tammela, men bör, då hälf
ten af jernoxidulen är ersatt af manganoxidul, utgöra ett skildtspe- 
cies — kimito-tantalit. Det tantalartade mineralet från Penikkoja 
åter har, genom sin stora tennhalt och sin ytterliga svårlöslighet i 
alla lösningsmedel, visat sig vara eft från tantaliten alldeles skildt 
mineral — ainalit.
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27. Columbit; H atchette .

N io b it , b a ie r in , to rre lit .

Stökiometriska sammansättningen är, oaktadt talrika ana
lyser, ej tillräckligt känd. Man ansåg förut att detta mine
ral vore en förening af jern- och manganoxidul med niob- 
och pelopsyra. Sedermera har Rose visat, att dessa begge 
syror blott äro olika oxidation s-grader af samma metall. 
Dessutom ingå äfven ringa portioner af kopparoxid, tenn
oxid, kalkjord, uranoxidul, m. m.

Rhombisk. a : b : c =  1 : 0,8297 : 0,8777. Vanligaste 
former Op, aopao, aopoo med kanterna och hörnen af- 
stympade af en mängd pyramid- och domaytor. Tvillings
yta en yta af 2p oo. Genomgångar paralela med de tre 
hexaidytorna, tydligast paralela med aopao, otydligast para
lela med Op.

Hårdhet = 6 ,0 . Strecket rödbrunt —  svart. Rrottet 

mussligt —  ojemnt. Svagt metallgiänsande; ogenomskinlig; 

svart —  gråsvart. Specifika vigten varierande från 5,4 

till 6,7.

För biåsrör osmältlig. Löslig i borax och fosforsalt, 
med reaktioner för jern. På våta vägen olösligt i reagen- 
tier. Sönderdelbar genom glödgning med /surt svafvel- 

syradt kali.

Liksom tantalit anträffas columbit insprängd i granit 
samt ofta tillsammans med smaragd och turmalin. I Finland 

har detta mineral blott blifvit funnet på ett ställe nemligen:

Hermanskär nära Rjörkskär i Pojo socken. Den har 

blott ett par gånger i ringa mängd anträffats sittande i albit- 

granit. En analys, som jag på Universitetets laboratorium 
gjort på detta mineral, gaf följande resultat:
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N iob sy ra ...................  82,5

Tennoxid med spår till Volframsyra . . 1,0
Jern ox idu l.............................   13,2
Manganoxidul.............................   5,5

m*:
Metallsyran var hvit, fick vid upphettningen gul färg, 

som ånyo försvann vid afsvalnandet, samt gaf för biåsrör, 

utom de för tantalmetallernas oxider gemensamma reaktio
ner, med fosforsalt ett rödbrunt glas.

38. M agn e ti t; H aidinger.

M agnetisk  je rn m a lm , ok taöd risk  je rn m a lm .

Fe Fe.

Jern 72,40 
Syre 27,60

Ofta är en del af jernoxiden ersatt af titanoxid. Stun
dom förekommer äfven hämatit mekaniskt inblandad.

Reguliär, holoedrisk. Då magnetiten anträffas kristal
liserad, bilda dess kristaller vanligen oktaödrar. Mindre ofta 
anträffar man på kristallerna af detta mineral dodekaöder-, 
triakisoktaöder-, hexaeder- och ikositetraederytor. Tvillings
kristaller mycket allmänna. Tvillingsyta en oktaöderyta. 
Genomgång paralel med en oktaederyta, till tydlighet myc
ket varierande. Ofta kristalliserad, merendels . i inväxta 
kristaller; vanligen dock derb i finkorniga eller kompakta 

massor.

Hårdheten = 5 ,5  — 6,5. Strecket svart. Brottet muss- 
ligt— ojemnt. Glansen metallisk. Ogenomskinlig; jern svart, 
ofla anlupen och matt på ytan; starkt magnetisk. Speci
fika vigten =  5,0 — 5,2.
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För biåsrör ytterst svår smältbar. Löslig i borax och 

fosforsalt med vanliga jernreaktioner. Löslig i saltsyra.
Magnetit bildar den rikaste och bästa jernmalm, och 

är ett isynnerhet i norden allmänt förekommande mineral. 
Den anträffas insprängd i mångahanda bergarter eller ock 
i egna stockar och lager, hvilka stundom äro ofantligt vid
sträckta, och för sig bilda hela berg. Då den är kristalli

serad, anträffas den vanligen uti isolerade, i kalk eller chlorit- 
skiffer insprängda oktaedrar. Sådana magnetitkristaller 

hafva hos oss blifvit funna i:
Orijärvi koppargrufva i Kisko socken.
Ett berg nära Kusingo i Kuusamo socken.

Maximovaara i Pielis socken.
Sillböle jerngrufva i Helsinge socken. Utom vanlig 

derb magnetisk jernmalm, hafva här, i en af feltspat, qvarz 
och glimmer -bestående bergart, blifvit funna stora, med ett 
tunnt lager af chlorit omgifna triakisoktaedrar af magnetit. 

Triakisoktaederytorna äro starkt strimmade paralelt med okta- 
ederkanten.

Utom i Sillböle har på en mängd andra ställen i Fin
land derb magnetisk jernmalm blifvit funnen, och talrika, 
ehuru i allmänhet föga gifvande grufvor bearbetas för dess 
tillgodotagande. På många ställen, t. ex. Attu grufva i 

.Pargas socken, är den magnetiska jernmalmen starkt titan- 
lialtig.

Sand af magnetisk jernmalm har äfvenledes anträffats 
mångenstädes, t. ex. vid stranden af Valamo ö i Ladoga, 
i Kuusamo socken, m. m.
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29. Gahnit; v. Leonhard.
Å u tom o lit ; E keberg .

(Zn, Fe, Mg) Al.

Hufvudsakligast ett zinkoxid-aluminat. En ganska stor 

del af zinkoxiden är dock ersatt af jernoxidul och kalkjord.
Reguliär, holoödrisk. Vanligen kristalliserad i oktaedrar, 

stundom med kanterna afstympade af dodekaöderytor. Tvil
lingskristaller allmänna, med en oktaöderyta till tvillingsyta. 
Genomgångar paralela med oktaederytorna, mycket full
komliga.

Hårdheten= 7 ,5 — 8. Strecket grått. Brottet ojemnt. 
Glansen glas —  fettartad. Genomskinande i kanterna; smuts- 
grön. Specifika vigten = 4 ,2 — 4,5.

För biåsrör osmältlig. Ger med soda ett osmältligt slagg, 
med ett i oxidationslågan icke flygtigt, i reduktionslågan 

flygtigt beslag af zinkoxid uppå kolet. Löses trögt, men 
fullständigt i borax och fosforsalt med reaktioner för jern- 
oxid. På våta vägen olöslig i reagentien Sönderdelas ge
nom glödgning med surt svafvelsyradt kali.

Gahnit har först blifvit funnen i Fahlu grufvor af den 
namnkunniga svenska kemisten Gahn. Sedermera har man 
äfven ‘ anträffat detta mineral på åtskilliga andra ställen. I 
Finland har det blott blifvit bemärkt vid:

Ylijärvi i Risko socken. Gahniten bildar här smuts

gröna, i qvarz sittande oktaedrar. De föga väl utbildade 
oktaödrarnes kanter äro vanligen afstympade af dodeka- 

ederytor.
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30. Pleonast; H auy.
Z e ila n it , candit.

(Fe+Mg) Al.

Lerjord 64,54 
Jernoxidul 22,63 

Talkjord 12,83.

Mängden af jernoxidulen och talkj orden är likväl något 

varierande.
Reguliär, holoedrisk. Vanligaste former oktaödern, stun

dom med kanterna afstympade af dodekaöderytor. Tvillings
kristaller ganska allmänna, med en oktaöderyta till tvillings
yta. Genomgångar paralela med oktaöderytorna, till tydlig
het mycket varierande. Pleonasten anträffas vanligen tyd
ligt kristalliserad, mindre ofta derb.

Hårdheten=7,5— 8,0. Strecket grått. Brottet muss-
ligt —  ojemnt. Genomskinande i kanterna —  ogenom
skinlig; glasglänsande; svartgrå, svartblå —  svart. Speci

fika vigten =  3,7— 3,8.
För biåsrör osmältlig. Löses fullständigt af borax eller 

fosforsalt till en klar, utaf jern färgad perla. Ger med soda 
ett osmältbart slagg. Löses ej på våta vägen utaf syror, 

men sönderdelas vid glödgning med surt svafvelsyradt kali.
Pleonasten har dels anträffats insprängd i kalkspat, 

dolomit, barsovit, m. m ., dels bildande kristallgrupper uti 
lava tillsammans med idokras, glimmer, augit o. s. v. I 

Finland har den alltid blifvit anträffad jemte chondrodit in
sprängd i kalk, isynnerhet vid:

Hermala kalkbrott i Lojo socken; tillsammans med chlo- 
rit och rödbrun chondrodit in växt i kalk.

Pietilä kalkbrott i Lojo socken; Hästhags kalkbrott i 
nejden af Svartå bruk; Stansviks jerngrufva i Helsinge soc-



ken; Winnikby kalkbrott i Helsinge socken; kalkbrotten på 
Pargas Storö, in. fl. ställen. På alla dessa ställen finner 

man pleonasten tillsammans med chondrodit inväxt i kalk. 
Stundom anträffar man äfven större massor af chondrodit, 
i hvilka kristaller af pleonast äro inväxta.

31. Spinell; W erner.

M g II.
Lerjord 71,65 
Talkjord 28,35.

En ringa del af talkjorden är ofta ersatt af jernoxiduL
Reguliär, holoedrisk. Vanligen kristalliserar spinellen i 

oktaedrar, hvilka stundom hafva kanterna och hörnen af- 

stympade af dodekaöder- och ikositetraöderytor. Tvillings
kristaller allmänna, med en oktaöderyta till tvillingsyta. 
Genomgång, paralel med en oktaöderyta, mindre tydlig. Kri

stallerna vanligen inväxta, sällan påväxta och förenade till 
kristalldruser.

Hårdheten = 8 .  Strecket hvitt. Brottet mussligt. Glas- 
glänsande; genomskinlig —  genomskinande. Stundom färg

lös, men vanligen färgad, röd, blå eller blågrå. Specifika 

vigten = 3 ,4 — 3,8.
För biåsrör är spinellen osmältbar, och förändras ej 

vid upphettning. Ger med soda ett osmältbart slagg. Lö
ses fullständigt i borax och fosforsalt, oftast med en svag 

reaktion på jern. Sönderdelas lättast genom glödgning med 

surt svafvelsyradt kali.
Spinell anträffas dels insprängd i kalk eller glimmer- 

skiffer, dels i lösa korn uti alluviallagren. I Finland har 
den alltid liksom pleonasten blifvit funnen tillsammans med 
chondrodit insprängd i kalk, nemligen vid:

44
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Rökkelä kalkbrott i Lojo socken; uti temmeligen stora 
kristaller tillsammans med chondrodit, glimmer och am.- 

phodelit.
Nevas kalkbrott i Sibbo; i mycket små, men utmärkt 

vackert blåfärgade oktaedrar.
Vinnikby kalkbrott i Helsinge; tillsammans med pleonast 

och chondrodit, insprängd i kalk.

32. Chalybit; Glocker.
S id e r it , s p h e ro s id e r it , je rn sp a t.

Fe C.

Jernoxidul 62,07 
Kolsyra 37,93.

Hufvudsakligast kolsyrad jernoxidul, med inblandade 
karbonater af kalk- och lerjord, samt manganoxidul.

Rhomboedrisk. a : c = l  :0,8185. Vanligaste formen r. 
Dessutom anträffar man äfven, ehuru mindre ofta Or, — |r, 

oop2, m. fl. former. r :r  =  107°0 '; r :0 r = 1 3 6 °3 T ; £ r :£ r  
=  136° 34'; 2 r :2 r  =  80 °6 '. Ytan r är ofta starkt böjd. 
Genomgång paralel med r, mycket tydlig. Vanligen derb, 
i grofkristalliniska eller njurformiga massor.

Hårdheten = 3 ,5 — 4,5. Strecket hvitt. Någon egent
lig brottyta, till följe af den tydliga genomgången, sällan 
skönjbar. Glas —  perlemoglänsande; genomskinande —  
ogenomskinlig; vingul —  brungul. Oxideras lätt, och blir då 
på ytan matt och svart eller svartbrun. Specifika vigten=  
3 ,7 -3 ,9 .

För biåsrör blir chalybiten svart, men smälter ej. Lö
ses i borax och fosforsalt med reaktioner på jern. Ifall 
mineralet, såsom vanligen är fallet, håller mangan, ger det 
med soda reaktion på detta ämne. Löses lätt i saltsyra, 
under utveckling af kolsyra.
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Chalybiten är ett mycket allmänt mineral, och bildar 
mångenstädes en högst vigtig jernmalm. Den anträffas på 
gångar, isynnerhet tillsammans med galenit, sphalerit, flus- 

spat, qvarz m. m., på sedimentära lager blandad med lera 
o. s. v. J Finland har den blott sällan och i ringa mängd 

anträffats i:
Orijärvi koppargrufva i Kisko socken; i mycket ringa 

mängd tillsammans med galenit.
Nejden af Herrajoki i Ilomantz; tillsammans med pyrit 

insprängd f  qvarz.

33. D iallogit; Beudant.

R h o d o ch ro s it , m anganspat.

Mn C.

Kolsyra 38,20 
Manganoxidul 61,80.

En del af manganoxidulen är vanligen ersatt af jern- 

oxidul, kalkjord eller talkjord.
Rhomboödrisk. a :c = l:0 ,8 2 1 1 . Vanligaste former r, 

Or, — ^r, oop2. Ytan r är ofta kullrig och böjd. r : r '=  

106° 51'; i r : |r =  136° 25'; r :O r= 1 3 6 °  31'. Genomgång 
paralel med r, mycket tydlig. Dels kristalliserad, dels derb, 
i njurformiga, stängliga eller korniga massor.

Hårdhet = 3 ,5 — 4,5. Strecket hvitt. Brottet ojemnt
—  mussligt. Glas —  perlemoglänsande; genomskinande i 
kanterna; ljusröd, men vittrar lätt och blifver svart. Spe- 

cifdia vigten =  3,4— 3,6.
För biåsrör dekrepiterar diallogiten starkt, blir svart, 

men smälter ej. Löses i borax och fosforsalt till ett i yttre 
lågan violett, i inre lågan hvitt glas. Ger då den samman
smältes med soda en blågrön perla. Löses i de vanliga 

# mineralsyrorna under utveckling af kolsyra.
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Diallogiten är ett mindre allmänt karbonat, och an

träffas vanligen tillsammans med andra manganmineralier, 
isynnerhet på blyglansgångar, lager af magnetisk jernmalm, 

m. m. I Finland har det blott blifvit funnet i ringa mängd i: 

Vittinge jerngrufvor i Storkyro socken; tillsammans 
med rhodonit och vittingit.

34. Dolomit.
B ru nspat, b itterspa t.

(Ca, Mg) C.

Kolsyrad kalk- och talkjord. Oftast ingå äfven ringa 
qvantiteter af andra, med nämnde jordarter isomorfa ba
ser. Vanligen är en eqvivalent kolsyrad kalk förenad med 

en eqvivalent kolsyrad talkjord, således mineralets formel

(Ca-)-Mg) C, stundom förekomma äfven (3 C a + 2 M g ) C, 

(2 C a + M g ) C och (C a + 3 M g ) C.

Rhomboedrisk. a : c = 0,8321. Vanligaste formerna r, 
— Jr, Or, — 2r. Kristallytorna oftast kullriga och böjda.

r : r '=  106° 15'; J r :J r  =  135° 57 ; 2r:2r = 7 9 °  36'. Genom
gå ngsyta paralel med r, ofta böjd. Kristallerna oftast för
enade till druser, sällan insprängda. Vanligen anträffas 
dolomiten dock derb, i korniga eller kompakta massor.

Hårdheten = 3 ,5 — 4,5. Strecket hvitt. Glas —  fettglän- 

sande; genomskinande —  ogenomskinlig. Färgen mycket 
varierande, från ofärgad eller hvit till gul, grön eller röd. 

Specifika vigten = 2 ,8 — 2,9.
För biåsrör afger dolomiten, liksom de öfriga, med 

den närbeslägtade karbonaterna, sin kolsyra, och blir kau- 

stik, men smälter ej. Löses fullständigt i borax och fosfor
salt, under utveckling af kolsyra, till ett klart, ofta af jern
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eller mangan färgadt glas. Löslig i saltsyra, ehuru vida 
mindre lätt än kalciten.

Dolomiten är ett mycket allmänt mineral. Derb bildar 
den ofta hela berg; kristalliserad anträffas den isynnerhet 
på malmlager, formerande kristallgrupper tillsammans med 
qvarz, kalcit, pyrit, m. m. 1 Finland har dolomit blott i 
ringa mängd anträffats, och i allmänhet ej synnerligen väl 
utbildad. Man bar funnit detta mineral i:

Orijärvi koppargrufva i Kisko socken; i små kristaller 
tillsammans med qvarz och pyrit.

Nevas kalkbrott i Sibbo socken. Den här förekom

mande mörkröda kalken, i hvilken man anträffar kristalli
serad hvit kalcit, har blifvit ansedd för brunspat. Den är 
snarare en förening af kolsyrad jernoxidul med kolsyrad 
kalk. Samma drushål, i hvilka kalcit-kristallerna finnas, 
äro innerst beklädda med små röda rhomboödrar af detta 
mineral. En likadan kalk anträffas äfven vid:

Vesterkulla och Nordsjö kalkbrott i Helsinge socken.

Kalkimaa i Kemi socken. Vackra kristaller af dolomit, 
anträffas i drushål af de lösa kalkblock, hvilka ymnigt före
komma i denna nejd.

Slutligen torde derb dolomit äfven förekomma på en 
mängd andra ställen i landet, t. ex. Hoponsuo kalkbrott och 
Pitkäranta grufvor i Impilax samt Kalkimaa i Kemi.

35. Kalcit; H aidinger.
K a lk sp a t, kalk.

Ca C.

Kolsyra 43,88 
Kalkjord 56,12.

Kolsyrad kalk, ofta med inblandade karbonater af talk- 

jord, jern- och manganoxidul.
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Rhomboedrisk. a :c— 1:0,8543. Rikedomen på former 

ofantligt stor. Oftast anträffas r, — Jr, — 2r, 4r, oor, Or, 
Jr, flere skalenoödrar med samma medelkant som r eller 
Jr, t. ex. r 2, r 3, J r 3 (2rf-, 3 rJ , J rJ ). Dessutom an
träffas en stor mängd andra, mindre vanliga former. Ytorna 
sällan kullriga. r : r '= t 0 5 °  5'; J r :J r  =  134°57'; 2 r :2 r '=  

78° 51'; r 2 : r '2 =  102° 11'; r 3 : r " 3=  144° 24'; r 3 : r '3 =  
104° 38'. Tvillingskristaller förekomma temmeligen ofta. 
Tvillingsyta antingen Or eller — Jr. Denna sednare tvillings
bildning förekommer äfven ofta, många gånger upprepad på 

spjälkningsstycken, hvarvid tvillingsytan lätt blir ansedd för en 
genomgångsyta. Genomgångsyta paralel med r, mycket fullkom

lig. Ofta kristalliserad, både i inväxta och påväxta kristaller. 
Vanligen dock derb, af en mångfaldigt varierande struktur.

Hårdheten = 3 ,0 . Strecket hvitt. Brottet mussligt, men 
sällan skönjbart. Glas —  perlemoglänsande; genomskinlig —  
ogenomskinlig. Färgen varierar mycket, från ofärgad till 
hvit, gul, röd, blå, grön, samt till och med svart. Speci

fika vigt en = 2 ,7 .
För biåsrör i tång afgcr kalciten sin kolsyra, lyser 

starkt, men smälter ej. Löses fullständigt, under starkt 
brusande, i borax och fosforsalt till ett klart glas, hvilket, 
vid större tillsats af ämnet, under afsvalningen blir mjölk- 
hvitt. Löses lätt i syror under stark fräsning.

Kalcit är ett mycket allmänt mineral. Utom i de se
dimentära kalkformationerna, anträffas detta mineral i större 

eller mindre gångar och stockar i de kristalliniska berg
arterna. Ofta äfven i mindre körtlar, kristalldruser, m. m. 

på malmlager, I Finland har någon sedimentär kalkaflag- 
ring ingenstädes anträffats. Större, i de kristalliniska ber
gen liggande gångar och körtlar af kalk hafva dock blifvit 
funna på många ställen, och bearbetade för vinnandet af 
kalksten eller marmor. I dessa kalkbrott hafva tillika en 
stor del af Finlands vackrare utbildade mineralier blifvit

4
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funna. Sådana kalkbrott finnas t. ex. Tångs med hela den 
sydvestra kustdelen af Finland, i Korpo, Pargas, Kimito, 
Bjerno, Pojo, Lojo, Sibbo, Helsinge och Mäntsälä socknar, 

samt dessutom på många ställen i det inre af landet. 
Vackra marmorfält anträffas, t. ex. vid Ruskiala, Kalkimaa 
i Kemi, m. m. Kristalliserad kalk har jemförelsevis blott 
sparsamt anträffats hos oss i : *

Nevas kalkbrott i Sibbo socken. I ett hörn af en utaf 
de mellersta och största, på detta ställe befintliga kalkgropar 

har en större körtel af en brunröd kalk- eller brunspat 
anträffats. I hålor af detta mineral fmner man temmeligen 
stora kristaller af en hvit kalcit, hvilka sitta på mycket små, 
på ytan kullriga rhomboödrar af brunspat. Kristallerna visa 
vanligen en kombination af ^ r  och 3 r; stundom förekomma 
äfven ytor af cor samt en mängd skalenoödrar. Från spet
sen till ungefär midten af hvarje rhomboöderyta fmnas ofta, 
inneslutna i kalcitkristallerna, smala, snedt afstympade kri
staller af ett svartbrunt mineral, hvilka tillsammans bilda 

en trestrålig stjerna.
Jerngrufvorna på Stansvik nära Helsingfors. Uti den, 

i en af grufvorna befintliga, af vattnet urhålkade hå
lan, har man funnit vackra, vanligtvis i bergläder inne
slutna kristaller af kalcit, på hvilka man anträffar ytorna 

r, r 3(3 r | ) ,  f r 3( ^ r | ) .
Nixor kalkbrott i Bjerno socken; tillsammans med små 

kristaller af rödfärgad qvarz. Man anträffar på dessa kalcit- 
kristaller ytorna r, f r  och r 3.

Pitkäranta grufvor i Impilax socken. Små, men gan

ska vackra kristaller (^ r, oor) af kalcit hafva blifvit funna 
i grufvan N:o 4 Clee.

Orijärvi koppargrufva i Kisko socken. Man fmner här 

grupper af små, spetsiga kalcit-rhomboedrar, hvilka till en 
del äro mycket vackert på ytan öfverdragna af mångahanda, i 

olika färger skiftande kiser.
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Älven på åtskilliga andra ställen, t. ex. vid Sillböle 
grufvor i Helsinge socken, insprängd i serpentin, m. m. 

Blåaktig kalk har anträffats i Lojo och Pargas kalkbrott, 
gul eller röd i llere kalkbrott i Helsinge socken, grön, till
sammans med pitkärandit, hämatit och prasem, i några stora 
lösa stenar nära Pitkäranta gästgifveri i Impilax socken.

36. Mispickel.
A rsen ik k is , g iftk is .

Fe (S+A s)2.

Jern 34,35 
Arsenik 46,03 
Svafvel 19,62,

Sällan är en liten del af jernet ersatt utaf kobolt samt 
stundom äfven silfver.

Rhombisk. a:b:c =  l :0,6760:1,1889. Vanligaste former 
a o p, poo, A p ao ,  Apao, poo. Q op :oop=680 48'; poorpoo 

= 7 9 °2 2 '; ^ p o o : |poo =  117°52'; ^ p o o :ip o o  =  146°28'. 
Ytan Jpoo vanligen starkt strimmad. Tvillingskristaller min
dre allmänna, antingen med en prismyta oop eller en do- 
matisk yta poo till tvillingsyta. Genomgång otydlig, paralel 
med oop. Kristallerna vanligtvis inväxta, sällan påväxta 
och förenade till kristalldruser. Oftast anträffas mispickeln 
dock derb.

Hårdheten = 5 ,5 . Strecket svart. Brottet ojemnt. Me- 
tallglänsande; ogenomskinlig; silfverhvit, ofta något anlupen 
på ytan; ganska spröd. Specifika vigten = 6 ,0 — 6,3.

För biåsrör i kolf ger mispickeln först ett gulrödt be
slag af svafvelarsenik, derpå ett sammetssvart och slutligen 
ett silfverhvitt, af metallisk arsenik bestående sublimat. Upp

hettad på kol, afger den en stark arseniklukt, och smälter 
till en magnetisk kula, som sedan den blifvit rostad, med
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flusserna gifver reaktion på jern och, ifall mineralet är 

kobolthaltigt, kobolt. Löses lätt i salpetersyra under af- 
skiljande af svafvel och arseniksyrlighet.

Mispickeln förekommer ganska allmänt på malmgångar 
och lager, insprängd i en mängd olika bergarter, t. ex. glim- 
merskiffer, granit, serpentin, m. m. I Finland har den 
blifvit funnen på många ställen, såsom:

Ylijärvi nära Orijärvi i Kisko socken; mycket tydligaT 

i en qvarzrik glimmerskilfer insprängda kristaller, på hvilka 
man kan märka formerna oop, poo, ^poo.

Frugårds kalkbrott i Mäntsälä socken; ganska ymnigt, 

derb eller otydligt kristalliserad, insprängd i qvarz.
Forsby i Perno socken; tillsammans med blyglans vid 

åtskilliga, der bearbetade silfveranledningar.
Kietyö nära Torroby i Tammela; tillsammans med spo- 

dumen, grön turmalin, tetraphylin, m. m.
Halsvuori i Laukkas, Kaatiala i Kuortane, Piukala i 

Pargas, m. fl. ställen.

\

37. Tetraphylin ; B erzelius.

P e ro w sk y n ; N. N o rd en sk iö ld .

(Fe, Mn, Li, Na) 3 P.

TroUgen rhombisk. Utbildade kristaller förekomma ej. 
Genomgångar i en direktion mycket tydliga, i tvenne an

dra, emot hvarandra och den första vinkelräta riktningar 

otydliga.
Hårdheten = 4 ,5  — 5,0. Strecket hvitt. Brottet muss- 

bgt —  ojemnt. Genomskinande; fettglänsande; grågul —  
gulgrön. Förvittrar lätt, samt blir då matt, ogenomskinlig 

och svart. Specifika vigten = 3 ,5 — 3,6.
För biåsrör smälter tetraphylin ytterst lätt till ett svart 

glas. Ger med soda ett svartgrönt slagg och en vacker



53

röd färg åt lågan. Löses fullständigt i borax och fosforsalt 
med reaktioner på jern, samt gifver med borsyra och 
jerntråd en lättsmält regulus af fosforjern.

Tetraphylin har blott blifvit funnen i Finland, och äfven 
här blott på ett enda ställe, nemligen:

Kietyö nära Torro by i Tammela socken; i mycket 
ringa mängd och vanligen redan förvittrad, insprängd i en 
hvit granit tillsammans med spodumen, grön och svart 
turmalin, kietyöit, mispickel, m. m. En analys, som Ber- 
zelius och N. Nordenskiöld gjorde på detta ämne, gaf föl

jande resultat:

Tetraphylin P Fe Mn L i Mg 

fr. Kietyö 42,6 38,6 12,1 8,2 1,7=103,2.

38. Chondrodit; D ’O hoson. 
xMg4 Si +  ( 4 Mg Fl+Si Fl3),

eller enligt Rammelsberg

1 2 Mg4 Si+ ( 4 Mg Fl+Si Fl3),

hvilken formel skulle motsvara följande kemiska samman

sättning:
Kiselsyra 31,96 
Talkjord 56,31 
Silicium 1,28
Magnesium 2,85 

Fluor 7,60.

Fluorhalten tyckes dock variera i ganska obestämda 
förhållanden, och en ringa del af talkjorden är alltid ersatt 
af jernoxidul.

Rhombisk. a :b :c = 1:0,6417:1,0361. En ofta före
kommande hemiödri gör dock att kristallerna hafva ett mono- 
klinoedriskt utseende. De oftast förekommande formerna
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äro 00p, gop 00, OOP00, Ip o o , + £ (p o o ) ,  + | ( f p | ) ’ 
— ^ (p f ) .  Dessutom förekomma en stor mängd andra ytor. 

oo p : oop =  114° 37'; ^p oo : |p oo =  141° 54'; -|-p oo : p oo 

=  114° 56'; oo p : f p f  =  159° 14'; oo p : p f  =  156° 17'. 
Tvillingskristaller mindre allmänna, med oo p oo till tvillings
yta*). Genomgång vanligen mycket otydlig, men stundom äf- 

ven temmeligen tydlig. Kristallerna vanligen kulformiga och 
afrundade af otaliga ytor, stundom äfven förlängda i rikt
ningen af hufvudaxeln eller brachydiagonalen. Sällan är 
detta mineral dock tydligt kristalliseradt, utan man finner 
det vanligen bildande runda, i kalk insprängda korn, eller 
ock i mindre derba massor.

Hårdheten = 6 ,5 . Strecket hvitt. Brottet flatmussligt 
—  splittrigt. Genomskinande —  genomskinlig i kanterna; 
glas —  fettglänsande. Färgen gul, röd, brun, brunröd, 
eller ock grön, mörkgrön —  svart. Den gröna chondro- 

diten tyckes, sedan den en tid varit utsatt för luftens åver
kan, blifva röd. Specifika vigten = 3 ,1 — 3,2.

För biåsrör är detta mineral osmältligt. Då den upp
hettas \ blifver den gröna chondroditen rödbrun, och af- 
gifver i kolf ymnigt vatten. Den gula deremot afgifver icke 
vatten, men reagerar, vid starkare påblåsning i öppet rör, 

på fluor. Löses af borax, samt, med qvarlemnande af ett 
kiselskelett, äfvenledes af fosforsalt till ett klart glas, hvil- 
ket ofta reagerar för jern, och vid större tillsats af ämnet 
lätt blifver oklart. Ger med litet soda ett svårt smältbart 

slagg, hvilket vid tillsats af mera soda blifver osmältligt. 
Sönderdelas fullständigt af svafvelsyra.

Chondroditen blef först anträffad insprängd i kornig 

kalk vid kalkbrotten på Pargas Storö. Sedermera har den 
blifvit funnen, oftast på samma sätt insprängd i kalk, flere-

*) A. Nordenskiöld: Om Graf. och Chondroditens Kristallform. 
Helsingfors, 1855.
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städes, såväl i Finland som utomlands. I Finland har chon- 
drodit blifvit anträffad vid:

Kalkbrotten på Pargas Storö. Chondrodit förekommer 
i de flesta af dessa kalkbrott insprängd i kalk tillsammans 
med hornblende, flusspat, apatit, m. m. Isynnerhet före

kommer den ymnigt i Ersby brotten, hvarest äfven större 
derba massor af detta mineral, inneslutande små kristaller af 
pleonast blifvit anträffade. De kristaller af chondrodit, på 

hvilka ofvan anförda vinkelmätningar blifvit gjorda, äro ifrån 
Ersby och Piukala kalkbrott. På chondroditen från Pargas 
hafva flere analyser blifvit gjorda, af hvilka de vig tigaste äro:

Rammelsberg: 
Chondr. fr. Pargas.

Kiselsvra . . . 33,10
Talkjord. . . . 56,61
Jernoxidul . . . 2,35
Fluor . . . . . 8,69

100,75 '

Rammelsberg: 
Chondr. fr. Pargas.

33,19
54,50

6,75

9,69

104,13.

Hästhags kalkbrott nära Svartå bruk; tillsammans med 

spinell, insprängd i kalk.
Rökkelä och Hermala kalkbrott i Lojo socken; på det 

förra stället med blå spinell och glimmer, på det sednare 
tillsammans med pleonast och chlorit.

Vinnikby kalkbrott i Helsinge socken; till färgen grön 
eller rödbrun, insprängd i kalk tillsammans med blå spinell 

och pleonast.
Stansviks jerngrufvor nära Helsingfors, Nevas kalkbrott 

i Sibbo socken, Perheniemi kalkbrott i Ithis, m. fl. ställen; 
liksom vanligt insprängd i kalk och ofta tillsammans med 

spinell eller pleonast.
Slutligen har äfven i Orijärvi koppargrufva i Kisko soc

ken, en vacker, rödbrun, genomskinlig chondrodit före
kommit, bildande körtlar i pyrrhotin. En analys, som
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J. J. Chydenius gjort på detta mineral, gaf följande resnltat 
(S p v .= 3 ,1 2 — 3,13).

Chondrodit Si Mg Fe Md 41 H Fl

fr. Orijärvi 34,24 57,11 4,17 1,22 0,72 1,07 3,25=102,78.

Den skulle således motsvara formeln

(4 Mg F l+ S i F l3) + 2 9 Mg4 Si.

39. Am phibol; Haey.
H o rn b len d e , g ram m atit, trem o lit , p a rga s it*  

asbest, m, m.

R 4 S i3.

R består af mycket varierande qvantiteter utaf Mg, Ca ,

Fe, Mn samt Na; en del*af kiselsyran är ofta ersatt utaf 

lerjord, och en del af syret utaf fluor. Amphibolen utgör 
således ej ett enda mineralspecies, utan en egen grupp af 
mineralier, hvilka alla hafva samma kristallform och stöchio- 

metriska struktur.
Monoklinoedrisk. a :b :c =  1:0,5482:0,2937; v = 7 5 °2 '.  

Oftast förekomma formerna oo p, (oopoo ), Op, (p oo ), p. 
Qop:Qop = = 1 2 4 °3 (f— 124°0 '; cop : 0 p = 1 0 3 °  12'; (p oo ): 

(poo ) =  148° 16'; (o o p o o )^ = 4 0 5 ° 4 6 ';  0p : p =  1 4 5 °35'. 
Tvillingskristaller med oopco till tvillingsyta. Genomgångar 

paralela med cop och och således bildande med hvarandra 
en vinkel af 124° 30', ytterst tydliga, paralela med oopoo 
och (oopoo ), otydliga. Kristallerna äro ofta förlängda i 
hufvudaxelns riktning, eller ock i klinodiagonalens, dels in
växta, dels påväxta och förenade till kristalldruser. Oftast 

anträffas mineralet dock derbt i korniga, stängliga eller strå- 

liga massor.
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Hårdheten = 5 — 6. Strecket hvitt —  gråbrunt. Brottet 
mussligt —  ojemnt. Genomskinlig —  ogenomskinlig; glas- 
—  sidenglänsande. Färgen mycket varierande, hvit, gul, 

brun, grön eller svart. Specifika vigten =  2,9— 3,4.
För biåsrör förhålla sig de olika varieteterna af amphibol 

ganska olika; smälta i tång, antingen lätt eller med någon 
svårighet samt vanligen under stark uppsvällning; lösas i 
borax till en färglös eller af jern färgad perla; sönderdelas 

ej, eller blott ytterst trögt af fosforsalt; sammansmälta 
med soda ofta till ett klart glas, hvilket vid tillsats af mera 
soda blir svårsmält och oklart. Sönderdelas trögt af syror.

Amphibol är ett mycket allmänt mineral, och anträffas 

ofta ingående som en vigtig beståndsdel i mångahanda berg
arter, t. ex. syenit, diorit och hornblendeskiffer. Äfven 
i Finland förekommer detta mineral ganska allmänt, dels 
som en beståndsdel i vidt utbredda bergarter, som syenit 

och hornblendeskiffer, dels på malmgångar, insprängd i kor
nig kalk, m. m.

På detta sistnämnde sätt har amphibol isynnerhet blifvit 

funnen i kalkbrotten på Pargas Storö. Detta mineral anträffas 
här förnämligast i Storgårds, Ersby och Simonsby kalkbrott, 
ofta i ganska stora, gröna, mörkgröna (pargasit) eller svarta 
kristaller, hvilka vanligen äro förlängda i riktningen af klino- 
diagonalen, samt begränsade af oo p, (oo p oo) och p oo. Dess
utom finner man på kanterna och hörnen af dessa former 
ytorne - f  (p oo), — (p oo), m. m. Kristallerna äro, såsom redan 
blifvit sagdt, insprängda i kalk, samt vanligen åtföljda af 

chondrodit, moroxit, glimmer, flusspat och ljusgrön pvroxen. 
Ofta äro de på ytan omgifna af en tunn hinna utaf ett grönt, 
talkartadt ämne. Både den egentliga gröna pargasiten och den 

svarta hornblenden hafva flera gånger blifvit analyserade: * )

*) Bidr. till kännedom af Finl. Min. och Geogn. af N. Norden
skiöld. Stockholm, 1820.
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Svart Svart
Pargasit Hornblende Pargasit Hornblende

v. Bonsdorff. v. Bonsdorff. Gmelin. Hisinger.

Kiselsyra................ 46,26 45,69 51,75 41,50
Ler j ord. . . . . . . 11,48 12,18 10,93 13,75
T a lk jo rd ................ 19,03 18,79 18,97 19,40
K a lk jo rd ................. 13,96 13,83 10,04 14,09
Manganoxidul . . . 0,40 0,24 — 0,25
Jernoxidu l............. 3,48 7,32 3,97 7,75
Flusspatsyra . . . . 2,51 2,22 (B =1 ,83 0,50)
Osönderdeladt ämne 0,43 / — — —

97,55 100,27 97,49 97,24.

Grammatit, eller utdraget prismatiska kristaller af am- 
phibol förekomma ymnigt i Orijärvi koppargrufva i Kisko 
socken. De äro ljusgröna, insprängda i tålkskiffer och 
alldeles lika grammatiten från Fahlu grufvor. Dessutom an
träffas i Orijärvi grufvor inuti ljusgröna, på ytan svarta 
kristaller af amphibol, insprängda i pyrit eller magnetkis.

Alldeles likadan, jemte lepolit i magnetkis insprängd 
amphibol har blifvit anträffad i Paavola koppargrufva på 
Lojo Storö. '

Svart amphibol, insprängd i grön choloritskiffer före
kommer vid Hokkovaara i Ilomanz.

Svart strålsten anträffas ganska allmänt i de flesta 
Finska kalkbrott och jerngrufvor, t. ex. Frugårds kalkbrott 
i Mäntsälä, Nordsundsviks kalkbrott i Kimito, Nevas kalk
brott i Sibbo, Sillböle och Stansviks grufvor i Helsinge, 
Sandhamnslandet nära Helsingfors, m. m. Den svarta horn- 

blenden från detta sistnämnde ställe är ofta ganska vackert 

iriserande.

Grön strålsten har äfvenledes blifvit funnen mången
städes. Isynnerhet har den anträffats ganska vacker, i excen- 
triskt-stråliga massor vid Levitunturi i Öfver-Torneå.
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Hvit strålig amphibol eller actinot förekommer, t. ex. 

vid Ruskiala marmorbrott, Pisakoski i Nilsiä, m. m.
En amphibol, hvilken förekommer i en jernmalms- 

skärpning på Engsö i Kimito, tillsammans med apatit, py- 
rit, granat och magnétit, har blifvit undersökt af Moberg 

och A. J. Wathén * ). Specifika vigten =3 ,26 . cop :oop  =  

124° 15'.

Si Ä1 Ca Fe Mg Mn 

Anal. af Moberg 43,23 11,73 9,72 26,81 7,04 1,61=100,14 
Anal. af Wathén 43,05 10,45 9,65 27,70 7,05 1 ,30= 99,20.

Dessa analyser motsvara formeln

(% + C a + 3 F e )4 (A l+ 4 S i )3.

En i graniten i nejden af Helsingfors förekommande 
grön amphibol har blifvit analyserad af Rn. Pipping med 

följande resultat:

Ilornblende: Si Äl Ca Mg Fe Mn

Helsingfors 57,20 0,20 21,20 9,45 11,75 1,15=100,95,

och motsvarar således formeln

( 3 C a + F e - j - 2 M g ) 4 § i3. *

Ett i pyroxenform kristalliseradt mineral, hvilket dock 
äger hornblendens kemiska sammansättning, har af G. Rose 
blifvit benämndt uralit efter den bergskedja, der det först 
blef anträffade

I södra Finland, t. ex. nejden af Helsingfors, finner 
man ganska allmänt lösa stenblock, hvilka innesluta kristal
ler af detta mineral.

") Act. Societ. Scient Fenn. Tom II, pag. 807.
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40. Pyroxen ; H acy .
A u g it , m a la k o lit , d io p s id , d eg e rö sp a t, kokko lit* 

om phazit, m. m.

R 3 Si2.

R utgöres af Fe, Mn, Ca och Mg, förenade med hvar
andra i mycket varierande förhållanden. En del af kisel- 
syran är tillika stundom ersatt af lerjord. Pyroxen utgör 

således ej ett eget mineralspecies, utan en egen grupp af 
mineralier, till hvilken, utom de mineralier, hvilka vanli

gen benämnas med pyroxen, äfven skulle höra wollastonit

(C a3 Si2)  och rhodonit (M n3 Si2).

Monoklinoödrisk. a : b : c = l :  1,0962:0,5910; v=74°9^,8. 
Oftast förekomma formerna Op, oopoo, (oopoo ), oop, p, 

— p, m. m. oop : co p =  92° 55'; p :p '=  120°31'; oopoo: 
0p =  105°5tf; — p:-—p '=  131° 24'. Tvillingskristaller myc
ket allmänna, med oopoo till tvillingsyta. Genomgångar 

paralela med oo p , oo p oo samt (oo p oo ), till tydlighet myc

ket varierande. Ofta förekomma dessutom mycket tydliga 
afsöndringsytor, paralela med Op. Kristallerna äro vanligen 
förlängda i hufvudaxelns riktning, inväxta eller ock påväxta, 
och förenade till kristalldruser.

Hårdheten = 5  — 6 Strecket hvitt eller grått. Brottet 
mussligt —  ojemnt och splittrigt. Genomskinlig —  ogenom

skinlig; glasglänsande. Färgen mycket varierande, ofärgad 
hvit, gul, grön, mörkgrön —  svart, stundom äfven röd 
eller rödbrun. Specifika vigtén = 3 ,2 — 3,4.

För biåsrör förhålla sig de olika sammansatta pyroxe- 
nerna mycket olika. I kolf afgifva de ofta hygroskopiskt 
vatten. Smälta i tång vanligen ganska trögt. Lösas i borax, 
i fall de äro jernhaltiga, med jernreaktioner, äfvensom, ehuru
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stundom ytterst trögt, i fosforsalt, med qvarlemnande af 

ett kiselskelett. Sammansmälta med litet soda, med mera 

soda gifva de ett osmältbart slagg. Sönderdelas trögt och 

ofullständigt af syror.

Pyroxen är ett mycket allmänt mineral, och anträffas 
insprängd i de flesta kristalliniska bergarter, uti hvilka den 
stundom, i. ex. uti dolerit och basalt, utgör en väsendtlig 
beståndsdel, äfvensom på gångar och malmlager. Äfven i 

Finland har detta mineral blifvit anträffadt på ganska många 
ställen, af hvilka de vigtigaste äro:

Kalkbrotten på Pargas Storö. Bäst utbildad anträffar 
man pyroxen i Storgårds, Piukala, Ersby och Lapplax 
kalkbrott. I brotten vid Storgård förekommer den kristal
liserad tillsammans med skapolit, pyrallolit, sphen, feltspat 
och apatit, samt omgifven af kalk. Kristallerna äro antin
gen små, genomskinliga och till färgen svagt violetta, eller 

något större, blott genomskinande och gröna. Denna gröna 
varietet har blifvit analyserad af N. Nordenskiöld*), som 

funnit den innehålla följande ämnen (Specifika vigten = 3 ,2 7 ):

Pyroxen Si Al Fe Mn Ca Mg 

fr. Storgård 55,40 2,83 2,25 0,39 15,70 22,57=99,14.

Denna pyroxen tyckes således ungefär motsvara for

meln (M g+ C a )3 Si2. I Piukala brotten hafva ganska stora, 
ljusgröna kristaller af pyroxen blifvit anträffade, på hvilka 
man fmner formerna oo p, co p oo, (oo p oo), Op, —p, p, 2p. 
Likaså förekommer i Simonsby kalkgropar, en ljusgrön 
pyroxenart, hvilken vanligen är, jemte pargasit, insprängd i 
kalk. Slutligen anträffas i Ersby och Lapplax kalkbrott, 

uti ganska stor mängd, en svart, svartbrun eller mörkgrön 
pyroxen, tillsammans med skapolit och sphen. En analys,

k) Bidr. till kännedom af Finl. Miner, och Geogn.
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som N. Nordenskiöld * )  verkställt på den svartbruna varie- 

teten, gaf följande resultat (Specifika vigten = 3 ,2 2 — 3,41):

Pyroxen fr. Si Ål Mg Ca Fe É 

Ersby 51,80 6,56 12,01 19,07 6,92 1,02=97,38. 

Liksom på pyroxenen från Piukala, anträffar man äf- 
ven på denna hufvudsakligast formerna oo p, oo p oo, (oo p oo),
Op, p, — p, 2p.

Tammare kalkbrott i Hvittis; Nevas kalkbrott i Sibbo, 

Hoponsuo kalkbrott i Impilax, Pisakoski kalkbrott i Nilsiä, 
Orijärvi koppargrufva i Kisko, m. m. På alla dessa stäl

len har en hvit pyroxen blifvit anträffad, hvilken hufvud

sakligast tyckes utgöra en kalk-talk-augit, motsvarande for

meln (C a+ Mg) 3 Si2. Pyroxenerne från Tammare och Ori
järvi hafva blifvit analyserade den förra af v. Bonsdorff, den 
sednare (s p v = 3,195) af H. Rose.

Pyroxen Pyroxen
fr. Tammare. fr. Orijärvi.

Kiselsyra . . . . . 54,83 54,64
Kalkjord. . . . . . 24,76 24,94
Manganoxidul . . . — 2,00
Jernoxidul . . . . . 0,99 1,08
Talkjord . . . . . . 18,55 18,00
Lej o rd ............. . . 0,28 —
Vatten............. . . 0,32 —

99,73 100,66.

Nejden af Vambula kyrka. En här förekommande hvit 
pyroxen uppgifves innehålla ceroxidul.

Utom ofvannämnde hvita pyroxen, anträffar man i Ori

järvi en mängd andra augitarter, t. ex. grön pyroxen, hvil
ken ofta är alldeles genomdragen af pyrit, och tillfölje der- 
af erhållit ett bronzerande utseende, svart pyroxen, m. m.

*) Bidr. till kännedom af Finl. Miner, och Geogn.
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Pitkäranta grulvor i Impilax. Bland annat anträffas här 

i grufvan N:o 1 Clee kristaller af en på ytan svart, inuti 
ljusftirgad pyroxen, tillsammans med flusspat, pyrit, koppar, 

och speerkis. Kristallerna äro ganska väl utbildade och 
begräsande af formerna oop, aopao, (aopao), Op, p, — poo, 
m. m. Specifika vigten af denna pyroxen är =3 ,15 .

Juokaisenmaa i Öfver-Torneå. Stora kristaller af svart 

pyroxen hafva blifvit anträffade på detta ställe, tillsammans 
med skapolit, och omgifna af speerkis, pyrit och kalkspat.

Stansviks jerngrufvor nära Helsingfors. Från detta 
ställe har en derstädes ganska ymnigt förekommande, dels 

mörkgrön, dels, genom oxidation af jernoxidulen, brunröd, 
grofkristallinisk pyroxen blifvit analyserad af Berzelius, som 
fann den brunröda afändringen (degeröspat) bestå af föl

jande ämnen:

Degeröspat fr. Si Ca Mg Fe Mn H

Stansvik 50,00 20,00 4,50 18,85 3,00 0,90=97,25.

Den motsvarar således ungefärligen formeln 

(C a + F e )3 Si2.

Dessutom har malakolit eller grofkristallinisk pyroxen 
blifvit funnen på en mängd andra ställen, t. ex. Kalkbrotten 
på Lojo Storö, Nordsundsviks kalkbrott i Kimito, Frugårds 
kalkbrott i Mäntsälä, m. m.

Grön, kornig pyroxen har äfvenledes blifvit anträffad 
på många ställen t t. ex. Perheniemi kalkbrott i Ithis och 
Sillböle jerngrufvor i Helsinge.

Slutligen har ett trådigt, i pyroxenform kristalliseradt y 
grönt mineral (pitkärandit) blifvit funnet bildande några 

stora lösa stenblock vid stranden af Ladoga, vester om 

Pitkäranta gästgifveri. Detta mineral är utmärkt väl kristal
liseradt i stora tafvelformiga kristaller (aopao, (aopao), Op), 
hvilka stundom äro enkla, men oftast förenade till tvillings-
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eller trillingskristaller, med oopoo till tvillingsyta. De bilda, 
tillsammans med grön qvarz och hämatit, samt stundom 

äfven epidot, af kalk betäckta kristallgrupper. En analys 
af Hess på detta mineral gaf följande resultat:

Pitkärandit fr. Si Ca Mg Fe Ål É 

Pitkäranta 45,57 4,40 23,40 19,73 3,00 2,00 =  98,10.

Antager man att en del af jernet ingår som oxid och 
ersätter kiselsyran, erhåller man för detta mineral formeln

(Ca, Mg, F e )3 (S i, Fe, Å l )2.

41. Hypersthen; H ady.
P au lit ; W e rn e r

(M g+Fe)3 Si2.

Kiselsyra 52,24

Jernoxidul 30,53 
Talkjord 17,23.

Således samma stöchiometriska sammansättning som 
pyroxen, från hvilket mineral den blott skiljer sig genom 

bristen på kalk. Mängden af talkjord och jernoxidul är 
dock något varierande, och en ringa del af dessa ämnen 
är ofta ersatt af kalkjord och manganoxidul.

Monoklinoödrisk, isomorf med pyroxen. Genomgång 
paralel med orthodiagonala genomskärningen, mycket full

komlig, paralel med Gop, något mindre fullkomlig, pa
ralel med (oo p oo) ofullkomlig. Anträffas ej i utbildade kri

staller.
Hårdheten = 6 ,0 . Strecket grått. Brottet oj emnt. Oge

nomskinlig eller svagt genomskinande i kanterna; metall- 
artadt-glänsande (på oopoo), till glas- eller fettglänsande; 
svartgrön, svartbrun —  svart. Specifika vigteif =*=3,4.
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För biåsrör är hypersthen något trögsmält. Löses lätt 
i borax, men ytterst trögt i fosforsalt till en på jern reage
rande perla. Sammansmälter med litet soda; med mera 

gifver den ett osmältbart slagg.
Hypersthen anträffas ofta tillsammans med labrador, 

jemte hvilken den stundom bildar egna bergarter. I Fin

land har den blifvit funnen vid:
Ojamo jerngrufva i Lojo socken; tillsammans med la

brador, magnetit och hornblende.

42. Bronzit; K arsten.

(7M g+ F e)3 Si2.

Kiselsyra 57,92 
Talkjord 33,60 

Jernoxidul 8,48.

Stöchiometriska sammansättningen således densamma 
som augitens, från hvilket mineral bronziten, liksom hyper

sthen, blott skiljer sig genom bristen på kalk. Från hyper

sthen, åter skiljer bronziten sig genom en öfvervägande halt 
af talkjord. En liten del af talkjorden och jernoxidulen är 
dock ofta ersatt af kalkjord ( 1 — 2 proc.) och mangan- 
oxidul.

Monoklinoedrisk, isomorf med pyroxen. Genomgångar 
paralela med aopao mycket tydliga, paralela med oop otyd

liga, paralela med (oop oc ) knappast märkbara. Genom- 
gångsytan oop oo oftast starkt böjd. Utbildade kristaller 
anträffas ej.

Hårdheten = 5 ,0 — 6,0. Strecket hvitt. Brottet ojemnt 
—  splittrigt. Genomskinande i kanterna; fett- eller glas- 
glänsande, på oop oo sidenglänsande; gul, gulbrun —  grön. 
Specifika vigten = 3 ,2 — 3,6.

ö
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För biåsrör är bronziten ytterst trögsmält. Löses trögt 

i borax och, med qvarlemnande af ett kiselskelett, i fosfor
salt, med reaktion på jern. Sammansmälter med litet soda, 
med mera ger den ett osmältbart slagg.

Bronzit anträffas förnämligast insprängd i serpentin. 
Sällan har den blifvit funnen i Finland vid:

Letku i Tammela socken.

Frugård i Mäntsälä socken, i några lösa, af serpentin 
och bronzit bestående stenblock.

43. Rhödonit; Beudant.

M an gan k ise l, röd m an gan k ise l, k ise lm angan .

Mn3 Si2.

Manganoxidul 53,60 
Kiselsyra 46,40.

Dessutom ersättes en ringa del af manganoxidulen 
ofta af jernoxidul, kalk- och talkjord samt stundom äfven 

zinkoxid.
Monoklinoedrisk, isomorf med augit. Utbildade kri

staller äro ytterst sällsynta, vanligen derb i kristalliniska eller 
kompakta massor. Genomgångar paralela med oopoo och 
(o o p co ), ganska fullkomliga, paralela med oop ofullkomliga.

Hårdheten = 5 ,0 — 5,5. Strecket hvitt. Brottet ojemnt. 
Genomskinande i kanterna; glas------perlemo- och siden

glänsande;, rosenröd, brunröd — brun. Specifika vigten 

=-3,6.
För biåsrör smälter rhodoniten lätt, i reduktionslågan 

till ett rödt, i oxidationslågan till ett svart, metallglänsande 
glas. 1 borax löses den lätt till en, i inre lågan ofärgad, 
i yttre lågan ametistfärgad perla. Likaså i fosforsalt, ehuru 
något trögare och med qvarlemnande af ett kiselskelett.
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Med litet soda sammansmälter den till ett svart glas, vid till
sats af mera soda erhåller man en osmältbar slaggmassa.

Rhodonit anträffas vanligen tillsammans med qvarz på 

lager af magnetisk jernmalm. Sålunda har den äfven blif- 
vit funnen i Finland vid:

Yittinge jerngrufvor i Storkyro socken; temmeligen 
ymnigt och af en mycket vacker rosenröd färg, tillsammans 

med vittingit, feltspat och qvarz.
Gåsböle i Sjundeå; i små hvita eller hvitbruna siden

glänsande, i granat insprängda partier.

44. W ollastonit; H acy.
T a fe lsp a t.

C a3 S i2.

Kiselsyra 52,38 
Kalk 47,62.

Kiselsyrad kalk, föga förorenad af andra ämnen. En 
mycket ringa del af kalken är likväl ofta ersatt af talkjord 

och jernoxidul.
Monoklinoedrisk. a :b :c = l :0,9661:1,1136. v = 6 9 °4 8 '. 

Utbildade kristaller äro ytterst sällsynta. Vanligen i tafvel- 
formiga, stängliga eller stråliga massor, sällan alldeles amorf. 
Genomgångar paralela med Op, ganska fullkomliga, para- 
lela med 2poo och aopoo, äfvenledes fullkomliga och starkt 
glänsande, paralela med (aopoo ), ofullkomliga.

Hårdheten = 5 ,0 . Strecket hvitt. Brottet splittrigt, —  

ojemnt. Genomskinande i kanterna. Glasglänsande, på spjälk- 
ningsytorna perlemo- eller sidenglänsande. Färgen vanligen 
hvit, ofta öfvergående till gul, brun, röd eller grå. Speci

fika vigten = 2 ,8 — 2,9.
För biåsrör smälter wollastoniten till en färglös perla; 

löses lätt i borax till ett klart glas, likaså i fosforsalt, med
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qvarlemnande af ett kiselskelett. Med litet soda samman

smälter mineralet, med mera ger det ett osmältbart slagg. 
Sönderdelas af saltsyra.

Wollastonit anträffas vanligen insprängd i kalk, mindre 
ofta i lava, dolerit, m. m. I Finland förekommer detta 
mineral i de flesta kalkbrott, dels bildande körtlar i kalk, 
hvilka vanligtvis äro omgifna af augit, dels genomkorsande 
kalken i egna gångar och ådror. Sålunda har detta ämne 
blifvit funnet i:

Perheniemi kalkbrott i Ithis socken. En hel vägg i de 
här befintliga kalkbrotten upptages af en hvit eller hvitgul, 
stundom något rödaktig, grofkristallinisk wollastonit. Den 
har blifvit analyserad af H. Rose, som härvid erhållit föl
jande resultat:

Wollastonit Kiselsyra Kalk Inbi. strålsten 
fr. Perheniemi: 51,60 46,41 1,11=99,12.

Kalkbrotten på Pargas Storö. En utmärkt vacker, hvit 
wollastonit förekommer ymnigt i Piukala kalkgropar: Kört
lar, hvilka i det inre bestå af en gul eller gulgrå wollastonit, 
och ytterst äro omgifna af augit, hafva blifvit funna i Ers- 
by, Storgårds och Skräbböle kalkbrott. Wollastonit från 
Skräbböle har blifvit analyserad af v. Bonsdorff:

Wollastonit Kiselsyra Kalk Talk Jernoxid Vatten

fr. Skräbböle: 52,58 44,45 0,68 0,13 0,99=98,83.

Kulla kalkbrott i Kimito socken. Excentriskt-strålig 
wollastonit anträffas här tillsammans med romanzowit och 

idokras. Ofta fortsättas wollastonit-strålarne i romanzowit- 

massan, så att en ljusröd, strålig, tät hlandning af begge 
dessa mineralier uppstår.

Mårtensby kalkbrott i Sibbo socken. Kalken genom
korsas här i alla riktningar af temmeligen breda gångar 
utaf wollastonit.
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Månby kalkbrott i Borgå socken. 1 den här förekom

mande kalkstenen omväxla kalcit och wollastonit, ungefär på 
samma sätt som qvarz och feltspat i skriftgraniten.

Frugårds kalkbrott i Mäntsälä socken, Lajo kalkbrott, 
Nevas kalkbrott i Sibbo socken, m. fl. ställen.

45- Pyrallolit; N. N ordenskiöld.

R3 Si2(?).

R består förnämligast af talkjord. En ganska stor mängd 
af detta ämne är dock ersatt af kalkjord, jern- och mangan- 
oxidul samt vatten, och en del af kiselsyran utaf lerjord.

Monoklinoödrisk. a : b : c =  1 :1,2266 :1,1039; v =  
72° 56' * ). Utbildade kristaller anträffas blott ytterst säl
lan, med formerna Op, 2poo, (p oo ), 2p^ , (oopoo). Ge
nomgångar paralela med Op, 2 poo och f p  ao, mycket tyd
liga. Op :2poo  =  94°36 '; Op : f p  ao =  130° 33'; 2poo : 

2p^  =  140° 49r; O p : (p oo) =  131° 30'. Kristallerna för
längda i riktningen af orthodiagonalen. Vanligen dock derb, 
i kristalliniska eller kompakta massor.

Hårdheten= 3 — 4; mycket varierande. Strecket hvitt. 
Brottet splittrigt —  ojemnt. Genomskinande i kanterna —  
ogenomskinlig; fettglänsande. Färgen varierande från hvit el
ler hvitgul till blå, grön eller röd. Specifika vigten=2,5— 2,7.

För biåsrör blir pyralloliten först svart, samt seder

mera åter vid starkare glödgning hvit, och sammansintrar 
på kanterna till en hvit emalj. Sammansmälter lätt med 
borax .till ett klart glas, som med tillsats af salpeter gif- 

ver reaktion på mangan. Löses trögt i fosforsalt till ett 
efter afsvalning opakt glas. Sammansmälter med soda till 
en klar perla.

*) Beräknad efter de i Bidr. till känned. af Finl. Miner, ock 
<ieogn. af N. Nordenskiöld angifua vinklar.
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Pyralloliten har blott blifvit funnen i Finland. Ehuru 
mycket, som blifvit angifvet för pyrallolit, i sjelfva verket 

ej är detta mineral, har det dock här anträffats på flere 

ställen, nemligen:
Kalkbrotten på Pargas Storö. Först blef detta mine

ral funnet på Storgårds kalkbrott, och dessa kalkbrott äro 
tillika de enda ställen, hvarest man anträffat detta ämne 
kristalliseradt. Det förekommer, ehuru mycket sällan kri- 

stalliseradt, tillsammans med skapolit, feltspat, röd apatit, 
grafit, augit, sphen, samt är omgifvet af kalk. Denna, stun

dom nästan hvita, stundom något gul- eller blåaktiga, kri
stalliserade pyrallolit har blifvit analyserad af N. Nordenskiöld, 
som dervid erhållit följande resultat:

Pyrallolit Si Mg Ä1 Ca Mn Fe Glödgn. förl.

fr. Pargas. 56,62 23,38 3,38 5,58 0,99 0,09 9,58=99,62.

Det ämne, som vid glödgningen bortgick eller för

stördes, bestod dels af vatten (3,38 proc.), dels af ett ej 

närmare undersökt organiskt ämne. Vidare har pyrallolit 
blifvit anträffad på de flesta andra kalkbrott i Pargas, 
isynnerhet vid Ersby och Skräbböle. I kalkbrotten vid 
Ontala och Lapplax förekommer dessutom ett rödt el

ler rödbrunt mineral, som äfvenledes blifvit ansedt för 
pyrallolit.

Kulla kalkbrott i Kimito socken.

Nevas och Takvedabolms kalkbrott i Sibbo socken. 
Ett här befintligt grönt mineral blef först, innan dess iden
titet med pyralloliten var ådagalagd, benämndt wargasit.

Frugårds kalkbrott i Mäntsälä.
Kalkbrotten i Lojo och Pojo socknar, m. fl. ställen.
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46. Scheelit; v. Leonhakd.
Tungst en,  wo l f ram sy ra d  kalk.

Ca W.

Wolframsyra 80,56 

Kalk 19,44.

Wolframsyrad kalk med ringa inblandning af kiselsyra, 
jern- och manganoxid samt kalkjord.

Tetragonal, pyramidalt hemiedrisk. a : c =  1:1,4835. 
Vanligaste former p, poo, Op, |-poo, ^poo, hvartill komma 

åtskilliga genom hemiödri uppkomna pyramider af tredje 

ordningen, såsom ^(p2), ^ (3p3). p :p '= 1 0 0 °4 0 r; poo:p ' oo 

=  108° 12f; p-:p/=129 °'2 f; p 00^,00 =  112° 2'. Tvillings- 
kristaller med c»p eller poo till tvillingsyta. Genomgångar 
paralela med p, temmeligen tydliga, paralela med Op och p oo, 
mindre tydliga. Kristallerna vanligen pyramidala, dels in
växta, dels påväxta och förenade till kristalldruser.

Hårdheten = 4 ,5 . Strecket hvitt. Brottet ojemnt —  

mussligt. Fett —  demantglänsande; genomskinande; hvit, 
gul, brun eller grön. Specifika vigten = 5 ,9 — 6,2.

För biåsrör är scheeliten ytterst trögsmält. Löses lätt 
i borax till en ofärgad perla, hvilken vid större tillsats af 
ämnet blir mjölkhvit och ogenomskinlig. Löses äfvenledes 
lätt i fosforsalt till en i yttre lågan ofärgad, i inre lågan 
såsom varm grön, som afsvalnad blå perla. Ger med 

soda ett osmältbar slagg. Sönderdelas lätt af salt- och 
saltpetersyra med qvarlemnande af wolframsyra.

Scheelit är ett mindre allmänt mineral, och anträffas 

vanligen på tennmalmgångar. Sålunda har den äfven blif- 
vit funnen i Finland vid:

Pitkäranta grufvor i Impilax socken. Scheelit har här 

blifvit funnen isynnerhet i skärpningen N:o 4 Clee, hvarest
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den förekommer ganska ymnigt, tillsammans med molybdenit 

pyrit, m. m. samt insprängd i granat, kalk- eller flusspat. Kri
stallerna äro ofta ganska stora (ända till 1 tum i diameter) och 
väl utbildade. Till färgen äro de hvita (vanligen insprängda 
i granat), gula eller bruna (vanligen insprängda i kalk- eller 
flusspat). Dessutom har detta mineral äfven blifvit observe- 
radt i grufvan N:o 4 Omiljanoff, i mycket små oktaödrar, 
sittande på kristallgrupper af tennmaln och qvarz.

47. Staurolit; K arsten.

S tau ro tid e ,

R 2 Si.
Staurolitens sammansättning är dock mycket varierande * 

i det mineralet nästan från hvarje fyndort fordrar en särskild 

kemisk formel, R 2 Si (från S:t Gotthard), R 3 Si2, R 5 Si^ 

(från Bretagne, Ural och troligen äfven Finland). R  be

står hufvudsakligast af lerjord och jernoxid.

Rhombisk. a :b : c = 1:0,4734:0,6856. De# vanligaste
former äro oo p, Op, ^ p o o ,  poo. o o p : cop =1 2 9 °2 (yy  

p oo : 0p =  124° 38f. Genomgångar paralela med oo p oo tyd
liga, paralela med oop, knappast märkbara. Genomkorsning s- 
tvillingar mycket allmänna och efter tvenne skilda lagar, 

nemligen antingen så att hvardera kristallernas makrodia- 
gonala genomskärningar sammanfalla, och hufvudaxlarne bilda 

med hvarandra en vinkel af 91° 36' (tvillingsytan en yta 
.|poo), eller så att ytan p f  är tvillingsyta, och kristallernas 
hufvudaxlar således bilda en vinkel af 58° 46'.

Hårdheten =  7,0 —■ 7,5. Strecket hvitt. Brottet fmkor- 
nigt —  ojemt och splittrigt. Genomskinande —  ogenom
skinlig; glas —  vaxglänsande; rödbrun eller brun. Specifika 

vigten ==3,5— 3,8.
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För biåsrör är stauroliten osmältlig, samt löses trögt 

i borax och, med qvarlemnande af ett obetydligt kiselskelett, 

i fosforsalt till en perla, hvilken är färgad af jern. Ger 
med soda ett osmältbart slagg. Sönderdelas ej af saltsyra, 
men väl, ehuru ganska trögt, af svafvelsyra.

Stauroliten är ett temmeligen allmänt mineral. Den 
förekommer oftast tillsammans med granat och stundom äf- 
ven kyanit insprängd i glimmerskiffer. Sålunda har den också 

blifvit anträffad i Finland i:
Tohmajärvi socken. Stauroliten har här blifvit funnen 

på ganska många ställen, och bildar temmeligen stora i 

glimmerskiffer sittande kristaller, hvilka stundom visa de för 

detta mineral egendomliga tvillingsbildningar.
Några stora lösa stenblock från nejden af Pitkäranta 

och Kiddelä gästgifverier i lmpilax socken. Stauroliten 
från Kiddelä är alldeles lika den från Tohmajärvi, den från 
Pitkäranta deremot tyckes visa en vida större benägenhet 

för bildandet af snedvinkliga och rätvinkliga tvillingskors. 

Jemte stauroliten anträffas i glimmerskiffern granat och gni

stor af kopparkis.
Pelgjärvi, Torneå, Kivikangas i Perho, Kietyö i Tammela.

48. Kyanit; P hillips.
Disthen,  rhät i z i t .

Ä l3 S i2.

Kiseljord 37,50 
Lerjord 62,50.

Ringa delar af lerjorden äro ofta ersatta af jernoxid.
Triklinoödrisk. Kristallerna bilda sneda prismer, livil- 

kas ytor luta emot hvarandra 106° 15', och hvilka äro snedt 
afskurna af en ändyta, som lutar emot prismytorna 100° 5 (f 
och 93° 15'. Prismkanterna äro dessutom äfven vanligen
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afstympade. Tvillingskristaller äro ganska allmänna, antingen 
så att tvillingsaxeln är paralel med prismkanterna, eller så att 
den är vinkelrät emot ena prismytan, som tillika är tvillings

yta, och med hvilken den tydligaste genomgången är paralel. 
Dessutom finnas ännu tvenne andra genomgångar, den ena, 
paralel med andra prismytan, mindre tydlig, den andra, 
paralel med ändytan, högst otydlig.

Hårdheten =  5,0— 6,0. Strecket hvitt. Genomskinlig —  
genomskinande i kanterna. Glasglänsande, på den tydliga ge- 
nomgångsytan perlemoglänsande. Stundom alldeles ofärgad, 
vanligen dock färgad, blå, gul eller röd. Specifika vigten= 3 ,6 .

För biåsrör är kyaniten osmältlig. Löses trögt i borax 
samt, med qvarlemnande af ett kiselskelett, i fosforsalt. Med 

litet soda sammansmälter den till en halfgenomskinlig massa, 
med mera soda erhåller man ett osmältbart slagg. Med ko- 
boltsolution erhåller mineralet, efter stark glödgning, en vac
ker blå färg. Olöslig i syror. Sönderdelas genom glödgning 

med kaustikt kali eller kolsyrad baryt.
Kyanit anträffas ganska ofta i qvarz eller glimmerskiffer 

tillsammans med granat och staurolit. I Finland är detta 

mineral blott kändt från ett enda ställe, nendigen:
Nejden af Herrajoki i Ilomantz; gråa eller rödaktiga, i 

qvarz insprängda kristallprismer.

49. Andalusit; L amétherie.
Ål4 Si3.

Kiselsyra 40,31 
Lerjord 59,69.

Dessutom ingå äfven små partier af K, Fe, Mn, Ca,

Mg, och H. Sammansättningen är i allmänhet något vack
lande, så att mineralet från en del fyndorter snarare tyckes

motsvara formelm ÄL3 Si2
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Rhombisk. a : b : c =  1:0,9873:0,7024. Vanliga former 

qo p, poo, p od och Op. oo p :oop = 8 9 °  16'; p oo : p7 oo =  

109° 5(X; p co: p, oo =  109° 6'. Genomgång, paralel med oo p , 
temmeligen tydlig, paralel med ao poo och ao poo, mycket 
otydlig. Kristallerna förlängda i hufvudaxelns riktning, in
växta eller påväxta. Äfven derb i stängliga massor.

Hårdheten = 7 ,5 . Strecket hvitt. Brottet ojemnt —  

splittrigt. Genomskinlig —  ogenomskinlig; glasglänsande, 
grå, röd, rödbrun eller violett, äfvensom grön. Den genom
skinliga andalusiten utmärkt för sin trichroism. Specifika 

vigten = 3 ,1  — 3,2.
Andalusiten är osmältlig för biåsrör. Löses ytterst trögt 

i borax och fosforsalt. Om den starkt upphettas med ko- 

boltsolution, erhåller den en vacker blå färg. Sönderdelas 

ej af syror.
Åndalusit anträffas insprängd i åtskilliga bergarter, såsom 

granit och glimmerskiffer, på gångar, m. m. I Finland bar 
den blott en enda gång blifvit funnen vid:

Orijärvi koppargrufva i Kisko socken. Bland mineralier 

från dessa grufvor anträffades en ganska stor (ungef. 1 tum 

lång, ^ tum bred) kristall af ljusröd, genomskinande anda- 
lusit. Den förekom tillsammans med cordierit, samt var 

omgifven af qvarz.

50. Zirkon; W erner .

Hyazint .

Z r  Si.

Kiselsyra 33,62 

Zirkonjord 66,38.

Nästan ren kiselsyrad zirkonjord. En ringa del af zirkon- 
jorden är likväl stundom ersatt af jernoxid.
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Tetragonal. a : c =  1:0,6403. Vanligen förekomma for
merna p, poo, q o p, q o p q o , 2p. Dessutom anträffas en 
mängd andra, såväl spetsiga som trubbiga pyramider och 

ditetragonala pyramider, t. ex. 3p, 3p3 , 4p4 , 5p5. p:p ' 

= 1 2 3 ° 19"; oo p :p = 1 3 2 °  10'; 3p3 :3p '3=147°3 '; 3p3 :3 'p3  
= 1 3 2 ° 43'; 2p:2 p '= 1 2 3 ° 31'. Genomgångar mycket otyd
liga, paralela med p och oop. Kristallerna prismatiska eller 
pyramidala samt inväxta.

Hårdheten = 7 ,5 . Strecket hvitt. Brottet mussligt —  

ojemnt. Genomskinlig —  genomskinande i kanterna; glas 
—  demantglänsande. Färgen mycket varierande, från ofär
gad till röd, gul, grön, brun eller nästan svart. Specifika 

vigten = 4 ,0 — 4,7.

För biåsrör förlorar zirkonen sin färg, men är alldeles 
osmältbar. Löses trögt af borax till ett klart, vid större 
tillsats af ämnet, oklart glas. Angripes ej af fosforsalt eller 
soda. Sönderdelas ej af syror, med undantag af koncentre
rad svafvelsyra.

Zirkon är ett mindre allmänt mineral, men anträffas 
likväl insprängd i en mängd olika bergarter, syenit, granit, 

mjascit, basalt, m. m. I Finland har detta mineral blott 
blifvit funnet på ett enda ställe, nemligen:

Ojamo jerngrufvor i Lojo socken. Mörkbruna eller 
nästan svarta kristaller af zirkon anträffas som en stor säll
synthet i dessa grufvor, insprängda i qvarz tillsammans med 
labrador och hypersthen. Man kan på dem urskilja formerna 
p, 2p, cop, oopoo och 3p3.
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51. Bery ll; V erner.'

Sm aragd , aqvam arin .

( B e + Å l )  S i2.

Kiselsyra 67,42 
Berylljord 13,84 

Lerjord 18,74.

En liten del af Lerjorden är oftast ersatt af jernoxid, 
samt en del af kiselsyran stundom af tantalsyra.

Hexagonal. a :c= t:ö ,4 9 8 9 . Oftast förekomma formerna 

Op, aop, go p 2. Dessutom anträffas p, 2p, 2p2 , oop| , 
m. m. o o p :p = 1 1 9 °5 7 ; p :p = 1 5 1 «6 ';  Op:2 p = 130*58'; 
2 p 2 :2 p '2 = 1 3 5 ° 38 ;̂ 2 p 2 :to p 2 = 1 3 4 °5 6 ' * ). Genomgång 
temmeligen tydlig, paralel med Op, paralel med oop, otyd
lig. Kristallerna alltid utdragna i riktningen af hufvudaxeln, 
och ofta med prismytorna växta vid hvarandra.

Hårdheten = 7 ,5 — 8,0. Strecket hvitt. Brottet ojemnt 

—  mussligt. Genomskinlig —  ogenomskinlig; glasglänsande. 
Färgen mycket varierande, ofärgad eller ock hvit, grön, blå, 
röd eller brun. Specifika vigten = 2 ,7 .

För biåsrör är beryllen ytterst trögsmält. Löses myc
ket långsamt i borax och fosforsalt, utan” att qvarlemna 

något kiselskelett. Fosforsaltperlan opaliserar vid afsvalnin- 
gen. Ger med soda ett klart glas. Angripes ej af syror.

•Beryll anträffas vanligen inväxt i granit, gneis, glimmer- 
skiffer eller andra kristalliniska bergarter, stundom äfven 

på gångar, såsom lösa korn i alluviallagren, m. m. Äfven 
i Finland har detta mineral blifvit anträffadt på åtskilliga 
ställen, ehuru aldrig vackert färgadt och fullkomligt genom
skinligt. I största ymnighet förekommer beryll i Finland

) Kockschrow. Mater. zur Miner. Russl. Th. I, pag. 147.



78

uti nejden af Torro by i Tammela och Somero socknar. 

Bervllen anträffas här insprängd i granit i en mängd förut 
för vinnande af qvarz bearbetade skärpningar. De af dessa 
skärpningar, i hvilka detta mineral anträffas rikligast och 
bäst utbildadt, äro:

Laurinmäki eller Kivivuorenvehmais i Tammela. Mine
ralet bildar här gröna eller rödbruna sexsidiga prismer, på 

hvilka man mycket sällan kan finna spår till några ändytor. 

De äro tillsammans med adelpholit och små kristaller af tan- 
talit insprängda i orthoklas eller qvarz.

Myllybacka eller Rajamäki på gränsen emellan begge 
socknarna. Beryllkristallerna från denna fyndort äro isyn

nerhet utmärkta för talrika prismytor, och anträffas till

sammans med kristalliserad orthoklas, turmalin, granat, samt 
smärre partier af tantalit och adelpholit. Till färgen äro de 
vanligen hvita eller något rödaktiga, samt, åtminstone i 
jemförelse med kristallerna af bervll från öfriga Finska fynd

orter, ganska väl utbildade. De på dem anträffade former 

äro oop, oop2 , o o p f ,  Op, p, 2p2.
Haiponmäki nära Härkäsaari i Tammela. Beryllen från 

denna fyndort är temmeligen lik den från Rajamäki och 
likasom den, hvit, begränsad af talrika prismytor samt före
kommande tillsammans med turmalin och hvit orthoklas.

Sukkula by i Tammela.
Pennikoja i Somero. Ofta mycket stora, men vanligen 

illa utbildade kristaller af en rödaktig eller hvitgul beryll 
anträffas här insprängda i granit, tillsammans med albit, 
ainalit och turmalin. Man fmner dem begränsas af ytorna 

oop, oop2, Op, p och 2p2.
Beryllerna från Tammela och Somero hafva blifvit analy

serade af Moberg, som funnit dem ega följande samman

sättning: * )

') Act: Societ Scient. Fenn. T. II, pag. 77<
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Blågrön Beryll Brun Beryll
från Tammela från Somero

(S p v = 2,70— 2,73). (Spv= 2 ,6 9 — 2,70). 

Kiselsyra . . . .  66,61 67,36
Tan talsyra . . .  0,10 0,29
Jernoxid . . . .  3,03 1,50
Berylljord. . . . 12,75 12,75
L er jo rd .............  16,51 16,46

99,00 98^367

Utom i nejden af Torro, har beryll i Finland blifvit 

funnen på följande ställen:
Skogböle i Kimito, i mycket ringa mängd insprängd i 

albitgranit, tillsammans med tantalit och spherisk glimmer. 
Innan den förvittrat, är beryllen från detta ställe grön, men 
oftast finner man blott håligheter af beryllkristallernas form , 
hvilka äro uppfyllda med en jordartad massa.

Sillböle jerngrufva i Helsinge socken. Blott som en 
stor sällsynthet hafva i qvarz insprängda kristaller af beryll 
här blifvit anträffade.

Kaatiala i Kuortane; tillsammans med lepidolit, tunnalin 
och tantalit.

52. Apatit; W erner.

M oro x i t ,  fo s fo r i t .

3 C a3 P  +  Ca (F l, Gl).

Gör man ej afseende på den ringa qvantiteten af chlor, 
så motsvarar denna formel följande kemiska sammansättning: 

Fosforsyra 42,39 

Kalkjord 49,91 
Fluor 3,71

Calcium 3,99.
En liten del af kalken är ofta ersatt af jernoxidul och 

manganoxidul.
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Hexagonal, pyramidalt hemiödrisk. a : c = l :  0,729—0,734. 

Den ensamma axeln är således något varierande, och tyckes 
minskas vid tilltagande halt af chlor. Apätiten är mycket 
rik på former, af hvilka de vanligast förekommande äro 
qo p, Op, QO p 2, p, ^p, 2p, p2 och 2p2. Mindre ofta före
komma hexagonola pyramider och prismor af 3 ordningen, 

t. ex. | (3 p | ),  | (o o p | ), m. m. Genomgångar mycket 
otydliga, parallela med Op och oop. Kristallerne äro dels 
inväxta, dels påväxta och förenade till kristalldruser. Äfven 
derb i korniga eller kompakta massor.

Hårdheten= 5 ,0 . Strecket hvitt. Brottet mussligt —  

ojemnt. Genomskinlig —  genomskinande; glas —  fettglän- 
sande. Färgen mycket varierande, från ofärgad eller hvit 
till gul, grön, blå, röd, violett, m. m. Specifika vigten = 3 ,2 .

För biåsrör är apatiten ytterst trögt smältbar eller 
osmältlig. Löses i borax till ett klart glas, som kan fladd
ras hvitt. Löses i stor mängd af fosforsalt till ett klart glas, 
som, då tillräckligt af mineralet blifvit tillsatt, vid afsvalnin- 

gen blir oklart och mjölkigt. Ger med soda ett hvitt osmält- 
bart slagg, samt med borsyra och jerntråd en regulus af 
fosforjern. Löslig i salt och saltpetersyra.

Apatit är ett temmeligen allmänt mineral. Det anträffas 

insprängdt i åtskillika bergarter, såsom granit och glimmer- 
skifler, på gångar och lager af magnetisk-jernmalm, kor
nig kalk, m. m. Äfven i Finland har det blifvit funnet på 
ganska många ställen, isynnerhet:

Kalkbrotten på Pargas Storö i Pargas socken. Apatiten 
har här blifvit funnen af trenne olika färger, nemligen an
tingen blå eller brunröd. Stora ̂  himmelsblåa kristaller af 
apatit hafva isynnerhet blifvit funna i Ersby kalkbrott. De 

äro alltid liksom smälta på ytan, och derföre föga egnade 

till mätning med reflexionsgoniometern. Oftare än fullstän
diga kristaller förekomma dock kristalliniska korn af detta 
mineral, hvilka jemte flusspat och chondrodit äro insprängda
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i kalk. Den röda apatiten har blott blifvit funnen i Stor

gårds kalkbrott, tillsammans med kristalliserad pyrallolit, 
grafit, skapolit, m. m.

Laurinkari nära Rönäs udde i skären utanför Åbo. Jemte 

den på detta ställe anträffade blåa skapoliten, anträffas smärre 
kristaller af grön apatit.

Frugårds kalkbrott i Mäntsälä socken; dels derb, till
sammans med amphodelit och frugårdit, dels kristalliserad i 

små blåa kristaller, tillsammans med skapobt, pyroxen och 

sphen.
Ojamo jerngrufva i Lojo socken; insprängd i Labrador.
Ylijärvi nära Orijärvi; tillsamman med fablunit och 

gahnit.
Granitbrotten vid Helsingfors, Sillböle jerngrufvor, m. fl. 

ställen; kristalhserad i små gråa eller grågröna prismer^ 
hvilka äro insprängda i granit.

Såsom bihang må här slutligen anföras lithionapatit från 
Kietyö i nejden af Torro by i Tammela socken (Kietyöit), 
ett blågrönt, jemte spodumen och tetraphylin förekommande 
mineral, som vanligen bildar små korn eller körtlar i den 
der befintliga bergarten. Den förhåller sig för biåsrör all
deles som apatit, med undantag att borax- och fosforsalt- 
perlorna gifva reaktion på jern, och att man med lithionfluss 
erhåller en röd lithionlåga. Den tyckes således utgöra en 
apatit, i hvilken en del af kalken är ersatt af lithion. Någon 
kemisk analys på densamma är ej offentliggjord.

6
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53. Gips.
S e len it , a labaster.

Ca S + 2 H

Kalkjord 32,64 

Svafvelsvra 46,48 
Vatten " 20,88.

Monoklinoödrisk. a :b : c = l :0,6922:0,4145; v=80°32 f. 
Oftast anträffas formerna cop, (oopoo ) och ± p .  ooprcop  

=  111°42'; (o o p o o ):— p =  108°9 '; (o o p o o ) :+ p = 1 1 0 °46'. 
Kristallerna bilda dels tjocka taflor, dels utdragna prismer, 

samt hafva vanligen ändytorna mycket böjda och kullriga. 
Tvillingskristaller mycket allmänna, antingen med cop oo eller 
—  p oo till tvillingsyta. Genomgångar paralela med ( go p oo) , 
mycket fullkomliga, paralela med oopoo och + p ,  mindre 
fullkomliga. Dels kristalliserad i inväxta eller påväxta kri

staller, dels derb i bladiga, trådiga, korniga eller kompakta 
massor.

Hårdheten =  1,5 — 2,0; något varierande i olika riktnin
gar. Strecket hvitt. Brottet flatmussligt. Genomskinlig —  
genomskinande i kanterna; på genomgångsytan (oopoo ) 
perlemoglänsande, på genomgångsytan + p  sidenglänsande, 
föröfrigt glasglänsande; vanligen ofärgad, bvit eller gul, 
stundom äfven röd, grå eller blå. Specifika vigten = 2 ,3 .

För biåsrör i kolf afgifver gipsen vatten. I tång blädd
rar den sig, blifver hvit, samt smälter trögt till en hvit 
emalj. Löses i borax och fosforsalt under starkt uppbrusande 
till ett klart glas, som, vid större tillsats af ämnet, under 
afsvalningen blir oklart och mjölkhvitt. Sammansmälter lätt 

med flusspat. Reduceras med någon svårighet på kol till 
svafvelcalcium, och luktar då, om den fuktas, utaf svafvel- 
väte. Löses mycket trögt såväl i vatten som syror.



Gipsen är ett allmänt mineral, hvilket isynnerhet an-* 

träffas ymnigt i åtskilliga sedimentära formationer. I Finland 
har det dock blott blifvit funnet i mycket ringa mängd, och 

alltid af sekundärt ursprung. Så hafva ringa partier af detta 
mineral anträffats, t. ex. i springor af magnetisk jernmalm 
oeh som små lösa, troligen genom vittring utaf pyrrhotin upp
komna kristaller, t. ex. i åtskilliga sandlager i Impilax socken.

54. Sjöskum.

M g S i+ H -

Kiselsyra 61,15 

Talkjord 26,94 

Vatten 11,91.

Enligt andra analyser skulle sjöskummen deremot inne

hålla 2 atom. vatten, och således motsvara formeln

Mg S i+ 2 H .

Derb. Hårdheten— 2,5. Strecket glänsande. Brottet 
jordartadt. Ogenomskinlig, matt, hvit, grå eller röd. Häftar 
starkt vid tungan. Specifika vigten = 1 ,2 — 1,6.

För biåsrör i kolf afger sjöskummen vatten, och blir 
svart. Vid starkare upphettning blir den ånyo hvit, samt 
smälter trögt till en hvit emalj. Löses lätt i borax. Löses 
äfven, med qvarlemnande af ett kiselskelett, i fosforsalt till 
en vid afsvalningen kristalliserande perla. Om den upphettas, 
sedan den blifvit fuktad# med koboltsolution, erhåller den 
en röd färg. Sönderdelas af saltsyra.

Sjöskum har förnämligast anträffats i Natolien, Grek
land och Spanien, tillsammans med kiselmineraler (opal, 
chalcedon, m. m .), serpentin eller mergel. Äfven i Finland 
har, vid Salmistonmäki i Tammela socken, ett för sjöskum 
ansedt talkfossil blifvit funnet.

83
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55. Goslarit; H aidinger .

Z in k v itr io l.

Zn S +  7H.

Zinkoxid 28,22
Svafvelsyra 27,90 

Vatten 43,88.

Rhombisk. a : b : c = l : 0,9879 : 0,5768. Isomorf med 
bittersalt. Vanligen förekomma formerna oo p, ao p oo, ao p oo, 
p qo, p qo, p. ao p : ao p == 900142'; p : p '= 1 2 6 °  45'; oo p : p 
=  129° 2'. Genomgångar prismatiska, paralela med oopoo, 
ganska fullkomliga, paralela med oopoo och oop, ofull
komliga

Hårdheten = 2 ,0  — 2,5. Strecket hvitt. Brottet muss- 
ligt. Genomskinlig; glasglänsande; ofärgad, rödaktig, eller 

blå. Smaken metallisk och sammandragande. Specifika 

vigten = 1 ,9 — 2,1.
För biåsrör i kolf afger goslariten vatten. Ger med 

soda ett beslag på kolet af zinkoxid, hvilket ej förflygtigas 
i oxidationslågan. Löses lätt i vatten.

Goslariten bildar alltid en genom andra zinkmineraliers 
sönderdelning uppkommen sekundär produkt. I Finland 
har den blott blifvit funnen vid:

Pitkäranta grufvor i Impilax socken, grufvan N:o 5 Clee; 

i ringa mängd och tydligen uppkommen genom oxidation af 
sphalerit.
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56. Melanterit; B e u d a n t .

J e rn v itr io l.

F e  S + 7 H .

Jernoxidul 25,91 
Svafvelsyra 28,80 

Vatten 45,29.

Monoklinoödrisk. a: b : c = l : 1,1801:1,5459; v=7 5 °4 0 '. 
Vanligen begränsas kristallerna af formerna oop och Op; 
dessutom förekomma äfven (p oo ), ± p o c ,  — p, oop oo, 

m. fl. a o p :a o p = 9 7 0 39'; o o p :0 p = 9 9 °2 3 '; — p : — p '=  
101°32^. Genomgångar paralela med Op, mycket tydliga, 
paralela med oop, otydliga. Dels kristalliserad, dels derb, 
i njurformiga eller stalaktitartade massor, som beslag, m. m.

Hårdheten = 2 ,0 . Strecket hvitt. Brottet mussligt. Ge
nomskinlig; glasglänsande; grön, ofta genom vittring hvit 
eller rödaktig. Smaken mycket sammandragande och något 

söt. Specifika vigten =  1,8— 1,9.
För biåsrör i kolf smälter melanteriten i sitt kristall

vatten, afgifver vatten och svafvelsyra, samt qvarlemnar en 
massa, hvilken med flusserna gifver reaktioner på jernoxid. 

Löses mycket lätt i vatten.
Melanteriten bildar alltid en sekundär produkt, som 

uppkommit genom oxidation af något mineral, hvilket inne

håller svafveljern, t. ex. pyrit, markasit eller pyrrhotin. 
Ringa partier af detta mineral hafva äfven blifvit funna 

flerestädes i Finland, t. ex. Stansviks silfvergrufvor nära 

Helsingfors.



86

57. M alakon; Scheerer.

2Zr Si +  H.

Kiselsyra 32,40 
Zirkonjord 63,89 

Vatten 3,71.

Tetragonal. Kristallerna begränsas af formerna p, oop 

och qo p oc. p :p '= 8 2 ° . Någon genomgång har ej blifvit 
bemärkt Kristallerna äro alltid ganska små och inväxta.

Hårdheten = 6 .  Strecket hvitt. Brottet mussligt. Glas —  

fettglänsande; ogenomskinlig; hvit eller hvitblå, på ytan ofta 

gul, brun eller svart. Specifika vigten = 3 ,9 .
För hlåsrör afger malakon vatten, men smälter ej. 

Löses trögt i borax och, med qvarlemnande af ett kisel- 
skelett, i fosforsalt. Sönderdelas då den är fint pulveriserad, 
af het, koncentrerad svafvelsyra.

Malakon är ett ganska sällsynt mineral, och har för
nämligast blifvit funnet vid Hitteröen i Norge.

Vid Sillböle jerngrufvor i Helsinge socken har ett mi
neral blifvit anträffadt, hvilket till sin yttre beskaffenhet, 

kristallform och, så vidt man af de otydliga kristallerna 
kan sluta, äfven kristalldimensioner alldeles öfverenstämmer 
med malakon. Kristallerna äro små, mörkbruna eller svarta, 
insprängda i feltspat och begränsade af ytorna oop, p, och 
oop q o . Vid upphettning förlora de sin bruna färg och 

blifva hvita. Mineralet har dock ej blifvit funnet i tilräcklig 
mängd, för att genom en analys med säkerhet ådagalägga 
dess identitet med malakon.
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58- Adelpholit; N. N ordenskiöld.

N b , T a (? ), Sn, F e , M n , Ö.

Troligen niob- och tantalsyrad jern- och manganoxid 
(eller oxidul) med vatten. Med 9,7 proc. vatten och 41,8 
proc. metallsyra (mineralet torkadt vid 100°). Dessutom 
ingå äfven ringa partier af tennoxid och 1,3 proc. kisel- 
syra, hvilken troligen härrör af inblandade silikater.

Tetragonal. Kristalldimensionerna äro ej närmare kända. 

Kristallerna bilda vanligen i orthoklas insprängda prismer. 
Någon genomgång ej märkbar.

Hårdheten =  3,5 — 4,5. Strecket hvitt eller hvitgult. 
Brottet mussligt. Genomskinande i kanterna —  ogenom
skinlig; fettglänsande; brungul, brun —  svart. Specifika 
vigten =  3,8, eller, då det varit omöjligt att erhålla större 
partier af detta mineral fullkomligt renade från bergart, 

något högre.
För biåsrör afger adelpholiten vatten, men smälter ej. 

Löses trögt, men fullständigt i fosforsalt till en perla, hvil
ken vid tillsats af salpeter, reagerar på mangan. Sönderdelas 
trögt genom glödgning med kolsyradt alkali, lättare genom 
glödgning med svafvelsyradt kali.

Adelpholit har blott blifvit anträffad vid Rajamäki och 
Laurinmäki nära Torro by i Tammela socken. Den före
kommer alltid i ytterst ringa mängd, tillsammans med be- 

ryll och små kristaller af tantalit, insprängd i feltspat.
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59. W ittingit; N. N ordenskiöld,

2 (F e + 9 M n ) S i+ 3 H

Kiselsyra 33,26
Jernoxid 5,76
Manganoxid 51,26
Vatten 9,72.

Amorf. Hårdheten = 3 ,0 . Strecket brunt. Brottet muss-  ̂
ligt —  ojemnt. Genomskinande i kanterna; fettglänsande; 

ljusbrun, mörkbrun —  svart. Specifika vigten = 2 ,7 — 2,8.
För biåsrör afger wittingiten vatten, förlorar sin färg, 

och smälter mycket trögt. Löses lätt och ymnigt i borax, 
samt, med qvarlemnande af ett kiselskelett, i fosforsalt med 
reaktioner på jern och mangan. Sammansmälter med soda 
till ett svart slagg.

Wittingit har blifvit funnet blott på ett enda ställe, 
nemligen:

Wittinge jerngrufva i Storkyro socken. Mineralet an

träffas här tillsammans med rhodonit och diallogit, dels i 
något större körtlar, dels i springor och sprickor af de 
här förekommande manganmineralierna.

i

60. Degeröit; H olmberg.

f e 2 S i3+ 6 H ;  F e 3 P  * ).

Således kiselsyrad jernoxid med vatten, med en in

blandning af fosforsyrad jernoxidul. Gör man ej afseende 
på denna inblandning, skulle ofvanstående formel motsvara 
följande procentiska sammansättning:

*) N. Nordenskiöld: Verzeichn. der in Finland gef. Miner 
Helsingfors 1852.
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Kiselsyra 39,30 

Jernoxid 45,40 
Vatten 15,30.

Amorf. Hårdheten= 2 ,5 . Strecket grönt. Brottet ojeninf 

eller flatmussligt. Ogenomskinlig; matt; smutsgrön — svart. 

Häftar vid tungan.
För biåsrör afger degeröiten vatten utan att märkbart 

förändras. Smälter först i myckbt stark hetta i kanterna. 

Löses trögt af borax, lättare af fosforsalt med reaktion på 
jern och qvarlemnande af ett kiselskelett. Ger med soda 

ett svart slagg.
Degeröiten har blott blifvit funnen vid

Stansviks silfvergrufvor på Degerö landet nära Helsing
fors. Den anträffas här i temmeligen tjocka, af kalkspat 
genomdragna lager, hvilka tydligen äro af sekundärt ur
sprung.

61. M alachit; W erner.

Cu G + C u  H.

Kopparoxid 71,89 
Kolsyra 19,95 

Vatten 8,16*

Dessutom ingå äfven ofta ringa qvantiteter af fosforsyra.

Monoklinoödrisk. a :b :c = l : 0 , 8716:0,5195; v = 6 l°5 7 '.  
Kristallerna begränsas vanligen af cop, oopoc, p| samt Op, 

hvilken dock egentligen är en genomgångsyta. oo p : oo p oo 

=1 4 2 °2 6 '; 0 p :o op od- 1 1 Ö °3 ;  0 p :o o p = l l l ° 5 8 ';  p f:o o p  
= 9 3 °  28' * ). Ytan p| starkt böjd. Genomgång paralel med 
Op, ytterst tydlig och starkt glänsande. Kistallerna antin-

*) Enligt mätningar, hvilka blifvit anställda på malachitkristaller 
från Nischni-Tagilska koppargrnfvan i Ural.
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gen tafvelformiga eller prismatiska, mycket små och säl
lan enkla. Oftast bilda de dubbelkristaller med oo p oo till 

tvillingsyta. Ytterst sällan är malachiten tydligt kristalliserad, 
utan merendels derb, i stråliga, njurformiga eller stalaktit- 
artade massor, som beslag, m. m.

Hårdheten = 3 ,5 —4,0. Strecket grönt. Brottet muss- 
ligt —  splittrigt. Demantglänsande; glasglänsande —  matt; 
genomskinlig —  ogenomskinlig; grön —  blågrön. Specifika 

vigten = 3 ,7 — 4,0.
För biåsrör dekrepiterar malachiten stundom ganska 

häftigt, afger vatten och kolsyra, blir svart samt förändras 

till kopparoxid. Löses under utveckling af kolsyra i syror.
Malachiten anträffas ganska ofta tillsammans med an

dra kopparmineralier, och bildar vanligen en genom dessa 

mineraliers metamorfosering och sönderdelning uppkommen 
sekundär produkt. I Finland har den blott blifvit funnen 
i ytterst ringa mängd vid:

Hokkavaara i Pielisjärvi; i porösa, af kopparsvärta ge
nomdragna massor. En analys, som jag verkställt på denna 
malachit, gaf följande resultat:

Malachit fr. Kopparoxid Kolsyra Vatten

Hokkavaara 70,12 19,85 9,98=99,95.

Kopparoxiden var fullkomligt fri från fosforsyra.
Pitkäranta grufvor i Impilax socken, grufvan N:o 4 

Clee; i ringa mängd tillsammans med bornit, chalkopyrit 

och chalkosin.
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62. Asurit; B eudant.
K op p a rla su r, la su r, ch essy lit.

2C u  C +  Cu H.

Kopparoxid 69,18 
Kolsyra 25,59 

Vatten 5,23»

Monoklinoedrisk. a : b : c = l : 0,8486:0,8804; v=87 °39 '. 

Oftast förekomma formerna Op, ccp, oopoo, + 2 p , m. m. 
Dessutom anträffas en stor mängd andra former, oo p : oo p 

=  99° 32"; Op : oo p =  91° 4# ; + 2 p  : + 2 p  =  104° 26';

— 2p : — 2p =  106° 14'. Genomgång paralel med (2 p oo ), 
temmeligen fullkomlig. Tvillingskristaller med + p o o  till 
tvillingsyta. Dels kristalliserad, dels derb, i stråliga, stal- 
aktitartade till kompakta och jordformiga massor

Hårdheten = 3 ,5 — 4,0. Strecket blått. Brottet muss- 

ligt. Genomskinlig —  genomskinande i kanterna; glas- 
glänsande; lazurblå. Specifika vigten = 3 ,8 .

För biåsrör förhåller sig azuriten som malachit, samt 
löses liksom den i syror och ammoniak.

Asurit anträffas, liksom malachit, på kopparmalms- 
lager och gångar, och är, liksom den, vanligen en sekundär 
produkt. I Finland har detta vackra mineral blott blifvit 
funnet i ytterst ringa mängd vid':

Hokkavaara i Pielisjärvi; som små, vårtartade bildnin
gar uppå malachit;

Pitkäranta i Impilax, grufvan N:o 4 Clee; i små, nä*' 
stan mikroskopiska kristaller uppå chalkopyrit.
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63. T a lk ; W erner.

S tea lit , späcksten .

5 M g  S i+ M g  H 2

Kiselsyra 62,25 

Talkjord 32,90 
Vatten 4,85.

En del af talkjorden är ofta ersatt af jernoxidul. Det 
är dock ännu ej alldeles afgjordt, om denna formel verk
ligen motsvarar talkens procentiska sammansättning, äfven- 

som, om stealiten blott är en tät eller kryptokristallinisk 
talk eller ett skildt mineralspecies.

Kristallformen är ej med säkerhet känd, men troligen 
monoklinoödrisk. Genomgångar mycket tydliga i en direktion, 
i tvenne andra riktningar, hvilka tyckes bilda en vinkel 
nära 90° med den första, och luta emot hvarandra 113° 30', 
otydliga. Sällan kristalliserad i otydliga sexsidiga taflor, 

oftare bildande storbladiga kristalliniska —  kompakta (steatit) 
massor.

Hårdheten = 1  — 1,5. Strecket hvitt. Brottet på de kom
pakta varieteterna ojemnt —  splittrigt. Ytterst fet för kän

seln; genomskinande —  genomskinande i kanterna. Glan
sen fettartad, på spjälkningsytorna perlemoartad. Färgen 
varierande från ofärgad till hvit, blå, grön eller gul. Spe

cifika vigten =  2,6— 2,8.

För biåsrör afger talken i kolf litet vatten. Upphettad 
i tång bläddrar den sig, blir hårdare, men smälter ej, el
ler blott ytterst trögt i kanterna. Löses af borax äfven- 
som, med qvarlemnande af ett kiselskelett, af fosforsalt. 

Sammansmälter med soda. Fuktad med koboltsolution och 
starkt upphettad, erhåller den en ljusröd färg. Sönderdelas 
ej af syror.
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Talk är ett ganska allmänt mineral och anträffas så

väl som en beståndsdel i vidt utbredda bergarter, som på- 
malmlager och gångar. Äfven i Finland förekommer såväl 
den egentliga bladiga talken, som späckstenen, ehuru 
ingenstädes synnerligen väl utbildad. Sålunda hafva ringa 
partier af bladig talk blifvit anträffade vid Pargas kalkbrott, 
Dricksbäcks kalkbrott i Helsinge socken, m. m., af späck- 
sten åter isynnerhet vid Ruskiala marmorbrott och kalk

brotten på Pargas Storö.

64. Serpentin; W erner.

2 M g 3 S i2 + M g  H 2.

Kiselsyra 43,80 
Talkjord 43,40 
Vatten 12,80.

En del af talkj orden är ofta ersatt af jern-, mangan- 
och stundom äfven ceroxidul.

Amorf eller kryptokristallinisk. Vanligen anträffas ser

pentin i alldeles amorfa massor, på hvilka man ej kan ur
skilja några genomgångar eller andra spår till kristallisation, 
mindre ofta i trådiga eller asbestartade former, eller som 
pseudomorfoser af andra mineralier. Äfven rhombiska kri
staller af serpentin hafva blifvit funna, hvilka af en del 
mineraloger ansetts för pseudomorfoser efter olivin, af an
dra för verkliga serpentinkristaller.

Hårdheten = 3 ,0 . Strecket hvitt och glänsande. Brot
tet jemnt eller flatmussligt - -  ojemnt och splittrigt. Glan

sen fettartad —  matt. Ogenomskinlig. Färgen mycket va
rierande, hvitgul, grå, grön, m. m. Ganska seg. Speci
fika vigten = 2 ,5 — 2,6.

För biåsrör i kolf afger serpentin vatten, och blir 
svart. Vid starkare upphettning blir den ånyo hvit, samt
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smälter ytterst trögt i kanterna. Löses långsamt i borax 

samt, med qvarlemnande af ett kiselskelett, i fosforsalt. 

Sammansmälter trögt med en viss mängd soda, med mera 
ger den ett osmältbart slagg. Ger med koboltsolution en 
röd färg. Sönderdelas, om den blifvit pulveris erad, af kon
centrerad saltsyra och svafvelsyra.

Serpentin är ett ganska allmänt mineral, och bildar 
ofta ensam ganska vidsträckta bergsformationer. Dessutom 

anträffas den på malmlager öch gångar, på lager af kornig 
kalk, m. m. Äfven i Finland har detta mineral blifvit fun

net flerestädes, i synnerhet vid:
Hoponsuo kalkbrott nära Pitkäranta. Kalken, som före

kommer här, är i alla riktningar genomdragen af ljusgul, 
brun, mörkbrun eller grön serpentin.

Nejden af Wambula kyrka. Serpentinen från detta 

ställe anses innehålla ceroxidul.
Sillböle jerngrufvor i Helsinge socken; tillsammans med 

kalcit uppå magnetisk jernmalm.

Dricksbäcks kalkbrott i Helsinge; ofta af en vacker 
rosenröd, troligen af cer härrörande färg.

Kalliopuoro i Paldamo socken, Orijärvi koppargrufva i 

Kisko socken, m. fl. ställen.

65. M arm olit; N cttal.

M g 3 S i2+ 2 M g  H 2.

Kiselsyra 40,17 

Talkjord 44,17 
Vatten 15,66.

En ringa del af talkjorden ersättes ofta af jernoxidul. 
Enligt spjälkningsförbållanden, observerade på marmo

lit från Hoboken i New-Yersey, monoklinoödrisk. Man fin
ner nemligen på marmoliten från detta ställe två olika
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genomgångar, hvilka bilda med hvarandra en sned vinkel. 

Utbildade kristaller anträffas ej, utan blott derba, bladiga 

eller amor fa massor.
Hårdheten = 2 ,5 — 3,0. Strecket hvitt. Brottet jemnt 

—  flatmussligt. Ogenomskinlig —  genomskinande i kan
terna; fettglänsande; hvit, gul eller grönaktig. Specifika 
vigten= 2 ,4  — 2,5.

Marmoliten afger för biåsrör i kolf vatten, och blir 

svart. Om den starkt upphettas i tång blir den ånyo hvit, 

spricker men smälter ej. Löses ej i borax, men väl, med 
qvarlemnande af ett kiselskelett, i fosforsalt till en efter 
afsvalning opaliserande perla. Ger med soda ett osmält- 
bar slagg.

Kristallinisk marmolit har först blifvit funnen vid Ho- 
boken i New-Yersey. Sedermera har den äfvpn blifvit an
träffad på åtskilliga andra ställen, och en analys, som 
Herman gifvit på ett förut för serpentin ansedt mineral 
från Orijärvi koppargrufva i Kisko socken, tyckes visa att 

detta mineral i sjelfva verket är marmolit. Analysen gaf 
nemligen följande resultat (Specifika vigten = 2 ,4 4 ).

Marmolit fr. Si Mg Fe H 
Orijärvi 40,0 42,4 1,8 15,8=100 ,0 .

Om man undantager en något ljusare färg, är detta 
mineral alldeles likt den så kallade ädla serpentinen från 
Fahlu grufvor. Den är fullkomligt kompakt, utan något 
spår till genomgångar, samt insprängd tillsammans med 
cbondrodit, pyrit och chalkopyrit i en grå kalkspat.

Vida mera lik den amerikanska marmoliten är ett grå
grönt, krumskaligt, serpentinartadt, mineral från Pitkä- 

ranta koppargrufvor, grufvan N:o 4 Omiljanoff, hvilket be
täcker kristalldruser af qvarz och granat. En analys på 
detta ämne af G. Avellan tyckes dock häntyda på formeln

Ål Si -f- 4 (C a -f-2 F e  -\- 9 M g )3 Si2 +  4H , eller snarare
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5 R (S i, Ä l) +  Mg H 2, således en talkart, i hvilken en del 
af kiselsyran är ersatt af lerjord, och en del af talken utaf 
jernoxidul och kalkjord. Ytan af de under detta mineral 

liggande qvarzkristallerna är ofta metamorfoserad till ett 
tradigt, äfvenledes serpentinartadt, grönt ämne.

66. Sphen; H acy.
T itan it.

2 C a  S i+ C a  T i3 eller C a3 Si +  T i3 Si.

Kiselsyra 31,11 

Titansyra 40,50 
Kalk 28,39.

En del af kalken är oftast ersatt af jernoxidul.
Monoklinoödrisk. a : b : c = l :0,4281:0,6584; v = 8 5 °6 '.  

Vanligast anträffas formerna ( f p 2 ), Op, poo, (p oo ), cop, 

m.fl, ( f  p 2 ):,(f p 2 )= 1 3 6 °  4'; oop :G op=133 °48 '; 0p :(poo ) 
=  146°44'; ( f p 2 )  : poo ==141° 36'; Op:poo =  119° 33'; 
( fp 2 )  : 0p =  144° 53'. Tvillingskristaller med Op eller poo 
till tvillingsyta, mycket allmänna. Genomgångar antingen 

paralela med oop, eller (p oo ), merändels otydliga. Kristal
lerna äro dels inväxta, dels påväxta och förenade till kristall- 
druser, samt oftast förlängda i riktningen af ( f p 2 ) mindre 
ofta förlängda i hufvudaxelns riktning, eller tafvelformiga. 
Ofta anträffas detta mineral äfven okris talli ser ad t och derbt.

Hårdheten — 5,0— 5,5. Strecket hvitt. Brottet muss- 
ligt —  ojemnt. Genomskinlig —  ogenomskinlig. Glansen 

glas- eller demantartad. Färgen mycket varierande; de va- 
rieteter, hvilka äro fria från jernoxidul, äro gula eller hvita, 
de deremot, hvilka innehålla jern, bruna, brunröda eller 

svarta. Specifika vigten= 3 ,3 — 3,7.
För biåsrör smälter detta mineral något trögt och blir 

ljusare till färgen. Löses i borax till ett brunt glas. Likaså
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i fosforsalt med qvarlemnande af ett kiselskelett. Om fosfor- 
saltperlan behandlas i stark reduktionslåga, förgas den violett 
af titan. Sammansmälter med soda till en oklar perla. 
Sönderdelas ej fullständigt af saltsyra.

Sphen anträffas ganska ofta insprängd i kristalliniska 
bergarter, eller på gångar, bildande kristalldruser tillsammans 
med en mängd andra mineralier, såsom qvarz, skapolit, 
pyroxen, chlorit, adular, m. m. Äfven i Finland har detta 
mineral blifvit funnet på ganska många ställen, isynnerhet 

i de flesta utaf våra kalkbrott, nemligen:
Kalkbrotten på Pargas Storö. Otydliga svarta eller 

bruna kristaller af sphen hafva blifvit anträffade på nästan 
alla af dessa kalkbrott. Stora, ganska väl utbildade kri
staller förekomma i kalkbrotten vid Ersby. Till förgen äro 
de bruna, och bilda jemte skapolit och pyroxen af kalk om- 
gifna kristalldruser. Man kan på dem urskilja formerna
Op, poo, p i ,  m. fl. Op och p i  äro merändels de mest 
herrskande ytorna, och gifva tillsammans åt kristallerna nästan 
utseendet af en rhomboöder.

Nordsundsviks kalkbrott i Kimito. Otydliga kristaller 
af brun sphen förekomma här tillsammans med sundvikit, 
granat, strålsten, orthit och idokras.

Frugårds kalkbrott i Mäntsälä. Någongång hafva ljus
gula lameller af sphen, sittande på pyroxen, blifvit anträf
fade på detta ställe. Oftare finner man dock brun eller 
svart sphen, insprängd i kalk eller skapolit. Enligt Berze- 

lius förglimmar den svarta sphenen från detta ställe vid 
upphettning.

Svart sphen, vanligen tillsammans med skapolit och 
pyroxen, har dessutom blifvit anträffad vid en mängd an
dra kalkbrott, t. ex. Hästhags kalkbrotten vid Svartå, Nevas 
kalkbrott i Sibbo, Puususaari nära Pitkäranta, m. fl. ställen.

Stansvik nära Helsingfors. Brun eller svartbrun sphen 
anträffas såväl vid de här befintliga jerngrufvorna, som in-
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bradoren. Denna sistnämnda, i labrodoren insprängda sphen 
är ganska tydligt kristalliserad uti kristaller, hvilka begrän
sas af formerna ( f p 2 ), Op och poo.

Ungefär likadana, i feltspat insprängda kristaller af 

mörkbrun sphen hafva blifvit funna yid Nevas kalkbrott i 
Sibbo socken, Sillböle jerngrufvor i Helsinge socken, m. m. 
Kristallerna utaf sphen från Sillböle äro ganska väl ut

bildade och visa, utom ( f p 2 ), Op och poo, äfven ytor af

(p QD).

67. Granat.
G rossu la r , ro m a n zo w it , a lm ad in , m e lan it, 

rothoffit, k an e ls ten , m. m.

R 3 S i+ R  Si.

R består utaf sinsemellan mycket varierande qvantiteter 

af jernoxidul, manganoxidul, kalkjord och talkjord. R  a f 

lerjord eller jernoxid. Granat utgör således egentligen flere 

skilda mineralspecies, t. ex. almandin (F e 3 Si-f-Ål Si), roman

zowit ( (F e + 4 Ca)3 S i+ Å l  S i), melanit (C a3 S i+ (F e , Å l) Si), 

m. m.

Reguliär, holoödrisk. De herrskande formerna äro do- 
dekaödern eller ikositetraödern (2  o 2). Dessutom förekomma 

äfven några andra underordnade former, t. ex. 3 o § ,  4 o f ,  
30. Genomgångar paralela med dodekaedérytorna, mycket 
ofullkomliga. Ofta kristalliserad både i inväxta och på växta 

kristaller. Äfven derb i grofkorniga, finkorniga till kom

pakta massor.
Hårdheten = 6 ,5 — 7,5. Strecket hvitt. Brottet muss- 

ligt —  ojemnt. Genomskinlig —  ogenomskinlig; glas —

98
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fettglänsande; ofärgad eller röd, gul, grön, brun —  svart. 

Specifika vigten = 3 ,1  — 4,5.
För biåsrör förhålla sig de olika granatarterna något olika. 

Smälta vanligen temmeligen lätt, och ofta under starkt pö
sande. Lösas i borax och, med qvarlemnande af ett kisel- 
skelett, i fosforsalt till perlor, hvilka äro färgade af jern 
och mangan, om dessa oxider ingå i mineralet. Angripas 
i sitt vanliga tillstånd obetydligt af syror, men sönderdelas 

deremot, sedan de blifvit smälta, med lätthet af saltsyra.
Granat är ett ytterst allmänt mineral, och anträffas så

väl insprängd i en mängd vidt utbredda bergarter, t. ex. 
granit, gneis, giimmerskiffer, m. m., som på lager och 

gångar. Äfven i Finland hafva utmärkta varieteter af detta 
mineral blifvit anträffade på flere ställen.

Sålunda har romanzowit (F e + 4  Ca)3 S i+ Å  Si blifvit 
funnen vid Kulla kalkbrott i Kimito, Nevas kalkbrott i Sibbo, 
Frugårds kalkbrott i Mäntsälä, Nixor kalkbrott i Bjerno, 

kalkbrotten på Pargas Storö, m. m. Den anträffas dels 

ganska väl kristalliserad, dels bildande temmeligen stora, 
honingsgula —  brungula, derba massor. Kristallerna äro 
begränsade af ooo och 2o2, hvartill stundom äfven kom
mer underordnade hexakisoktaederytor. Ofta äro de antin
gen helt och hållet eller på ytan metamorfoserade till ett 
grönt, pyroxenartadt ämne. En analys a f N. Nordenskiöld 
på romanzowit från Kulla, gaf följande resultat (specifika 
vigten =3 ,61  * ).

Romanzowit Si Ca Ål Fe Mg, Mn H 

fr. Kulla 41,24 24,76 24,08 7,02 0,92 0,91=98,93.

Dessutom hafva utmärkta varieteter af granat blifvit 
funna vid:

*) N. Nordenskiöld: Bidr. till kännedom af Finl. Min. och 
Geogn. Stockholm, 1820, p. 19.
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Pitkäranta grufvor i Impilax. 1 flera af dessa grufvor  ̂
har ganska vackert utbildad granat blifvit anträffad. Till 
färgen är den mycket varierande, från honingsgul till grön, 

mörkgrön eller svart. Isynnerhet förekomma i grufvan N:o 4 
Omiljanoff stora, på ytan svarta, inuti grönaktiga dodeka- 
ödrar eller ikositetraedrar af granat, hvilka jemte kassiterit 
och pyrit bilda af qvarz eller kalcit omgifva kristallgrupper, 
samt i grufvan N:o 1 Omiljanoff af chalkopyrit omgifna 

grupper af smärre svarta granatkristaller. * Dessutom före
komma här äfven inuti gröna, på ytan med gult skal om
gifna kristaller af granat, hvilka enligt Breithaupt visa for

merna a o o f£  och ooo2, samt hafva specifika vigten=3,60.
En analys af K. E, Granqvist på en brungrön granat från 
Pitkäranta gaf följande resultat:

Granat fr. Si Ål Fe Ca Mn 
Pitkäranta 37,79 12,39 21,45 30,78 0 ,83 -103 ,24 ,

och motsvarar således, om man antager att en del af jern- 

oxiden ingår som oxidul, formeln

(6  Ca+ Fe) 3 S i+ (Å I+ F e )  Si.

Några stora lösa stenblock vid stranden af Ladoga nära 

Pitkäranta gästgifveri. En analys, som Hess lemnat på 
granat från Pitkäranta, hör troligen till den bruna, i dodeka- 
edrar kristalliserade granat, som förekommer på detta ställe 
jemte pitkärandit. Analysen gaf följande resultat:

Granat fr. nejden Si Ål Fe Ca Mg 
af Pitkäranta 35,55 3,40 32,65 22,88 4 ,00=98,48.

Antager man att en del af jernet ingår som oxid, så 
motsvaras analysen af formeln

(7  Ca+ Fe) 3 S i+ (6 F e + Å l )  Si.

Sillböle och Tavastby jerngrufvor i Helsinge socken, 
och Sodö jerngrufvor på Åland. I dessa grufvor anträffas
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en alldeles svart, ogenomskinlig granat, hvilken jemte epi- 
dot sitter på magnetit, och på hvilken man ofta, utom 
dodekaöder- och ikositetraöderytor, finner ytor af en hexakis- 

oktaeder.
Kalvola socken. I den här befintliga glimmerskiffern 

anträffas ymnigt fullständigt utbildade dodekaödrar af röd

brun granat.
Nejden af Orijärvi i Risko socken; äfvenledes rödbrun, 

insprängd i glimmerskiffer, och begränsad af formerne oo o 

och 2 o 2.
Nejden af Kiddelä i Impilax socken; af utmärkt vacker 

högröd färg och kristalliserad i ikositetraödrar (2  o 2 ), hvilka 
vanligen äro mycket oregelmässigt utbildade, samt stundom 
hafva hörnen afstympade af underordnade dodekaöderytor.

Mjölö utanför Helsingfors; tillsammans med cordierit, 
glimmer och qvarz, i stora och ganska välutbildade, klar
röda kristaller, hvilka äro begränsade af 2 o2  med spår till 
dodekaöder- och hexakisoktaederytor.

Vårdberg i nejden af Åbo, Nixor kalkbrott i Bjerno, 
Jussarö jerngrufva i Pojo, Sjundby jerngrufva i Sjundeå, 

in. fl. ställen.

68. Iw aarit; N. N ordenskiöld.

(C a 3 S i + F e 2 S i) +  (C a  T i3+ 2 C a  S i) * ).

Kiselsyra 29,15 

Kalkjord 26,61 
Jernoxid 25,26 
Titansyra 18,98.

Eller snarare 2 (C a3 S i+ F e  S i )+ (T i  f i ) ,  d. v. s. en samman- 
kristallisation af 2 molekyler granat med 1 molekyl af

*) N. Nordenskiöld: Verzeichn. der in Finl. gef. Min. Helsing
fors 1852.
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ett, i enlighet med magnetit sammansatt, och således äfven 
i reguliära systemet kristalliserande ämne.

Regoliär, holoödrisk. Kristallerna bilda dodekaödrar med 

spår till ikositetraöderytor (2  o 2 ), och äro till sitt yttre all
deles lika kristaller af melanit. Någon genomgång ej märk
bar. Sällan kristalliserad, utan vanligen blott insprängd i 
derba massor.

Hårdheten =  6,0. Strecket grått. Brottet mussligt —  
ojemnt. Ogenomskinlig; demantglänsande; jernsvart; myc
ket spröd.

För biåsrör smälter iwaariten till ett svart glas. Löses 
lätt i borax med reaktion på jern, sönderdelas af fosfor
salt med qvarlemnande af ett kiselskelett, och, vid tillsats 
af tenn, en mycket svag reaktion på titan. Sammansmälter 
lätt med soda.

lwaarit har blott blifvit funnen vid:
Iwaara i Kuusamo socken, i svarta, uti eläolit in

sprängda massor. Jemte iwaarit ock eläolit förekommer 
här augit, datolit(?), qvarz och kalcit. Beklagligen är jag 
ej i tillfälle att anföra den analys af A. F. Thoreld på detta 

intressanta mineral, hvarpå ofvanstående formel grundar sig.

69. Idokras; H auy.
Vesuv ian,  egeran,  f ru gå rd i t ,  j e w r e i n o v i t ,  loboi t .

Sammansättningen är något varierande. En del ana

lyser motsvaras af formeln B 3 S i+ R  Si, andra åter af 

formeln 3 B 3 S i+ 2 B  Si. B består hufvudsakligast af kalk

jord, R af lerjord. Hvardera af dessa baser äro dock ofta 

till en del ersatta af jemoxidul eller oxid, äfvensom kalk

jorden stundom af talkjord, kali och natron.
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Teiragonal. a : c = 1:0,5372. Vanligaste former cop, 

oopoo, p, Op, poo, m. fl. p :p '= 1 2 9 ° 21'; p :0 p = 1 4 2 ° 46'; 
p :p oo =  154°40'; p oo :0p=151 °45 ' * ). Genomgångar para- 
lela med copco och oop, otydliga. Med kristallytorna pa- 
ralela afsöndringsytor mycket allmänna. Dels kristalliserad 
i inväxta eller påväxta, merändels prismatiska och af ba- 
siska ändytan tvärt afstympade, mindre ofta tafvelformiga 
eller pyramidala kristaller, dels derb, i stängliga, korniga 
eller kompakta massor.

Hårdheten = 6 ,5 . Strecket hvitt. Brottet ojemnt —  
splittrigt. Glas —  fettglänsande; genomskinlig —  genom- 
skinande i kanterna; stundom ofärgad, blå, gul eller grön, 

oftast dock brun. Specifika vigten = 3 ,4 .

För biåsrör smälter idokrasen lätt under stark upp
svallning. Löses ytterst lätt i borax och, med qvarlem- 
nande af ett kiselskelett, i fosforsalt till perlor, hvilka van
ligen äro färgade af jern. Sammansmälter med någon svå
righet med en viss mängd soda, med mera ger den ett 
osmältbart slagg. Sönderdelas i sitt vanliga tillstånd trögt, 
men, sedan den blifvit starkt glödgad, lätt af saltsyra.

Ehuru vida mindre allmän än granat, är idokrasen 
dock ett ganska ofta förekommande mineral. Den anträffas 
tillsammans med skapolit, granat, chlorit och en mängd 
andra mineralier, isynnerhet på lager af kornig kalk och 
magnetit, uti stenmassor, hvilka blifvit utkastade från vul
kaner, o. s. v. Äfven i Finland hafva vackra afändringar 
af detta mineral blifvit anträffade flerestädes, isynnerhet vid:

Frugårds kalkbrott i Mäntsälä socken. Först anträffa

des på detta ställe en brun idokras, till det yttre alldeles 
lik den vanliga. En analys af N. Nordenskiöld visade dock, 
att den innehöll en vida större mängd talkjord, hvarföre

f) Kockscharow: Mater. zur Min. Russi. Band. I, p. 92.
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den blifvit benämnd frugårdit. Analysen gaf nemligen iö l-, 
jande resultat (specifika vigten = 3 ,3 5 ):  * )

Frugårdit Si Fe Ä1 Ca Mg Mn

fr. Frugård 38,53 3,90 17,40 27,70 10,60 0 ,33=98,46.

Denna analys motsvaras témmeligen bra af formeln

3 (2C a-)-M g)3 S i+ 2 (6 Ä 1 + F e ) Si. Kristallerna äro van
ligen utahpå gula, inuti bruna, liksom smälta på ytan, 

samt begränsade af formerna oop, oop2, oopoo, Op, p, 
hvartill komma underordnade ytor af poo, 2poo, |p3  och 
3p3. De visa stor benägenhet att metamorfoseras till ett 

grönt pyroxenartadt ämne. Sedermera anträffades i samma 
kalkbrott en större körtel, hvilken ytterst var omgifven af 
wollastonit, och inuti bestod af amphodelit, romanzowit och 
ljusblå idokras. En analys, som Iwanow anställt på denna 
idokras (a f N. Nordenskiöld benämnd jewreinowit), gaf fö l - t 
jande resultat: * * )

Jewreinowit Si Ca Ä1 Fe K Na

fr. Frugård 37,41 34,20 20,00 4,60 1,16 1,70=99,07

Antager man att jernet ingår som oxid, så motsvaras 
denna analys ganska bra af formeln

(Ca, Na, K )3 S i+ (A 1 , Fe) Si.

Hoponsuo kalkbrott nära Pitkäranta. 1 en vid randen 
af dessa kalkbrott befintlig jernanledning hafva grupper af 

små, men ganska väl utbildade idokraskristaller blifvit funna. 
Kristallerna äro stundom honingsgula, men oftare bruna, 
samt begränsande af formerna oop, oopoo, Op och p.

*) N. Nordenskiöld: Bidr. till kännedom af Finl. Miner, och 
Geogn.

**) Kockscharow: Mater, zur Miner. Russi. Band. 1. p. 116.
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Nordsundsviks kalkbrott i Kimito; kristalliserad till

sammans med sundvikit, sphen, orthit, augit, m. m.

Billböle i Kimito.
Kulla kalkbrott i Kimito; insprängd i romanzowit.
Vcjans kalkbrott i Sjundeå; ljusblå eller ljusgul, samt 

något lik jewreinowiten från Frugård.
Skröbböle i Pargas, Rinteberg vid Toija i Kisko, m. m.

70. Epidot; H auy.
P is ta z it ,  z o is it , th a llit , de lph in it.

R 3 S i + 2 R  Si.

R består hufvudsakligast af kalkjord, ofta med inbland

ning af jern- och manganoxidul, R af lerjord, jern- eller 

manganoxidul.
Monoklinoedrisk. a : b : c = l : l , 8017:1,5766; v= 6 4 °3 6 '. 

Oftast förekomma formerna (p oo ), oopoo, Op, oop, poo. 
(p  o o ): (p ,a o ) =  109° 51'; Op : oop oo=115 ° 24'; 0 p :p o o  
=  128° lO'; p :p , =  109° 27'. Kristallerna äro alltid utdragna 
i riktningen af makrodiagonalen. Genomgångar paralela med 
q o poo, ganska tydliga, paralela med Op, mindre tydliga. 
Tvillingskristaller ganska allmänna, med Op till tvillingsyta. 
Dels kristalliserad med påväxta kristaller, dels derb i stäng- 
liga eller kompakta massor.

Hårdheten = 6 ,5 . Strecket hvitt. Brottet mussligt —  
ojemnt. 7 Glasglänsande; genomskinlig —  ogenomskinlig; 
ofärgad eller gul, grön, röd —  svart. Specifika vigt en 
= 3 ,0  — 3,5.

För biåsrör sväller epidoten upp till en porös massa, 
hvilken vid starkare hetta något smälter och afrundar sig. 

Löses i fosforsalt, med qvarlemnande af ett kiselskelett 
och reaktion på jern, äfvensom i borax. Sammansmälter
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med litet soda, med mera ger den ett osmältbart slagg. 

Sönderdelas, om den ej blifvit glödgad, trögt, efter stark 
glödgning, lätt af saltsyra.

Epidot är ett ganska allmänt mineral, och anträffas så
väl insprängd i mångahanda bergarter, som isynnerhet på 
gångar, lager af kornig kalk, magnetisk jernmalm, m. m. 
Äfven i Finland hafva vackra afändringar af detta mineral 
anträffats llerestädes, isynnerhet vid:

Sillböle jerngrufvor i Helsinge socken; dels grönfärgad, 
dels svart, samt ganska väl kristalliserad tillsammans med 
granat och stundom äfven malakolit. Ofta innesluta epidot- 
kristallerna en kärna af orthit, och ä^o merändels omgifna 

af röd kalcit. Man anträffar på dem formerna (p oo), oo p oo, 

0p , poo, |poo , (£ p o c ), p2 , ip  och p.
Stansviks jerngrufvor nära Helsingfors. En ganska 

vacker epidot, hvilken vanligen är något ljusare än den 
från Sillböle, anträffas här i stor ymnighet. Den är gan

ska väl kristalliserad. Kristallerna äro omgifna af qvarz, 

och innesluta, liksom de från Sillböle, ofta en kärna af 
orthit.

Lökholm i Pojo socken; äfvenledes tillsammans med 
orthit.

Särkjärvi nära Orijärvi i Kisko socken; kristalliserad 

tillsammans med ampliibol, och omgifven af qvarz eller kalcit. 
Enligt Sobrero * )  innehåller denna epidot (eller möjligen en 
epidot ifrån Orijärvi koppargrufva) nära 1 proc. tenn.

Nordsunds vik i Kimito, Gumböle i Esbo, Malmberg i 

Kisko, Pitkäranta koppargrufvor, m. fl. ställen.

*) Årsb. af J. Berzelius 1840, p. 219.
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71. Orthit; B erzelius.
A llan it.

(F e , C e, L a , Ca, Y ) 3 S i+ (Å 1 , F e ) Si.

Sammansättningen är dock ganska varierande. De flesta 
orthiter tyckas nemligen hafva lidit en större eller mindre 

förändring, och upptagit vatten (1 — 4 proc.).

Monoldinoödrisk, isomorf med epidot. Genomgång ej 
märkbar. Anträffas vanligen i utdraget prismatiska, mindre 

ofta tafvelformiga kristaller, äfvensom insprängd i derba 

massor och korn.

Hårdheten =6 ,0 . Strecket grått. Brottet mussligt. Svagt 
genomskinande —  ogenomskinlig; glas —  fettglänsande; gul, 
brun, mörkbrun —  svart. Specifika vigten = 3 ,1  — 4,2.

För biåsrör afger orthiten i kolf vatten, och blir lju
sare. Vid starkare hetta bläddrar den sig starkt, och smäl
ter till ett svart glas. Löses ytterst lätt i i borax och, 
med qvarlemnande af ett kiselskelett, i fosforsalt. Samman

smälter med mycket Htet soda, med mera ger den ett 
osmältbart slagg. Sönderdelas af saltsyra.

Ehuru orthiten innehåller flere sällsynta jordarter, är 
den dock ett ganska spridt mineral. Den anträffas dels 

insprängd i åtskilliga bergarter, t. ex. granit, dels på lager 
af jernmalm, kalk m. m. Äfven i Finland hafva mineralier, 
hvilka till det yttre alldeles öfverensstämma med orthit, 

blifvit anträffade flerestädes, nemligen vid:

Jussarö jerngrufvor i Pojo socken; i utdraget prisma
tiska, tillsammans med orthoid i orthoklas eller granat in

sprängda, gulbruna, mörkbruna eller svarta kristaller.

Ängsholms jernskärpning i Pojo socken; tillsammans 

med amphibol, insprängd i orthoklas.
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Sillböle och Stansviks jerngrufvor i Helsinge socken 
saint Lökholms jerngrufva i Pojo socken; tillsammans med 
epidot. Vid de två förstnämnda af dessa grufvor finner man 

ofta epidotkristaller, hvilka innerst innesluta en kärna eller 
kärnkristall af orthit.

Nordsundviks kalkbrott i Kimito; i små afrundade korn, 
på hvilka man ibland kan urskilja kristallytor. De äro jemte 
sundvikit, sphen, idokras, augit, amphibol, m. m. in
sprängda i kalk.

Laurinkari nära Rönäs udde vid farleden till Åbo. Jemte 
den här förekommande skapoliten, anträffas tafvelformiga 
kristaller af orthit, hvilka dock ej äro så väl utbildade, att 

man skulle kunna utveckla de kombinationer, af hvilka de 
äro begränsade.

Slutligen angifver S. Kutorga, att i graniten vid Suon
taka gästgifveri, äfvensom emellan stationerna Sorkis, Hinner- 
joki och Suontaka, orthit anträffas i yttersta ymnighet. Den 
kemiska undersökning, som D. Mendelejew*) gjort på detta 
mineral, visar dock att det ingalunda kan vara orthit, ehuru 
Mendelejew icke tyckes betvifla, att analysen ledit till ett 

sådant resultat. Ett medeltal af flere utaf honom gjorda 
analyser, i hvilka en beståndsdel blifvit bestämd i en, en 
anan i en annan af dem, gaf nemligen följande resultat:

Svart mineral Si A l Fe Ca Ée Y H

fr. Suontaka 48,1 2,4 34,8 9,3 3,3 1,5 0,7 =  100,1.

Orthiten fordrar ungefär 34 proc. kiselsyra, denna analys 
gifver deremot 48 proc. Ej heller tyckes mineralets yttre 
karaktärer mycket öfverensstämma med orthitens, då det 
angifves äga tydlig kristallinisk struktur.

*) Verhandl. der miner. Gesellschaft zu S:t Petersburg, 1854, 
p. 235. ,
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72- Amphodelit; N. N ordenskiöld.

(3 C a + 2 M g )3 S i+ 3 Ä 1  Si.

Kiselsyra 44,66 
Lerjord 37,21 
Kalkjord 12,23 
Talkjord 5,90.

En ringa del af kalk- eller talkjorden ersättes dess

utom vanligen af jernoxidul.
Triklinoedrisk. oop': oo'p =  120° 30'; oo'p : Op =  

110° 40'; cop ': Op =  111° 55' * ) ;  0p : oo p oo =  93° 36'. 
Amphodeliten är ytterst rik på former, af hvilka de mest 
rådande äro Op, cop', oo'p, oopoo och oop oo. Genom
gångar, hvilka enligt N. Nordenskiöld bilda med hvarandra 
en vinkel af 86°24 ', paralela med Op, och oopoo, ganska 
tydliga. Dels kristalliserad, dels derb i kristalliniska —  

kompakta massor.
Hårdheten = 5 ,0  — 5,5. Strecket hvitt. Brottet ojemnt —  

småmussligt. Genomskinande i kanterna —  ogenomskinlig; 
glas —  fettglänsande eller matt; vanligen vackert rosenröd, 

stundom äfven hvit eller gul. Specifika vigten = 2 ,7 — 2,8.
För biåsrör är amphodeliten ytterst trögsmält. Löses 

temmeligen lätt i borax och, med qvarlemnande af ett 
kiselskelett, i fosforsalt till ett klart glas. Sammansmälter 
med soda till en hvit halfgenomskinlig kula. Angripes trögt 

af saltsyra.
Amphodelit har anträffats flerestädes i Finland och 

Sverige på lager af kornig kalk. 1 Finland har den isyn

nerhet blifvit funnen vid:

*) Medeltal af flere med kontaktgoniometer anställda mätnin
gar på amphodelit från Frugård.
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Ämmänkallio å Majla rusthålls ägor i Lojo socken; till

sammans med malakolit och grön, strå lig amphibol. Denna 
amphodelit har blifvit analyserad af N. Nordenskiöld. Ana
lysen gaf följande resultat (specifika vigten= 2 ,7 6 3 ):

Amphodelit Si Ä1 Ca Mg Fe H och förlust
fr. Lojo 45,80 35,45 10,15 5,05 1,70 1 ,85=100.

Till färgen är den rosenröd, stundom genom början 
till vittring hvit, samt ofta ganska väl kristalliserad, med 

formerna Op, oopoo , oopoo, oop', oo'p, p , , ,p, 2p ,oo , 
2 p oo , 2 'poo, 4p ,2 , 4 ,p2 , oo,p3 * ) ,  m. fl.

Rökkelä kalkbrott i Lojo socken; kristalliserad tillsam
mans med blå spinell och glimmer.

Frugårds kalkbrott i Mäntsälä socken, dels hvit eller 
hvitgul, kristalliserad tillsammans med skapolit och amphi
bol, dels rosenröd, och vanligen bildande derba, kom
pakta massor, mindre ofta kristalliniska, i kalk inspräng
da, afrundade korn. Kristallerna äro begränsade af for
merna Op, oop', oo'p, samt en mängd andra, alldeles under
ordnade ytor.

Kulla kalkbrott i Kimito, Skräbböle kalkbrott i Pargas, 
m. fl. ställen.

*) Till grund för utvecklingen af de på amphodeliten före
kommande former är Millers uppfattning af anorthitens (christani- 
tens) kristallform lagd (H. J. Brooke .and W. H. Miller: An Ele- 
mentary Introduction to Mineralogy by the late W. Phillips. Lon
don, 1832, p. 377.)
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73. Lepolit; N. N ordenskiöld.

(C a , M g , N a )3 S i+ 3 (A 1 ,  F e )  Si.

Om man ej gör afseende på den ringa halten af na- 
tron, är lepolitens sammansättning således alldeles densamma 
som amphodelitens, med hvilket mineral lepoliten äfven t 

kristallografiskt hänseende ganska nära öfvereps stämmer.

Triklinoedrisk. 0p:oo p o o = 9 4 ° 12'; 0p:oo p '= 1 1 3 ° 4 # ; 
O p :o o 'p = l l l °  18"; go  p oo : qo  p '=  121° 42 ;̂ aopoo:ao'p  =  
117° 32' * ). Kristallerna äro vanligen begränsade af Öp, 
qop oo, oopoo, p 'oo, p/oo, p'oo, p,oo, oop', oo'p, äfven-

*) Enligt mätningar med vanlig reflexions-goniometer anställda 
på lepolit från Lojo. Till följe af ytornas ojemnhet, ytterst svaga 
glans m. m., äro dessa mätningar dock alldeles approximativa.

JemfÖr man motsvarande kristall vinklar på amphodelit, sund
vikit, lepolit och anorthit, så finner man, att isynnerhet de begge 
sednare mineraliernas vinklar äro mycket lika hvarandra, man har 
nemligen:

Amphodelit. Lepolit Anorthit. Sundvikit.

00 'p : oop' 120° 30' 120° 46' 120“ 30' 120° 18'
Op : oop' 111° 55' 113° 48' 114° 22' 112° 28'
Op : oo'p 110° 40' 111° 18' 110° s r 110° 42'
Op : oopoo 93° 36' 94° 12' 94» 12' 93° 24'
oop' :P/ 122° 34' 123° 31' 123» 48' —

00'p : /P — 123° 27' 123° 25' —

oop 00 : oop' 123° 40' 121» 42' 122» 2' 122° 29'
00 p QC: 00'p — 117° 32' 117° 28' 117° 32'
Op :p/00 — 128» 20' 128» 27' 128° 50'.

De här uppgifna vinklarna för anorthiten, äro tagna från Brooke 
och Millers mineralogi. De åter, hvilka äro angifna af för amphode- 
liten, sundvikiten och lepoliten, äro, till följe af de kristallers ofull
ständighet, hvilka jag' varit i tillfälle att mäta, alldeles approxima
tiva, men torde dock, i brist på bättre, vara tjenliga att gifva en 
idé om dessa ämnens kristallformer.
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som en mängd andra former, Genomgångar paralela med Op 

och qo p oo, och således bildande med hvarandra en vinkel 
af 94°12f, mycket tydliga. Tvillingskristaller ganska all

männa.
Hårdheten = 6 ,0 . Strecket hvitt. Brottet mussligt —  

ojemnt. Glasglänsande; genomskinlig; ofärgad eller svagt 
gul eller grön färgad, på ytan vanligen betäckt med en 
svart ogenomskinlig hinna. Specifika vigten = 2 ,7 .

För biåsrör smälter lepoliten ytterst trögt i kanterna. 
Löses långsamt i borax och, med qvarlemnande af ett 
kiselskelett, i fosforsalt till ett klart glas. Sammansmälter 

med svårighet med soda. Sönderdelas af koncentrerade 
mineralsyror.

Lepoliten har blott blifvit funnen vid Paavola och Ori- 
järvi koppargrufvor i Finland, äfvensom Tunaberg i Sverige.

I Paavola koppargrufva i Lojo och Orijärvi koppar- 
grufva i Kisko socken anträffas detta mineral tillsammans 
med amphibol i ganska stora, af pyrrhotin omgifha kri
staller. Kristallerna äro ofantligt rika på former, och alltid 

på ytan omgifna af ett svart skal. Lepoliten från dessa 

fyndorter har blifvit analyserad af Herrman, med följande 
resultat (specifika vigten = 2 ,7 5  — 2,77):

Kiselsyra . . . .

Lepolit 
fr. Lojo.

. 42,80

Lepolit 
fr. Orijärvi.

42,50
L e r jo r d ............. . 35,12 33,11
Jernoxid............. . 1,50 4,00
Kalkjord............. . 14,94 10,87
Talkjord............. . 2,27 5,87
N a t r o n ............. . 1,50 1,69
Glödgn. förlust . . 1,56 1,50

99,69 99,54.
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74. Sandvikit; N. N ordenskiöld.

(C a + N a )3 S i+ 3 Ä 1  Si (? ).

Kiselsyra 43,21 
Lerjord 36,00 

Kalk 9,86 

Natron 10,93.

En liten del af lerjorden är ersatt af jernoxid och 
manganoxid, samt en del af kalken eller natronet af talkjord.

Triklinoödrisk. oop ': oo 'p=120o 18'; Op: oop'=112°34'; 
Op : oo'p =  110° 42'; Op : co p oo =  93°24'; oop oo : o o p '=  

122° 29 ;̂ oop go : oo'p =  117° 32'; Op : p, oo =  128° 50' * ). 
Genomgång paralel med Op, otydlig. Kristallerna äro utdragna 
i hufvudaxelns riktning och snedt afskurna af Op. Dess
utom förekomma äfven en mängd andra former, såsom 
oop QO, P/QO, 11 p, GO , oop 00.

Hårdheten = 5 ,0 — 5,5. Strecket hvitt. Brottet muss- 
ligt. Svagt genomskinande —  ogenomskinlig; matt eller svagt 

fettglänsande; hvit eller hvitgul. Specifika vigten =2 ,7 .
För biåsrör smälter sundvikiten mycket lättare än am- 

phodelit och lepolit. Löses lätt i fosforsalt, med qvarlem- 
nande af ett kiselskelett, äfvensom i borax. Sammansmälter 
med soda till en halfgenomskinlig kula. Sönderdelas trögt 
och ofullständigt af mineralsyror.

Sundvikit har blott blifvit funnen vid:

Nordsundsviks kalkbrott i Kimito socken. Den före
kommer här i temmelig ymnighet tillsammans med idokras, 
granat, sphen, orthit, augit och amphibol, samt bildar van
ligen grupper af otydliga, utaf kalk omgifna kristaller. En

*) Alla dessa vinklar hafva erhållits genom mätning med 
kontaktgoniometer, och äro således alldeles approximativa.

8
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analys på delta mineral af K. E. Bonsdorff och A. Ursin 

gaf följande resultat:
Sundvikit 

fr. Nordsundsvik.
K is e ls y ra ...................... 44,82

L e r jo r d ......................... 30,70
Jernoxidul.................... 3,69

Manganoxidul.............  1,55
Kalkjord.......................  6,81

Natron..........................  6,78
Ta lk jord .......................  1,48
Vatten..........................  3,38

99̂ 1:
1 Pitkäranta koppargrufvor, grufvan N:o 4 Clee anträffas 

ett i flusspat insprängdt, laxftirgadt mineral, hvilket till sin 
kristallform alldeles öfverensstämmer med de till denna 
grupp hörande mineralier. Det är nemligen kristalliseradt 
i snedt afskurna prismer, hvilka ofta utgöras af dubbel
kristaller med oopoo till tvillingsyta, samt har tvenne gan
ska tydliga genomgångar, paralela med Op och copco.

75- Skapolit; W erner.

W e rn e r it , ek eb e rg it , m e jo n it , pa ran th in e .

Kemiska sammansättningen är något varierande, an

tingen*) (Ca, N a )3 Si2 +  2Å1 Si (skapolit), Ca3 S i+2A 1  Si 

(mejonit) eller Ca3 S i+3A1  Si (wernerit). Dessa formler 

motsvara följande procentiska sammansättning:

Skapolit. Mejonit. Wernerit.
Kiselsyra . . . .  49,31 42,61 43,70
L er jo rd .............  27,41 31,57 36,44
Kalkjord . . . .  14,94 25,82 19,86
N a tro n .............  8,34 ------  ------

*) Ramm. Handwörterb., 2:te Suppl. p. 135.
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En ringa del af lerjorden är ofta ersatt af jernoxid, 
äfvensom en del af kalkjorden utaf talkjord, kali eller 
natron.

Tetragonal, hemiödrisk. a :c=0 ,4393 . Vanligen före
komma formerna cop, oopoo, Op, p, pGo samt ± ^ (3 p 3 ).  
p :p '= 1 3 6 ° 11'; oop :p = 1 2 1 °5 1 '; p :p o o = 1 5 8 °6'; *(3p3 ): 
\ (3 p 3 )= 1 5 0 ° 15' och 137° 2 6 '* ) .  Genomgångar paralela 
med go  p q o , temmeligen fullkomliga, paralela med oo p, min
dre fullkomliga. Kristallerna vanligen påväxta och förenade 
till kristalldruser, samt ofta mycket skeft utbildade. Äfven 
derb i stängliga eller kompakta massor.

Hårdheten= 5 ,0 — 6,0. Strecket hvitt. Brottet muss- 
ligt —  ojemnt. Glas —  fett- eller vaxglänsande; genom- 
skinande —  genomskinande i kanterna; hvit, gul, röd, eller 
ock blå eller grönaktig. Specifika vigten= 2 ,6 2 — 2,73.

För biåsrör smälter skapoliten under stark pösning 
till ett blåsigt glas eller en ej vidare smältbar, blåsig massa. 
Löses under starkt brusande i borax och, med qvarlem- 
nande af ett kiselskelett, i forsforsalt till en klar perla. 

Sammansmälter trögt med soda till ett klart glas.
Skapolit anträffas isynnerhet på lager af kornig kalk, 

stundom äfven på malmgångar, lager af magnetisk jern- 
malm, m. m. Finland är synnerligen rikt på utmärkta fynd
orter för detta mineral, såsom:

Laurinkari nära Rönäs udde vid farleden till Åbo (fynd
orten angifves ofta, ehuru oriktigt, under namnet Hirven- 
salo). I en liten kalkåder, som sträcker sig längs med 
ena kanten af den lilla klippan, anträffar man utmärkt stora 
och väl utbildade kristaller af en blåaktig skapolit. Till
sammans med skapoliten förekommer orthit, apatit, qvarz, 

pyrit, pyrrbotin samt små kristaller af brun sphen. Ska- 
pohtkristallerna visa ytor af Op, oop, oopoo, p, poo, 3p,

*) Kockscharow: Mat. zur Min. Russl.
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£ (3 p 3 ) och i (o o p 2 ).  En analys af WolfT på denna ska- 
politart (specifika vigten =2 ,733 ) och en annan af Hartvall 
på ”Ekebergit från Pargas” , men hvilken dock tydligen äf- 
ven är anställd på skapolit ifrån detta ställe, gåfvo följande 

resultater:

Anal. af Wolff:

Si Al Fe Ca Mg Na K glödgn.förl.

48,15 25,38 1,48 16,63 0,84 4,91 0,12 0 ,85=98 ,36

Anal. af Hartvall:

Si Ä1 Fe Ca Mg Na K glödgn.förl.

49,42 25,41 1,40 15,59 0,68 6,05 —  1,45=100.

Dessa analyser motsvara formeln

(4  Ca-f-Na) 3 S i*+ 2 A 1  Si.

Kalkbrotten på Pargas Storö. Skapoliten förekommer 
troligen i de flesta af dessa .kalkbrott, men vackrast utbil

dad har den anträffats vid följande:
Storgårds kalkbrott; dels i hvita, genom skinande, dels 

i gula eller rödaktiga, vax- eller fettglänsande kristaller. 
Dessa kristaller, på hvilka man finner ytorna oop, oopoo, 
p och ^ (3 p 3 ),  bilda jemte pyroxen, apatit, pyrallolit, gra
fit, samt hvit orthoklas af kalk omgifna kristallgrupper. 
En analys, som N. Nordenskiöld gjort på denna skapolitart 
(specifika vigten = 2 ,7 4 9 ), gaf: * )

Skapolit Si Ca Ä1 Mg Mn H 

fr. Storgård 41,25 20,36 33,58 0,54 3 ,32=99,05.

Denna analys motsvaras, då man ej gör afseende på 
det i mineralet ingående vattnet, af formeln

Ca3 S i+3A1  Si.

*) N. Nordenskiöld: Bidr. till kännedom af Finl. Miner, och 
Geogn.
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Ersby kalkbrott. Kristalldruser af skapolit, pyroxen, 
sphen samt stundom äfven glimmer, flusspat, ersbyit och 
apatit anträffas ganska ymnigt i dessa kalkbrott. Dels äro 

dessa kristaller omgifna af kalk, och skapoliten då klar och 
genomskinande, dels är kalken bortfrätt af vattnet, hvarvid 
kristallerna erhållit ett skadadt och anfrätt utseende. Ska- 
politkristallerna äro ofta stora, ganska väl, ehuru stundom 
ytterst skeft utbildade, och begränsade af formerna cop, 
copoo, p, poo, ^ (3 p 3 ),  Op, 3p och ^ (oop2 ). Ofta äro 
kristallerna på ytan hetäckta med en hinna af pargasit eller 
pyroxen. På skapoliten från denna fyndort har man talrika 
analyser, nemligen:

Si Ä1 Ca Fe Na K i
1 . 43,83 35,43 18,96 — — —

II. 43,00 34,48 18,44 —

III. 48,77 31,05 15,94 3,25 —

IV. 52,11 27,60 13,53 m.Mg=0,55 3,86 —

* V. 45,10 32,76 17,84 0,76 0,68
VI. 45,46 30,96 17,22 spår 2,29 1,31

gl.förl.
1 ,03=99,25
1,60=97,52
0,61=99,62

0,73=98,38
1,04=98,18
1,29=98,53

I. Klar skapolit från Ersby (spv.=2 ,7 3 6 ) af N. Nor
denskiöld*). II. Skapolit, hvars omgifvande kalk blifvit 

bortfrätt af vattnet af N. Nordenskiöld*). I II ,  IV. Ska
polit från Ersby af Hartvall V. Skapolit (sp v .=  2,712) fr. 
Pargas (troligen Ersby) af Wolff. VI. Skapolit (spv.= 2 ,6 5 4 ) 

fr. Pargas (troligen Ersby) af Rath ** ).

Slutligen har W olff analyserat tunna, gråaktiga kristaller

af skapolit (? ), hvilka skulle innehålla 92,71 proc. Si. Att 
det analyserade mineralet verkligen var ett i skapolitform 

kristalliserad t ämne, torde likväl fordra bekräftelse. Angå-

*) N. Nordenskiöld: Bidr. till kännedom af Finl. Miner, och 
Geogn.

**) Kockscharow. Mater. zur Miner. Russl.
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ende det äfvenledes med orätt för skapolit ansedda mineral, 
som af N. Nordenskiöld blifvit benämndt vattenfri skolezit, 
se ersbyjt.

Simonby kalkbrott. I dessa kalkgropar anträffas stun
dom kristaller, hvilka till det yttre äga skapolitens form, 

men då de sönderslås, visa sig bestå af en mekanisk bland
ning af skapolit och augit eller pargasit.

Petteby kalkbrott. Skapolit från denna fyndort har 
blifvit analyserad af Hartvall:

Skapolit Si Al Ca Na f e  Mg H 

fr. Petteby 51,34 32,27 9,33 5,12 1,91 1,00=100,97.

Lapplax kalkbrott. Ganska vackra kristaller (o op ,

copao, Op, p ) af en gråbrun skapolit anträffas här till
sammans med augit och kalcit.

Vidare har detta mineral, utom vid Laurinkari och 
Pargas, blifvit anträffadt vid:

Juokaisenmaa jerngrufva i Öfver-Torneå; uti ganska* 
vackra, inuti grönaktiga, utanpå svarta kristaller, hvilka 
tillsammans med pyroxen bilda, af kalk och speerkis om- 
gifna kristallgrupper.

Frugårds kalkbrott i Mäntsälä, vanligen i ganska stora, 
men högst otydliga, hvita kristaller. Den kalk, som ur
sprungligen omgifvit dessa, har blifvit bortfrätt af vattnet, 
hvarigenom de erhållit en ytterst skroflig, ojemn och med 
håligheter uppfylld yta.

Kulla och Nordsundsviks kalkbrott i Kimito, Winnikby 
kalkbrott i Helsinge, nejden af Sordavala, m. fl. ställen; i 

derba eller högst otydligt kristalliserade massor.
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76. Nephelin; Hauy.
E lä o lit ,  fe tts ten .

( 4 N a + K ) 2 S i+ 2 Ä 1 ,  Si.

Kiselsyra 44,67 

Lerjord 33,08 

Kali 6,18 
Natron 16,07.

Dessutom ingå äfven ringa qvantiteter af jernoxid, 

kalkjord och vatten.
Hexagonal. a : c =  1 : 0,8378. Oftast förekomma for

merna 0p och go p, mindre ofta p, 2p samt oop2. Genom
gångar paralela med Op och oop, otydliga. Dels kristalli
serad i in växta eller påväxta kristaller, dels derb.

Hårdheten= 5 ,5 — 6,0. Strecket hvitt. Brottet muss- 
ligt —  ojemnt. Genomskinlig —  genomskinande; glas — 
fettglänsande; ofärgad (nephelin) eller färgad (eläolit), röd, 

gul, grågrön, blågrå, m. m. Specifika vigten =2 ,6 .
För biåsrör smälter den egentliga eläoliten temmeligen 

lätt, nephelin deremot svårare. Löses långsamt i borax 
och, med qvarlemnande af ett kiselskelett, i fosforsalt till 
en klar perla. Sammansmälter trögt med soda. Sönder
delas fullständigt af mineralsyror.

Detta mineral har dels anträffats, i stenmassor, hvilka 
blifvit utkastade från vulkaner, i lava, dolerit, m. m., dels 
insprängd i zirkonsyenit, eller utgörande en beståndsdel i 
en egen bergart, benämnd mjaskit. I Finland har man 
blott anträffat den färgade varieteten af detta mineral, hvil- 
ken blifvit kallad eläolit, nemligen vid:

Iwaara i Kuusamo socken. Eläoliten förekommer här 
tillsammans med datolit och iwaarit, samt bildar bruna, 
vanligen derba, stundom otydligt kristalliserade massor.
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77. Axinit; H ady.

(C a , M g )3 (S i, B )2 + 2 (Ä 1 ,  F e ,  M n ) (S i B ).

Triklinoödrisk. a : b : c = 1:0,7812:0,9770. ab =  102°38r; 
b c = 8 2 °3 ';  a c= 9 0 °4 9 '. Kristallerna äro mycket rika på 
former, och högst osymmetriska. De mest rådande former 

äro vanligen p 'oo , oopoo, oop'. p oo : oopoo =  134° 48'; 

g o  jpoo:oop '=135°25 '; cop': p oo=115° 39'. Genomgångar 
paralela med oopoo och oopoo, otydliga. Dels kristallise
rad med påväxta kristaller, dels derb.

Hårdheten = 6 ,5 — 7,0. Strecket hvitt. Brottet muss-
ligt —  ojemnt. Genomskinlig —  genomskinande i kan
terna; glasglänsande; brun, perlgrå, violettgrå, med olika 
färgskiftningar i olika riktningar, till följe af en utmärkt 
trichoism. Specifika vigten =  3,3.

För biåsrör smälter axiniten ganska lätt till ett grönt, 
i yttre lågan svart glas. Löses lätt af borax med reaktion 
på jern, samt ofta äfven mangan. Sönderdelas af fosfor
salt, med qvarlemnande af ett kiselskelett. Sammansmälter 
med soda till ett svart glas. Sönderdelas, sedan den blif- 
vit smält, af mineralsyror, i sitt vanliga tillstånd deremot 
angripes den föga af dem.

Axinit är ett mindre allmänt mineral, och anträffas 
vanligen på gångar, # tillsammans med qvarz, feltspat och 

chlorit. I Finland har den ej blifvit funnen, men väl i 
nejden af

Petrosavadsk i Guv. Olonetz.
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78. Cordierit; H aby .
S te in h e ilit , d ich ro it, io lit ,  pe liom .

Mg3 S i2+ 3 A 1  Si.

Kiselsyra 51,79 
Lerjord 34,52 

Talkjord 13,69.

Dessutom är en del af talkjorden ersatt af jern- och 
manganoxidul.

Rhombisk. a :b :c =  1 : 0,5871:0,5585. Oftast före
komma formerna oop, o o j j g o  och Op. Dessutom anträffas 

p, ^p , poo, oopoo, m. m. oop : a o p = 1 1 9 0 10 ;̂ o o p :p =  
137° 48'; oo poo:poo =  1190 11'; oop : ip = 1 1 8 °5 3 '.  Ge
nomgångar paralela med oo p oo, otydliga. Kristallerna kort 
prismatiska, samt ofta skenbart hexagonala. Kristaller äro 

i allmänhet ganska sällsynta, oftare anträffas mineralet i derba 

insprängda massor.

Hårdheten = 7 ,0  — 7,5. Strecket hvitt. Brottet muss- 
ligt. Genomskinlig —  genomskinande; glasglänsande, på 

brottytorna fettglänsande; blå, blågrå —  gulbrun. Färgen 
varierar i olika direktioner, tillfölje af en utmärkt trichroism. 
Specifika vigten = 2 ,6 — 2,7.

För biåsrör smälter cordieriten trögt i kanterna. Löses 
långsamt af fosforsalt, med qvarlemnande af ett kiselskelett, 
samt af borax. Sammansmälter trögt med litet soda, med 

mera ger den ett osmältbart slagg. Sönderdelas ej full
ständigt af syror.

Cordierit är ej något synnerligen sällsynt mineral. Det 
anträffas insprängdt i granit, på gångar af kopparmalm, 

lager af magnetisk jernmalm, som lösa korn i alluviallagren, 
m. m. Äfven i Finland har det anträffats flerestädes, nem- 
ligen vid:



122

Orijärvi koppargrufva i Kisko socken. Cordieriten har 
blifvit funnen på detta ställe tillsammans med amphibol, 
qvarz, andalusit och en mängd kiser, ganska ymnigt, samt 
vanligen af en utmärkt vacker högblå, stundom äfven brun 

färg. Sällan anträffar man ganska vackra, af qvarz om- 
gifna kristaller, hvilka alltid på ytan äro betäckta af ett 
mörkt skal. Cordieriten från detta ställe (steinheilit) har 

flere gånger blifvit analyserad. Analyserna gåfvo följande 
resultat:

Steinheilit från Orijärvi, analyserad af:

v. Bonsdorff. Thomson. Stromeyer. Schutz.
Kiselsyra . . . .  49,95 48,52 48,54 48,9

L e r jo r d .............  32,88 31,50 31,37 30,9

Ta lk jord .............  10,45 15,00 11,30 11,2
Jernoxidul . . . .  5,00 1,61 5,69 6,3
Manganoxidul . . 0,03 0,24 0,70 0,3
Vatten................. 1,75 1,71 1,69 1,9
Osönderdel. m i n . ------ -------------- -------------- 1,6

100,06 98,58 99,29 101,1.

Med undantag af Thomsons analys, gifva dessa ana

lyser 4 eqv. Mg emot 1 eqv. Fe, och mineralets speciellare 

formel således (4 Mg+ F e )3 Si2+ 3 Ål Si.

Mjölön nära Helsingfors; i derba, uti qvarz insprängda 
korn, tillsammans med almandin och glimmer.

Granitbrotten vid Helsingfors; insprängd i granit, till
sammans med pyrargillit.

Pietilä i Lojo socken, m. fl. ställen; bildande derba i 

granit insprängda korn På flere af dessa ställen anträffas 

jemte cordierit, äfven pyrargillit.
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79. Turmalin; W erner.

S ch ö r l, a ch ro it, ru b e llit ,  a p h r ic it , in d ic o lit ,  
apyrit.

Kemiska sammansättningen är ytterst vacklande', och 
de talrika analyser, hvilka man äger på detta mineral ifrån 
skilda fyndorter, visa, att turmalin utgöres af flere, i samma 

kristallform kristalliserande mineralier. Herman åtskiljer 

tre skiljda species, nemligen:

Schörl R  S i+ (Ä 1 ,  F e )  (S i, B )

Achroit R  S i- f -4 (Ä l,  F e )  (S i, B )

Rubellit R 2 S i+  3 A l (S i, B ). * )

Enligt en mängd analyser af Rammelsberg skulle mäng

den af syre i R , R  och Si (B ) förhålla sig i gul och 

brun turm. =  l : 3 : 5  (R 3 Si2+ 3 R (S i ,  B ) ) ,  i svartaktig 

turm. =  1 : 4 : 6  (R 3 Si2 +  4R  (S i, B ) ) , i alldeles svart 

turm. =  1 : 6 : 8  (R 3 Si2 +  6 R (S i, B ) ) ,  i violett, blå och 

grön tu r m .= l :9 :1 2  (R  S i+3Ä1  (S i, B ) ) ,  i röd turm .=  

1 :1 2 :1 5  (R  S i+4A1 (Si, B ) )  * * ).

*) Enligt beräkning af de analyser af Herman på turmalin. 
hvilka äro angifna i Ramm. Handw. 2:te Suppl. B. pag. 163. Emedan 
Herman antager för kiselsyran 2 eqv. syre, har jag ej kunnat an
vända de af honom angifna formler. De så att säga formgifvande

beståndsdelarne i turmalin skulle således möjligen utgöras af R Si, 
ett i likhet med phenakit (a :c = l  : f  x  0,4401) sammansatt, och 
således äfven rhomboédriskt ämne.

*) H. J. Brooke and W. H. Miller: An Elern. Introd. to Minera 
logy, p. 344—347.
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Rhomboödrisk. a : c = 1:0,4476. De vanligaste former 

äro r, — ^r, — 2r, Or, oor och cop2. r i r ^ l å ä 0 ^ ; 
i r : i  r '=  154° 59T; 2 r : 2 r '=  103° O'; oo r : r =  117° 20'. 
Kristallerna äro ofta hemimorfa, samt vanligen utdragna och 
starkt strimmade i riktningen af hufvudaxeln. Genomgångar 
otydliga, paralela med r och oop2. Dels kristalliserad, 
dels derb i stängliga massor.

Hårdheten = 7 ,0 — 7,5. Strecket hvitt. Brottet muss- 
ligt —  ojemnt. Glasglänsande; genomskinlig —  ogenom
skinlig. Färgen mycket varierande, från ofärgad till färgad, 

röd, brun, grön, blå eller svart. Blir genom uppvärmning 
elektrisk. Specifika vigten = 3 ,0  — 3,3.

För biåsrör förhålla sig de olika sammansatta turma- 
linerna något olika. Smälta i stark hetta under pösning, 
antingen trögt, eller nästan alls icke. Lösas under utveck
ling af glasbläddror, mer eller mindre lätt af borax samt, 
med qvarlemnande af ett kiselskelett, af fosforsalt. Sam
mansmälta trögt med soda. Sönderdelas efter smältning af 
koncentrerad svafvelsyra.

Turmalin är ett ganska allmänt ämne. Det anträffas 
insprängdt i granit, gneis, glim mer skiffer, qvarz, m. m. 
Äfven i Finland har detta mineral, ehuru hufvudsakligast 
blott de svarta, ogenomskinliga varieteterna af detsamma, 
blifvit anträffade flerestädes, t. ex.:

Nejden af Torro by i Tammela och Somero socknar. 

Svart turmalin förekommer i denna trakt ganska ymnigt, 

tillsammans med orthoklas, albit, qvarz, granat samt stun
dom äfven beryll, tantalit och adelpholit. Vackrast kristalli
serad anträffas den vid Myllybacka eller Rajamäki i kristaller, 

hvilka äro begränsade af formerna oor, oop2, o o p f,  r, 
— |r och — 2r. Vid Kietyö har man, utom svart turmalin, 
äfven anträffat en mörkgrön och svagt genomskinande vari-
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etet, tillsammans med spodumen, tetraphylin och lithion- 

apatit.

Feltspatsbrotten vid norra stranden af Ladoga i nej
den af Sordavala stad och Pitkäranta koppargrufvor. Äfven 
här förekommer turmalin ganska ymnigt, samt stundom 
i temmeligen stora, af de vanliga formerna begränsade 
kristaller.

Kaatiala i Kuortane, Lemsjöholm i Lemo socken, Hauho, 

Hausjärvi, Åbo (norr om ryska kyrkan), m. fl. ställen.

80. W ihtisit; H ausmann.
W ih tyn ; Lau ren t.

(F e , M g , K a , C a )3 S i2+ (Ä 1 , F e ) S i2.

Amorf. Uppgiften att wihtisiten skulle äga genomgångs- 
ytor, hvilka bilda en rhombisk prisma, beror på ett oriktigt 
antagande af afsöndringsytor, hvilka ofta äro mycket tyd
liga och regelmessigt upprepade, för genom gångsytor.

Hårdheten= 4 ,5 . Strecket grått. Brottet mussligt. Oge
nomskinlig; matt eller vaxglänsande; svart eller svartgrå. 
Specifika vigten = 3 ,1 .

Upphettad i kolf afger wihtisiten vatten. För biåsrör 
smälter den lätt till ett svart glas. Löses lätt i borax till 

en perla, som reagerar starkt på jern, äfvensom i fosfor
salt, med qvarlemnande af ett kiselskelett. Sammansmälter 
med soda till en brun, något trögsmält massa.

Wihtisiten har blott blifvit funnen, bildande en 4 — 5 

tum mäktig gång i granit, uti en lös sten å Haavisto bys 
ägor i Wichtis socken. En analys af Laurent på detta 
mineral gaf följande resultat:
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Wihtisit 
fr. Wichtis.

K ise lsyra ..........................56,3

L e r jo rd ............................. 13,3
Jern ox id u l.......................13,0
J e rn o x id .......................  4,0
K a lk jo rd .......................  6,0

T a lk jo r d .......................  3,0

N a t r o n ..........................  3,5

99,L

81. Sordavalit; N. N ordenskiöld.

(M g + 2 F e )3 S i2+ 3 A 1  S i2; M g 2 P + H .

Amorf. Hårdheten = 4 ,0 — 4,5. Strecket grått. Brottet 
mussligt. Glansen glas- eller fettartad. Ogenomskinlig; 
svart —  svartgrå. Specifika vigten = 2 ,6 .

Om sorda valiten upphettas i kolf, afger den vatten. 
För biåsrör smälter den till en svart kula. Löses lätt i 
borax, samt, med undantag af ett qvarblifvande kiselskelett, 
i fosforsalt, med reaktion på jern. Sammansmälter med 
litet soda, med mera soda ger den ett osmältbart slagg. 
Sönderdelas, ehuru ej fullständigt, af saltsyra.

Sordavalit har blott blifvit funnen bildande en gång, 

d ier rättare salbanden på en gång i gneis vid Sordavala. 
Denna gång träder egentligen i dagen på en bergskulle, 
uppå hvilken stadens Kyrka är belägen, men har också 
blifvit bemärkt på andra sidan af staden, vid stranden af 

Ladoga, samt, enligt uppgift, äfvenledes vid sprängningen 
till en brunn, hvilken är belägen emellan dessa ställen, i 
nejden af Kyrkan. Den egentliga sordavaliten bildar det 
yttersta salbandet af gången, sedermera blir mineralet grått
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och mindre glasigt, samt öfvergår småningom helt och hållet 

till den trappartade gångmassan.
En analys af N. Nordenskiöld på detta mineral gaf 

följande resultat: * )
Sordavalit fr. Sordavala

(Spv.=2 ,580 ).

K is e ls y ra ...................... 49,40
Lerjord ...................... 13,80
Jernoxidul...................... 18,17

Talk jord .......................... 10,67
Fosforsyra ................. 2,68

Vatten..........................  4,38

99,10

82. Labrador; W erner.

L a b ra d o r it .

(3 C a + N a )  S i+ A l  Si.

Kiselsyra 53,53 

Lerjord 29,73 
Kalkjord 12,22 
Natron 4,52

Dessutom ingå äfven ringa qvantiteter af jernoxid, talk

jord och kali.
Triklinoedrisk. Kristalldimensionerna äro ej fullständigt 

bekanta. 0p:ao p o o = 9 3 ° 35'; 0p :ao 'p  =  114° 26'; oo 'p : 
co p qo=120° 40'. Genomgångar paralela med Op och go p 00, 
mycket tydliga. Ofta upprepade tvillingsbildningar ytterst 

allmänna, med Op eller copoo till tvillingsyta. Mycket sällan

*) N. Nordenskiöld: Bidr. till kännedom af Finl. Miner, och 
Geogn. p. 91.
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anträffas labradoren tydligt kristalliserad, utan bildar vanli
gen derba, kristalliniska —  täta massor.

Hårdheten ==6,0. Strecket hvitt. Brottet mussligt — 
ojemnt eller splittrigt. Genomskinande; glasglänsande —  per- 
lemoglänsande (på Op) eller fettglänsande (på brottytorna); 
sällan ofärgad, vanligen färgad, grå, grön- eller brunaktig. 

Ofta kan man på oopoo märka herrliga blåa, gula, eller 

röda färgskiftningar, som stundom begränsas af linier, hvilka 
äro paralela med kristallytorna. Specifika vigten = 2 ,7 .

För biåsrör smälter labradoren mycket trögt och blott 
i kanterna. Sönderdelas långsamt af borax och fosforsalt. 
Sammansmälter i stark hetta med soda till en svårsmältbar, 
halfgenomskinlig kula.

Labradoren bildar tillsammans med augit och hypersthen 
temmeligen vidt utbredda bergarter. I Finland har den 
äfvenledes anträffats flerestädes, nemligen vid:

Ojamo jerngrufvor i Lojo socken; ganska ymnigt till
sammans med magnetit, qvarz, hypersthen, amphibol och 
stundom äfven zirkon. Blott ytterst sällan finner man på 
detta ställe kristaller af labrodor, men ganska ofta kristalli
niska stycken, hvilka äga en utmärkt vacker färgskiftning.

Sjundby jerngrufva i Sjundeå socken; alldeles lik labra
doren från Ojamo, och liksom den tillsammans med qvarz 
och magnetit. Iriserande varieteter hafva dock ej blifvit 
funna på detta ställe.

Stansviks udde nära Helsingfors; mera rödaktig än 
labradoren från Ojamo, samt ofta inneslutande kristaller af 
mörkbrun sphen. Äfven denna labrador visar ofta utmärkt 

vackra färgskiftningar.

Nejden af Urpala i Säkkjärvi socken. Endast några 
lösa jordstenar af en mörkgrå labrador hafva blifvit anträf
fade på detta ställe.



83. Ersbyit.
W a tten fr i s k o le z i t *  **)) ;  N. N o rd en sk iö ld .

Ca S i+ Ä l  Si.

Kiselsyra 53,81 
Lerjord 29,89 
Kalk 16,30.

Monoklinoedrisk. a : b : c=1 :0 ,6497:0 ,5581; v=6 4 ° 48". 
Anträffade former co p , oo p ̂ , (oo p oo ), 2 p oo, (p oo) 

och Op, Op :2 p oo  =  990 48r; (oopoo ) :oop^  =  150° 16'; 
aop :aop  =  118°44'; oopcoopJ =  1 4 9 °5 5 ; gop :2pco  =  
134° 49r ^ ) .  Genomgångar paralela med Op och (oop oo ), 
mycket tydliga, paralela med oopoo, otydliga.

Hårdheten = 6 ,0  Strecket hvit. Brottet ojemt. Genom- 

skinande; glasglänsande, på genomgångsytan Op perlemo- 
glänsande; hvit. Specifika vigten är ej angifven.

För biåsrör smälter ersbyiten trögt och blott i kanterna. 

Löses ytterst långsamt af borax och, med qvarlemnande af 
ett kiselskelett, af fosforsalt. Sammansmälter lätt med soda 
till ett klart glas.

*) Liksom ”tantalit med kaffebrunt pulver”, torde detta namn 
vara alldeles olämpligt, och jag har derfore i dess ställe föreslagit 
namnet ersbyit. Detta vackra feltspatartade mineral har ofta blifvit 
förblandadt med skapolit, hvartill dess förekommande tillsammans 
med nämnda mineral, äfvensom otydligheten af de kristaller, i 
hvilka det anträffats, gifvit anledning.

**) Enligt mätningar med kontaktgoniometern på ersbyit från 
Ersby. Möjligen är ersbyiten ej moklinoédrisk utan triklinoedrisk. 
Mätningar med reflexionsgoniometern gåfvo nemligen Op : (oo p oo) =  
90° 22'. Men hvardera af genomgångsytorna voro mycket matta, 
samt gåfvo tillika flere bilder, så att mätningen ej kunde gifva nå
got säkert resultat.

9

129
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Ersbyiten är ett mycket sällsynt mineral, och liar blott 

blifvit funnen vid:

Ersby kalkbrott i Pargas socken. Den är äfven här 
mycket sällsynt, och bildar jemte skapolit, augit och apatit, 
af kalk omgifna kristallgrupper. En analys af N. Norden
skiöld på detta mineral gaf följande resultat:*)

Ersbyit Kiselsyra Lerjord. Kalkjord Vatten

fr. Ersby 54,13 29,23 15,46 1,07=99,89.

Äfven vid Frugårds kalkbrott i Mäntsälä socken anträffas 
ett mineral, hvilket till det yttre har mycken likhet med 
ersbyit. Man finner det kristalliseradt tillsammans med 
strålig amphibol uppå grön, kornig augit.

84. O ligoklas; B reith au pt .

N atron spodu m en , lu o to lit .

(Na, Ca, K )  S i + Ä l  S i2.

Om man skulle antaga att R bestod af bara natron, 
så skulle denna formel motsvara följande kemiska samman

sättning:
Kiselsyra 62,69 
Lerjord 23,21 
Natron 14,10

En del af natronet är dock vanligen ersatt af kalkjord, 

talkjord eller kali, äfvensom en del af lerjorden utaf jern- 

oxid.
Triklinoedrisk. Kristalldimensionerna äro ej fullstän

digt kända. De sällsynta kristallerna äro begränsade af

*) N. Nordenskiöld: Bidr. till kännedom af Finl. Miner, och 
Geogn. p. 69.
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Up, oopoc, aop', qo 'p , p/? ,p, in. fl. former. O p:copco 
— 93° 15'; Op:oo p '=  115° 30'; co p': oo 'p =2= omkring 120°. 
Genomgångar paralela med Op, tydliga, paralela med oopoo, 
något mindre tydliga, paralela med oop', otydliga. Tvillings
kristaller med oopoo till tvillingsyta, ytterst allmänna. Myc
ket sällan kristalliserad, vanligen derb, bildande grofkri- 
stalliniska eller korniga massor.

Hårdheten = 6 ,0 . Strecket hvitt. Brottet mussligt —  
ojemnt. Genomskinande —  svagt genomskinande i kanterna; 

glas —  fettglänsande, på Op perlemoglänsande; hvit, grå, 
grågul eller grågrön. Specifika vigten =  2,6— 2,75.

För biåsrör smälter oligoklasen temmeligen lätt (vida 

lättare än orthoklas). Löses ytterst trögt af borax och 
fosforsalt. Sammansmälter med soda till ett blåsigt glas. 
Sönderdelas ej af syror.

Oligoklas är ett ganska allmänt mineral, och anträffas 
insprängd i åtskilliga bergarter, t. ex. granit, syenit, en del 
porpbyrer (oligoklasporpbyr), m. m. Sålunda utgör oligo
klasen en af liufvudbeståndsdelarna i den bergart, som i 
Finland är känd under namnet rapakivi, samt är troligen 
orsaken till denna bergarts benägenhet att förvittra. Rapa
kivi består nemligen utaf orthoklas, oligoklas, qvarz och 

glimmer. Större delen af orthoklasen bildar otydliga, i den 
öfriga massan inväxta kristaller, hvilka äro omgifna af ett 
skal utaf grön oligoklas. Denna oligoklas har blifvit be
nämnd luotolit eller en af de trakter (Luotala by i Luu~ 
mäki socken), i hvilka denna bergart är rådande. Vidare 

har oligoklas i Finland blifvit funnen vid:

Sillböle jerngrufvor i Helsinge socken. 1 en af dessa 
grufvor förekom i stor mängd en bergart, hvilken består 
af qvarz, otydliga, af chlorit omgifna triakisoktoedrar utaf 

magn elit, små kristaller af apatit, samt röd orthoklas och 

grön oligoklas. Dessutom har äfven hvit oligoklas blifvit 
funnen i dessa grufvor.
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Mankas hemman i Esbo socken. Enligt uppgift af 

Holmberg skall, hvit, kristalliserad oligoklas anträffas på 
detta ställe.

85. Orthoklas; Breithabpt.
F e ltsp a t, o rth ose .

K  S i + Å l  S i3.

Kiselsyra 65,24 

Lerjord 18,12 
Kali 16,64.

En ringa del af lerjorden är ofta ersatt af jernoxid, 
samt en del af kalit utaf natron, kalk- eller talkjord.

Monoklinoedrisk * ).  a : b : c =  1 : 0,6586 : 0,5559; v =  
63° 53'. Oftast anträffas formerna oop, (oopao), Op, poo, 

p, m. m. ao p:ao p =  118° 48'; g o  p : 0 p = 1 1 2 °  16'; p a o : 0 p  
=  129° 41'; p oo : ao p =  110° 40r; p : ( go  p o d )  =  116° 53'. 
Genomgångar paralela med Op och (oopao ), mycket tyd

liga, paralela med den ena af ytorna oop, otydliga. Tvillings
kristaller ytterst allmänna, vanligen med hufvudaxeln eller 
normalen till (2 p oo ) till tvillingsaxel. Orthoklasen anträf
fas såväl kristalliserad med inväxta eller påväxta kristaller* 

som derb.
Hårdheten = 6 ,0  Strecket hvitt. Brottet mussligt —  

ojemnt och splittrigt. Genomskinlig —  ogenomskinlig; glas- 
glänsande, på Op ofta perlemoglänsande. Färgen mycket 
varierande, från ofärgad till hvit, hvitgrå, grågul, gulröd, 

röd, grön, m. m. Specifika vigten = 2 ,5 — 2,6.

*) Anses af en del mineraloger höra till det triklinoedriska 
systemet. Denna förmodan grundar sig dels på orthoklasens nära 
förvandtskap med albit, dels derpå, att oop tyckes bestå af tvenne 
olikartade ytpar.
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För biåsrör är orthoklasen ytterst trögsmältj äfvensom 
ytterst tröglöslig i borax och fosforsalt. Ger med soda ett 
mycket svårsmältbart glas. Angripes ej af syror.

Orthoklas är ett mycket allmänt mineral, och ut
gör en högst vigtig beståndsdel i en stor del af de kri- 
stalliniska bergarterna, t. ex. granit, gneis, syenit, m. m. 
Ofta anträffar man i dessa bergarter drushål, hvilka äro 
beklädda med kristall grupper af qvarz, orthoklas, turmalin, 

chlorit, o. s. v. Uti inväxta kristaller anträffas feltspaten, 
t. ex. i porphyr samt porphyrartad granit och syenit. Eme
dan, om man undantager några få trakter, i hvilka skifferbild

ningar äro rådande, nästan hela Finland upptages af gneis, 
granit och syenit, så är orthoklasen ett af de hos oss 
ymnigast förekommande mineralier. Dock finner man gan
ska få ställen, hvarest detta ämne anträffats i kristallogra- 
fiskt hänseende vackert utbildadt, eller på något annat sätt 
anmärkningsvärdt. De vigtigaste af dessa ställen äro:

De omkring Torro by belägna trakter af Tammela och 
Somero socknar. I flere af de här förekommande qvarz- 

skärpningarna, hvilka äro bekanta såsom fyndorter för be- 
ryll, tantalit, m. m., anträffas äfven kristalliserad orthoklas. 
Detta är isynnerhet fallet vid Myllybacka eller Rajamäki. 
Utmärkt vackra, hvita kristaller af orthoklas förekomma 

nemligen härstädes tillsammans med beryll, turmalin och 
qvarz, samt stundom äfven tantalit och adelpholit. Man 
kan på dem bemärka formerna Op, oop, (o op oo ), poo, 
2poo, + p  och q o  p^.

Sillböle jerngrufvor i Helsinge socken. Flere särskilda 

gånger hafva stora kristaller af röd orthoklas anträffats 
härstädes.

Lauritsala vid Saima kanal. Den härstädes vid spräng
ningen till kanalen påträffade hålan, var jemte kristaller af 
qvarz, äfven beklädd af illa utbildade kristaller utaf rödbrun 
orthoklas.
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Martiha hemman på Lo[o Storö. Här liar blifvit fun

nen temmeligen vackert grönfärgad orthpklas.
Norra stranden af Ladoga, i nejden af Sordavala stad 

ocli Pitkäranta bruk. Flere feltspatsbrott bearbetas i dessa 

trakter för tillgodotagandet af hvit orthoklas. Jemte ortho- 
klasen anträffas ganska ofta turmalin.

Högland. Som bekant är förekommer härstädes i stor 
ymnighet porphyr, i hvilken såsom vanligt kristaller af 

orthoklas äro insprängda. Likaså finner man äfven inväxta 
feltspatskristaller, eller rättare bollar af orthoklas, livilka 

äro omgifna af oligoklas; uti den, i flere nejder af Finland 
förekommande bergart, som benämnes rapakivi.

Mindre anmärkningsvärda fyndorter för orthoklas äro 
dessutom Åbo, Nvslott, Kuortane, m. m.

86. A lb it; Gahn o. B erzelujs.

C lea ve la n d it, te ta rtin .

N a  S i+ A l  S i3.

Kiselsyra 69,14 
Lerjord 19,20 
Natron 11,66.

En ringa del af natronet är ofta ersatt af kali, talk- 
jord och kalkjord, samt en del af lerjorden utaf jernoxid.

Triklinoödrisk. Oftast förekomma formerna Op, oopoo, 

oop', oo'p, p ,oo, 2 p ,cc , p ,, ,p, in. m. O p :oopoo=^  

93° 36'; Op: oop = 1 1 5 °  5'; Op : oo'p =  110° 51'; oop :oo 'p  
=  122° 15'. Genomgångar paralela med Op, mycket full
komliga, paralela med oopoo, mindre fullkomliga, paralela 

med qo  p', ofullkomliga. Tvillingskristaller, isynnerhet med 
oopoo till tvillingsyta, ytterst allmänna. Kristallerna h^fva 
i allmänhet mycken likhet med kristallerna af orthoklas*



135

Sällan anträffas albiten kristalliserad, utan bildar vanligen 
korniga, krumskaliga eller stråliga derba massor.

Hårdheten = 6 ,0 — 6,5. Strecket hvitt. Brottet mussligt 

—  ojemnt. Genomskinlig -— genomskinande i kanterna; 
glasglänsande, på Op ofta perlemoglänsande; ofärgad, hvit, 
grå, gul, röd eller grön. Specifika vigten = 2 ,5 4 — 2,64.

För biåsrör förhåller sig albiten alldeles som orthoklas, 

samt angripes bksom den ej af syror.
Ehuru vida mindre allmän än orthoklas, är albit likväl 

ett ganska ofta förekommande mineral. Den utgör ett af 

hufvudbeståndsdelarne i diorit, samt anträffas dessutom in
sprängd i granit, syenit, m. m., äfvensom på gångar i 
nämnde bergarter, samt då ofta kristalliserad tillsammans 
med turmalin, qvarz, orthoklas, glimmer, o. s. v. I utbil
dade kristaller har detta mineral ej blifvit funnet i Finland, 
men väl i derba massor, nemligen vid:

Hermanskär nära Björkskär i Pojo socken; tillsammans 
med columbit

Nejden af Torro by i Tammela och Somero socknar; 

dels rödfärgad (vid Härkäsaari), dels hvit (vid Penikkoja), 
tillsammans med beryll, tantalit, ainalit, turmalin och 

orthoklas.
Kaatiala i Kuortane^ tillsammans med tantalit och 

beryll.
Skogböle i Kimito; tillsammans med kimitotantalit, 

skogbölit, beryll och hemispherisk glimmer. Enligt en ana
lys af Chodnew*) skulle detta mineral dock ej vara albit 

utan oligoklas. Han erhöll nemligen :
Albit (? ) fr. Skogböle

Si A l Ga Na K 
l:sta analysen 63,80 21,22 0,48 12,04 1,98=99,52 

2:dra analysen 63,80 21,40 0,52 12,04 1,98=99,74.

*) Yerh. d. Min. Ges. zu S:t Petersburg, 1843, p. 67.



Chodnew angifver dess specifika vigt= 2 ,6 3 0 — 2,632. 

N. Nordenskiöld erhöll den =2 ,606 .
Dessutom har en analys på Finsk albit af Tengström 

blifvit offentliggjord, ehuru det ställe, hvarifrån denna albit 
stammar, ej är närmare angifvet. Utan tvifvel är det dock 

antingen Härkäsaari eller Skogböle. Analysen gaf följande 

resultat:

Albit fr. Si Al Na Ca Fe 

Finland 67,99 19,61 11,12 0,66 0,70=100,08,

87. Sp o damen; W erner .

T r ip h a n .

L i3 S i2+ 4 Ä 1  S i2

Kiselsyra 65,00 
Lerjord 28,87 

Lithion 6,13.

En del af lithionet ersättes likväl utaf natron, samt 
en ringa del af lerjorden utaf jernoxid.

Monoklinoedrisk. a :b : c = l :  1,1250:1,2837; v = 6 9 °3 0 r. 
Ytterst sällan tydligt kristalliserad med formerna oo p, co p oo, 

(o op oo ), p, Op, (p oo), m. m. oo p : (oo p o o )= 1 3 6 ° 3 (f; 
o o p :o o p qo= 1330 3ff; (p oo ) : (oopoo ) =  140° 15'; oop:0p 
=  103°57 '. Genomgångar paralela med oopoo, mycket 
tydliga, paralela med oop, något mindre tydliga. Vanligen 
derb i stängliga eller skaliga massor.

Hårdheten = 6 ,5  — 7,0. Strecket hvitt. Brottet oj emnf — 
splittrigt. Glas —  parlemoglänsande, isynnerhet på de med 

oo p oo paralela genomgångarna. Genomskinande —  genom- 
skinande i kanterna. Hvit eller svagt grön färgad. Speci
fika vigten = 3 ,1 — 3,2.
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För biåsrör spricker spodumen och breder ut sig, 

samt smälter till ett klart glas Om den sammansmältes 
med en blandning af surt svafvelsyradt kali och flusspat, 

ger den en vacker lithionfärg åt lågan. Löses något trögt 
i borax, men lättare, med qvarlemnande af ett kiselskelett, 
i fosforsalt. Sammansmälter med soda till ett klart glas. 

Sönderdelas ej af syror.
Spodumen är ett temmeligen sällsynt mineral; Det 

har dels anträffats på lager af magnetit, dels insprängd i 
granit. I Finland har det blott blifvit funnet vid:

Rietyö i nejden af Torro by i Tammela socken. Spo

dumen förekommer här tillsammans med tetraphylin, lithion- 
apatit, turmalin, m. m., samt bildar i granit insprängda, 
stråliga massor. •

88. Kaliglim m er.
G lim m er, m ica.

Kemiska sammansättningen är ytterst vacklande, och kan 

enligt Rammelsberg i allmänhet uttryckas genom K S i+ n  

Ä1 Si. Största delen af analyserna gifva n = 4 ,  ock mot

svara således formeln K S i+441  Si, hvilken fordrar

Kiselsyra 47,79 
Lerjord 42,46 

Kali 9,75.

Ringa qvantiteter af kalit äro vanligen ersatta af kalk
jord, talkjord, jern- eller manganoxidul, en del af lerjorden 
ofta af jernoxid, samt en del af syret utaf fluor.

Rhombisk * ). a :b :c  =  1:0,5774:1,6466. Kristallerna

*) Enligt Miller monoklinoédrisk, med en grundform, hvars 
axeldimensioner skulle vara a : b : c =  1: 0,5774 :1,1021; v =  80° 1'. 
oo p : oo p =  120° 46'.



138

äro vanligen hemiedriskt utbildade, så att de få ett monoklino- 
ödriskt utseende. De bilda rhombiska eller sexsidiga taflor, 

mindre ofta mycket spetsiga pyramider, oop : oo p =  120 °*).
<Genomgångar paralela med Op, mycket fullkomliga, paralela 
med oop, mindre tydliga. Genomgångsytan Op ofta sphe- 
riskt böjd. Tvillings- och trillingskristaller mycket allmänna 
med oop till tvillingsyta. Dels kristalliserad, dels derb, i 
grof — finbladiga eller fjelliga massor.

Hårdheten = 2 ,5 . Strecket hvitt. Någon brottyta till
följe af den tydliga genomgången sällan skönjbar. I tunna 
lameller genomskinlig; glasglänsande, på Op perletno —  

metallglänsande; ofärgad, hvit, grå, gul, grön; i tunna 
blad mycket böjlig och elastisk; optiskt tvåaxig. Specifika 

vigten = 2 ,8  — 3,1.

För biåsrör förhålla sig olika arter af glimmer mycket- 
olika, afgifva i kolf vatten samt blifva matta och reagera 
för fluor, ifall de innehålla detta ämne. Lösas lätt i borax 
och, med qvarlemnande af ett knappast märkbart kisel- 

skelett, i fosforsalt. Sönderdelas ej af saltsyra.

KaMglimmer är ett mycket allmänt mineral och ingår 

som en väsendtlig beståndsdel i en mängd af de allmänna
ste bergarter, t. ex. granit, gneis och glimmerskiffer. Dess

utom anträffas den, ehuru som en mera tillfällig bestånds
del, insprängd i åtskilliga bergarter, såsom syenit, diorit, 
m. m., på gångar o. s. v. Kaliglimmer utgör således en 
väsendtlig beståndsdel i de bergarter, af hvilka större delen 
af Finland upptages. Vackert utbildade varieteter hafva 

blifvit funna vid:

Skogböle i Kimito socken, tillsammans med qvarz,’ 
<albit, kimitotantalit, skogbölit och beryll. Den vackra silfver- 

hvita glimmern från detta ställe, bildar spetsiga pyramider,

*) Kockscharow: Mater. zur Min. Russl. B. II, p. 121.



med rhomboidal bas ocb en, antingen plan, eller spberiskt 
böjd, ytterst tydlig genomgång vinkelrät mot pyramidens 
axel. Paralelt med rbombens sidor förekomma dessutom 
tvenne andra otydliga genomgångar. Stundom finner man 
en större pyramid, som består af qvarz ocb en mängd 
smärre glimmerpyramider, hvilka alla äro lika ställda, ocb 

hafva gemensam medelpunkt för den spheriska genomgångs- 
ytan. Dess specifika vigt är, enligt N. Nordenskiöld =2 ,724 . 

En analys på denna glimmer af H. Rose, gaf följande 
resultat:

Kaliglimmer fr. Skogböle

Si Ål Fe K Fl H Mn
46,36 36,80 4,53 9,22 0,71 1,84 spår =  99,46.

Denna analys motsvaras af formeln 

K Si-f-4(Ä l, Fe) Si.

Nejden af Torro by i Tammela socken, isynnerhet 
Härkäsaari tantalitbrott; något lik glimmern från Skogböle, 

men alltid med alldeles plana genomgångar. Ofta finner 
man äfven här prismer eller pyramider med rbomboidal 

genomskärning, hvilka stundom hafva de spetsiga kanterna 
afstympade.

Ljus glimmer har vidare blifvit funnen vid:

Pitkäranta koppargrufvor, Porkkala udde i Kyrkslätt, Ho- 
pianmäki i Alajärvi, m. fl. ställen.

Abborfors i Pyttis socken. En glimmer, hvilken an
träffas insprängd i rapakivi från detta ställe, har blifvit 
analyserad af Svanberg*)

k) Kongl Yetensk. Acad. Handl. 1839, p. 178.
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Glimmer 
från Abborfors.

K iselsyra.................... 39,45
L e r j o r d .................... 9,27

Jernoxid ....................  35,78
Jernoxidu l................. 1,45
Manganoxidul . . . .  2,54

T a lk jo rd .................... 3,29
K a lk jo rd .................... 0,76
K a l i ............. ... 5,06

V a tten .......................  1,83
F luor........................... 0,29

99/72:
Denna analys motsvaras af formeln 

R * S i+ 3 (Ä 1 , f e )  Si.

Detta mineral kommer således genom sin stora jern- 
halt, m. m., ganska nära den glimmerart, som blifvit benämnd 
lepidomelan.

Stora i orthoklas insprängda blad af glimmer, hvilken 
är alldeles svart, blott i ytterst tunna blad genomskinande 
med en grön färg, samt vida mera spröd än den vanliga, 
hafva blifvit funna flerestädes, t. ex. Sillböle jerngrufvor i 
Helsinge socken, nejden af Torro by i Tammela socken, 

m. m.

Slutligen anträffas i Ersby och Simonby kalkbrott på 
Pargas Storö, ganska vackra kristaller af glimmer, hvifka 

enligt en analys af Svanberg äro sammansatta som mag- 

nesiaglimmer. Analysen gaf nemligen: * )

k) Kongl. Vet. Acad. Handl. 1839, p. 172.
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Glimmer 
från Pargas.

K iselsyra.................... 42,59
Lerjord . ................. 21,68
Jernox id .................... 10,39
Manganoxidul . . . .  0,75
Talk j o r d .................... 10,27
K a lk jo rd .................... 1,04

K a l i ..........................  8,45
V a tten .......................  3,35
Fluor ....................... 0,51

99,03.

Analysen motsvarar ganska bra formeln 

2 (3 M g + K )2 S i+ 3 (3 A 1 + F e ) Si.

Under förutsättandet att allt jern skulle ingå som oxidul,

erhåller Rammelsberg R 2 S i+ f t  Si. Till färgen är denna 
glimmer hvit eller något rökfärgad, samt anträffas i temme- 
ligen vackra, jemte amphibol och pyroxen i kalk in växta 
kristaller. Dessa äro dock ej såsom de flesta kristaller af 

magnesiaglimmer, hexagonala, utan tydligt monoklinoedriska 
(eller rhombiska), ehuru med en högst ringa lutning emellan 
klinodiagonalen och hufvudaxeln.

89. Lithionglimmer.
L ep id o lit .

Äfven vid denna art af glimmer är sammansättningen 
ytterst vacklande, och kan enligt Rammelsberg uttryckas

genom formeln nR S i-f-m A l Si. Sammansättningen är 
således i allmänhet densamma som kaliglimmerns, från hvil- 
ken lithionglimmern blott skiljer sig genom att en stor del
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af 11 utgöres af lithion, äfvensom att en betydligare del 
af syret är ersatt af fluor. Vid lithionglimmern från de 
flesta ställen har man n och m = l ,  samt således formeln

R S i+ R  Si. R består förnämligast af kali och lithion samt 

ringa qvantiteter af andra med dem isomorfa baser, R utaf 

lerjord eller jernoxid.

Troligen rhombisk. Kristalldimensionerna äro dock ej 
närmare kända. Kristallerna bilda rhombiska eller sexsidiga 
taflor (Op, cop, (c o p o o )),-  med en ytterst tydlig genom
gång, paralel med Op, samt tvenne andra otydliga, paralela 
m edoop. Dels kristalliserad, dels derb, i g ro f— finbladiga 
massor.

Hårdheten = 2 ,0 — 3,0. Strecket hvitt. Någon brottyta 
tillfölje af den tydliga genomgången sällan skönjbar. Genom- 
skinande; på Op perlemoglänsande; hvitt, perlgrå, ljusröd 
—  rosenröd; i tunna blad elastisk. Specifika vigten*=2,8 
— 3,0.

För biåsrör i kolf afger lithionglimmern vatten, och 
reagerar på fluor. Smälter lätt i tång till en klar perla, och 

färgar, isynnerhet vid tillsats utaf en blandning af flusspat 
och surt svafvelsyradt kali, lågan röd. Löses i borax, äf
vensom i fosforsalt, med qvarlemnande af ett kiselskelett. 
Sammansmälter med soda till ett klart glas. Sönderdelas 
fullständigt af saltsyra och svafvelsyra.

Lithionglimmern är ett vida sällsyntare mineral än kali- 
glimmern, och anträffas liksom den dels insprängd, isynner
het i granit, dels på gångar af qvarz, tennmalm, m. m. I 

Finland har detta mineral blott sällan och i ytterst ringa 

mängd anträffats vid:

Kaatiala i Kuortane; bildande små, rosenröda, i hvit 
fel tspat insprängda pris mer, med rhomboidal genomskärning.

Penikkoja i Somero; äfvenledes insprängd i feltspat.
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90. Chlorit; W erner (v. K obell). 

R ip id o lit ; G. Rose.

Talrika analyser på det mineral, livilket af Werner 
benämndes chlorit, hafva visat att detsamma borde sönder
falla i två species, hvilka dock till sina yttre karaktärer vore 
alldeles lika, nemligen:

Chlorit = 3 R 3 S i+ Å l3 S i+ 9 H

Ripidolit (v. Kobell) = 3 R 3 S i + i l 2 § i+ 9 H .

För att förklara dessa ämnens gemensamma yttre ka
raktärer, antager Rannnelsberg, att lerjorden ersätter kisel- 
syran, och att detta sker såväl i förhållandet af 1 at. 

kiselsyra emot 1 at. lerjord, som af 2 at. kiselsyra emot 
3 at. lerjord, samt bringar således de begge ofvannämnda, 
af honom uppställda formlerna till en och samma, nemligen

R 3 (S i, Ä1)2+ 3 H * ) .  Antager man att R vid chloriten

skulle bestå af M g + F e , vid ripidoliten af blott Mg, så er
håller man för dessa ämnen följande procentiska samman-

Chlorit. Ripidolit.
Kiselsyra . . . . 27,45 33,50
Lerjord . . . . . 22,86 18,61
Talkjord . . . . 13,60 33,21
Jernoxidul . . . 24,07
Vatten . . . . . 12,02 14,68.

En del af lerjorden är dock vanligen ersatt af jernoxid, 

samt den relativa mängden af talkjord och jernoxidul (man- 

ganoxidul) mycket varierande.
Chloriten (v. Kobell) angifves kristallisera i det hexago- 

nala systemet, men är troligen liksom ripidoliten (v. Kobell) 
monoklinoedrisk. Kockscharow visar nemligen, att detta„

*) Rammelsb. Handw. 4:te Suppl. p. 36.
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äfvenledes förut för hexagonalt ansedda mineral är mono- 

klinoedriskt (a :b :c  =  l,73195 :1 :1 ,4775=1 :0 ,5774 : 0,8531; 

v = 6 2 °  51'.)*. Genomgång paralel med Op, ytterst tydlig. 
Sällan tydligt kristalliserad i skenbart hexagonala, sexsidiga 
taflor; vanligen derb och insprängd i bladiga eller stråliga 
massor.

Hårdheten =  1,0— 1,5. Strecket grönt. I tunna blad
genomskinlig; glas —  perlemoglänsande (på Op); grön, blå- 
grön, samt ofta visande en utmärkt dichroism, så att mine

ralet är rödt i en riktning, hvilken är paralel med den tydliga 
genomgången; i tunna skifvor böjlig, men ej elastisk. Speci

fika vigten =  2 ,8— 3,0.

I kolf afger chloriten vatten. Smälter i tång till ett 
svart glas. Löses i borax och, med qvarlemnande af ett 
kiselskelett i fosforsalt, till en af jern färgad perla. Sönder
delas trögt af svafvelsyra, samt, sedan den blifvit glödgad, 
af saltsyra.

Chlorit är ett ganska allmänt mineral, och anträffas 
ofta ersättande glimmern i en mängd, ganska vidt utbredda 
bergarter, äfvensom på gångar, lager af magnetit, m. m. 
Äfven i Finland har man anträffat detta mineral flerestädes, 
ehuru alldrig synnerligen vackert utbildadt. De anmärknings
värdaste fyndorter i Finland för chlorit äro:

En holme i Kitkajärvi i Kuusamo socken; insprängd i 
kalcit. De sexsidiga fjällen äro grupperade kring en axel, 
så att de tillsammans begränsas af en mycket regelmäsig 
rotationsyta, som uppkommer, om en reguliär sexhörning 
vänder sig omkring en af sin diagonaler.

Hoponsuo kalkbrott nära Pitkäranta; bildande små, sexsi

diga, jemte flusspat uppå magnetit sittande taflor.
Skogböle i Kimito; i excentriskt bladiga kulor.

Tammela, Sillböle, m. m.

*) Kockscharow: Mäter, zur Min. Russl. Band. II, p. 7.
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91. L in s e i t ;  N. N ordenskiöld,

L in d say it.

R 3 S i+ 3 R  Si+3H.

R består af talkjord, kali, natron och jernoxidul, R af 

lerjord och jernoxid.

Troligen triklinoödrisk. Kristalldimensionerna äro ej 
närmare kända. Kristallerna bilda vanligen snedt afskurna 

prismer (0.p, oop ), med cop ioop  ungefär =  119° 5'. Ge
nomgångar paralela med Op, ganska tydliga, paralela med 
oo p qo  (?), mindre tydliga. Tvillingskristaller ytterst allmänna. 
Ofta förekomma snedt afskurna tresidiga prismer, hvilka tyd
ligen uppkommit genom någon sort tvillingsbildning.

Hårdheten = 4 ,0 — 4,5. Strecket hvitt. Brottet mussligt 
—  ojemnt. Svagt genomskinande i kanterna —  ogenom

skinlig; vaxglänsande eller matt; smutsgrön —  svart. Kri
stallerna äro alltid på ytan betäckta af ett svart skal. Speci

fika vigten = 2 ,8 .

För biåsrör afger linseiten vatten, blir hvit, och smäl
ter vid stark hetta i kanterna. * Angripes ytterst trögt af 
borax och fosforsalt. Ger med soda ett svårsmältbart slagg. 
Sönderdelas ofullständigt af mineralsyror.

Linseiten bar blott blifvit funnen vid:

Orijärvi koppargrufva i Kisko socken. Den förekommer, 
ehuru som en stor sällsynthet, härstädes tillsammans med 
pyrit, chalkopyrit, galenit, sphalerit, m. m. Komonen och 

Herman hafva analyserat detta mineral.

to
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Linseit från Orijärvi
Komonen. Herman.

hiselsyra . . . . . 47,50 42,22
Lerjord . . . . . . 35,29 27,55
Jernoxid . . . . . ------ 6,98
Jernoxidul . . . . 7,03 2,00
Talkjord . . . . . 3,56 8,85
K a li................ . . ------ 3,00
Natron . . . . 2,53
Vatten . . . . . . 6,62 7,00

100,00 100,13.

Dessutom ingå äfven enligt Herman spår till fluor och 
fosforsyra.

92. Gongylit; T horeld. * )

2 (M g, K )3 S i2+ 6 Å 1  S i2+ 9 H .
✓

Troligen monoklinoedrisk. Tydliga kristaller förekomma 
ej, utan blott otydliga, i talkskiffer inväxta kristalliniska korn, 

med tvenne temmeligen tydliga genomgångar, hvilka bilda en 
sned vinkel med hvarandra.

Hårdheten = 4 — 5. Strecket hvitt. Brottet mussligt— 
splittrigt. Svagt genomskinande i kanterna; fett —  vax- 
glänsande; gul — gulbrun. Specifika vigten = 2 ,7 .

För biåsrör afger gongvliten vatten, samt smälter vid 
starkare hetta till ett blåsigt glas. Löses i borax och, med 
qvarlemnande af ett kiselskelett, i fosforsalt med reaktioner 

på jern. Sammansmälter med soda till ett klart glas. An- 
gripes obetydligt af svafvelsyra och saltsyra.

Act. Societ. Scient. Fenn. T. III, p. 815.
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Gongylit har blott blifvit funnen i lösa stenar vid stran
den af Yli Kitkajärvi, öster om Turjanniemi udde. Den 
bildar små gula, jemte lina partier af svart glimmer i talk- 

skiffer insprängda kulor eller afrundade kristaller. Thoreld 
har flere gånger analyserat detta mineral och dervid dels 
sönderdelat det medelst fluorväte (de två första analyserna), 
dels medelst glödgning med kolsyradt alkali (de två sednare 
analyserna). Analyserna gåfvo följande resultat:

Gongylit från Kuusamo.

K is e ls y r a .............  54 ,99 *) 55 ,05 *) 55,87 54,9(>
L e r j o r d ................  21,64 22,08 22,27 21,22

Jernoxid .................... 4,09 5,08 4,26 5,79
K a lk jo rd ................  0,39 0,43 1,28 0,98
T a lk jo rd .................... 6,02 6,42 5,67 5,51
Manganoxidul . . . 0,60 spår spår 0,69
K a l i .......................  4,29 4,62 ) . ,  J
N atron .................... 0,45 0,45 i ej best8mda

V a tte n ............. ... . 5,77 5,82 5,60 5,88

98,24 99,95 ------ -------------- .

Från dessa analyser beräknar Thoreld den ofvan angifna 
formeln. De motsvaras dock, om man antager att en ringa 
del af jernet ingår som oxidul, bättre af

2R  S i+ R 3 S i3 + 3 H .

) Direkte bestämda från tvenne ej vidare fortsatta analyser.
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93. Bonsdorffit; T homson.
A u ra lit ; B on sd o rff.

R 3 S i2+ 3 Å l S i+ 6 H .  # )

Antager man att R = 3 M g + F e ,  så erhåller man för 
bonsdorffit följande procentiska sammansättping:

Riselsyra 45,14 
Lerjord 30,09 
Talkjord 8,95 

Jernoxidul 5,28 
Vatten 10,54.

Kristallformen är ej med säkerhet känd, men troligen 
rhombisk. Mineralet bildar nemligen rakt afskurna prismer, 

med en mycket tydlig genomgångs- eller afsöndringsyta, 
hvilken är vinkelrät emot prismens axel, samt andra mindre 
tydliga afsöndringsytor paralela med nämnde axel.

Hårdheten =  3,0 — 3,5. Strecket hvitt eller hvitgult. 
Brottet flatmussligt, men sällan skönjbart. I tunna kanter 

grönaktigt genomskinande; svagt fettglänsande; brun eller 
olivegrön. Specifika vigten är ej bestämd.

För biåsrör afger bonsdorffiten vatten, blir hvit, bläddrar 
ut sig och smälter till ett blåsigt glas. Löses i borax och, 
med qvarlemnande af ett kiselskelett, i fosforsalt till en 
klar, af jern färgad perla. Ger med soda ett svårt smält- 
bart slagg.

*) Coéfficienten för H angifves af Bonsdorff och efter honom 
af andra mineraloger för 2. Detta beror dock, som Bonsdorffs ana
lys utvisar, af ett misstag. Bonsdorffitens kemiska sammansättning 
ar således lika med Fahlunitens. Och då dessa mineralier äfven 
till sina yttre egenskaper nära öfverensstämma, torde de knapppast 
utgöra tvenne skilda species.
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Bonsdorffit har blott blifvit funnen vid Biskopsåkern 
nära Åbo. Den bildar afrundade, i granit insprängda pris- 
mer. Detaljerna af den analys, som BonsdorfT anställt på 
detta mineral, blefvo förstörda genom Åbo brand, så att 
blott det ungefärliga resultatet återstår, nemligen: * )

Bonsdorffit Si Ål Mg Fe Vatten
fr. Åbo 45 30 9 5 11 =  100.

Vattenhalten erhölls vid ett sednare försök =  10,89 proc.

94. Fahlunit; H isinger.

(M g , Mn, F e ,  K, N a )3 S i2+ 3 (Å 1 ,  F e ) S i+ 6 H .

Kristallformen är ej med säkerhet känd, men troligen 
rhombisk. Man anträffar blott otydliga inväxta kristaller 
eller ock derba insprängda massor.

Hårdheten = 2 ,5 — 3,0. Strecket hvitgult. Brottet muss- 
ligt —  spbttrigt. Svagt genomskinande i kanterna eller oge
nomskinlig; matt eller svagt fettglänsande; brun, svartbrun 

— svartgrön. Specifika vigten = 2 ,6 — 2,8.
För biåsrör afger fahluniten vatten, och smälter i kan

terna till ett hvitt, blåsigt glas. Löses trögt af borax. Sön
derdelas af fosforsalt, med qvarlemnande af ett kiselskelett 
och reaktion på jern. Angripes ej af syror.

Fahluniten har isynnerhet blifvit funnen insprängd i 

talkskiffer vid Fahlu grufvor. I Finland har den blott an
träffats vid:

Ylijärvi nära Orijärvi i Kisko socken: insprängd i qvarz, 

tillsammans med små partier af pyrit och apatit.

k) Kgl. Vet. Acad. Handl. 1827, p. 163.
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95. Gigantholit; N. N ordenskiöld. * )

(M g , F e ,  M n, K , Na) S i + Å l  S i+ H
eller

R 3 S i2+ 2 Å l S i+ 3 H .

Hexagonal (? ) eller möjligen rhombisk. Man anträffar 
blott rakt afskurna, eller blott med högst otydliga ändkant- 
ytor försedda, sex- eller tolfsidiga prismer, om hvilka 
man ej kan afgöra, till hvilkendera af dessa system er de 
höra. Afsöndringsytor vinkelräta emot prismens axel, myc

ket tydliga. Gigantholiten bildar dels mycket stora och ofull

ständigt utbildade kristaller, dels grofbladiga, kristalliniska 
massor.

Hårdheten = 3 ,0  — 4,0. Strecket gråhvitt. Brottet ofull
komligt mussligt. Ogenomskinlig; matt; mörkgrå eller grå
grön. Specifika vigten = 2 ,8 6  — 2,90.

För biåsrör afger gigantholiten något vatten, och smält- 
ter vid starkare hetta trögt i kanterna till ett svartgrått slagg. 

Löses af borax till ett af jern färgadt glas. Sönderdelas 
trögt af fosforsalt med qvarlemnande af ett kiselskelett. 
Ger med soda reaktion på mangan.

Gigantholiten har blott blifvit funnen insprängd i graniten 
vid Härkäsaari och Kirkkonummenkivi vid Torro by i Tam- 
mela socken. Den bildar vid dessa ställen grofbladiga, af 
chlorit genomdragna massor, hvilka ofta äro anskjutna i 
stora, af qvarz omgifna kristaller. Tvenne analyser på detta 

ämne af Trolle-Wachtmeister och Komonen gåfvo följande 
resultat:

*) Act. Societ. Seient. Tenu. T. 1, p. 379.
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Gigantholit från Tammela analyserad af
Trolle-Wachtmeister. Komonen.

Kiselsyra . . . . . 46,27 45,5

Lerjord . . . . . . 25,10 26,7
Jernoxid . . . . . 15,60 -oxidul 12,4

Talkjord . . . . . 3,80 2,4
Manganoxidul . . . 0,89 0,9
K a li............. . . . 2,70 5,8
Natron . . . . . . 1,20
Vatten . . . . . . 6,00 6,2
Fluor . . . . —

101,56 99,9.

96. Pyrargillit; N. N ordenskiöld. * )

2 R  S i+ 3 Å 1  S i+ 9 H .

Antager nian R=2Fe-|-2M g-f-Na, så erhåller man:

Kiselsyra 44,13 
Lerjord 29,41 

Jernoxidul 5,50 

Talkjord 3,11 

Natron 2,38 
Vatten 15,47.

Kristallformen är ej känd. Man finner blott insprängda 
kristalliniska korn, hvars genomskärningar ofta bilda rätvink
liga parallelogrammer. Någon genomgång ej märkbar.

Hårdheten = 3 ,0 — 3,5. Strecket hvitt. Brottet flat- 

mussligt. Genomskinande — ogenomskinlig; fettglänsande; 
blågrå, brun, brungul, brunröd —  svart. Specifika vigten 
= 2 ,5 -2 ,8 .

*) Berzelii Årsberättelser, 1832, p. 178.



För biåsrör afgifver pyrargilliten ymnigt vatten, blir 
hvit och full af sprickor, samt smälter i kanterna till ett 

hvitt glas. Sönderdelas ytterst trögt af borax och fosforsalt. 
Ger med soda ett svårsmältbart slagg. Sönderdelas full
komligt af saltsyra.

Pyrargilliten har anträffats flerestädes i Finland, in
sprängd i granit, isynnerhet vid:

Granitbrotten i nejden af Helsingfors. Den förekommer 
härstädes i ganska stor mängd tillsammans med cordierit, 
och är till färgen mycket varierande, samt såsom vanligt in
sprängd i granit. En analys af N. Nordenskiöld på pyrar- 

gillit från detta ställe gaf (specifika vigten =  2,505):

Pyrargillit fr. Helsingfors

Si i l  Fe Mg, Mn K Na H 

43,93 28,93 5,30 2,90 1,05 1,85 15,47=99,43.

Från denna analys härleder N. Nordenskiöld formeln 

3 R S i  +  4 i l  Si +  12H, hvilken af Berzelius förenklas till 

R S i- f- il S i- f4 H . Analysen motsvaras dock bäst af den 

ofvan anförda formeln.

Granitbrotten i nejden af Åbo. En stor del af den 
till offentliga byggnader använda graniten är ganska vackert 
tigrerad af pyrargillit.

Lemsjöholm i Lemo socken.

Nejden af Imatra fall (enligt uppgift af S. Kutorga).
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97. Hisingerit; B e r z e u c s .

F e 3 S i + 2 F e  S i + 6 H .

Kiselsyra 30,08 
Jernoxid 34,75 

Jernoxidul 23,46 

Vatten 11,71.

Den relativa mängden af Fe3 Si, Fe Si och H är dock 

i hisingerit från skilda fyndorter något varierande. Sålunda 
är formeln för hisingerit från Orijärvi, enligt Rammelsbergs

beräkning af Hermans analys 7F e3 Si +  2Fe Si +  21Ö. 
En del af jernoxidulen är tillika vanligen ersatt af talk- och 
kalkjord.

Amorf. Hårdheten = 3 ,5 — 4,0. Strecket brunt. Brot
tet mussligt. Ogenomskinlig; fett------glasglänsande; svart;
ganska spröd. Specifika vigten = 2 ,6 — 3,0.

För biåsrör i tång afger hisingeriten vatten, men smäl
ter ej. Löses långsamt i borax och, med qvarlemnande 
af ett kiselskelett, i fosforsalt till perlor, hvilka äro starkt 
färgade af jern. Sammansmälter med soda till ett svart 
glas. Sönderdelas lätt af syror.

Helsingerit utgör tydligen en sekundär produkt, hvilken 
uppkommit genom andra jernmineraliers sönderdelning. I 
Finland har den blifvit funnen vid:

Orijärvi koppargrufva i Kisko socken. En analys, som 

Herman anställt på hisingerit från denna fyndort, gaf föl
jande resultat:

Hisingerit Si Fe Fe Mg H

fr. Orijärvi 29,51 10,74 37,49 7,78 13,00=98,52.

och motsvarar, enligt Rammelsberg, den redan ofvanföre an-
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gifna formeln 7F e3 S i+ 2 F e  S i+ 2 1 H , eller möjligen den 

något enklare 4F e3 S i+ F e  Si-f-12H.

Paavola koppargrufva i Lojo socken.

98. Neotokit; N. N ordenskiöld.

M g S i+ 4 (F e + M n )  S i + 8 H . * )

Kiselsyra 36,00

Talkjord 3,17
Jernoxid 24,95

Manganoxid 24,66 
Vatten 11,22.

Amorf. Hårdheten = 3 ,5  — 4,0. Strecket brunt. Brot
tet jemnt eller flatmussligt. Ogenomskinlig eller svagt 
genomskinande i kanterna; glasglänsande; svart eller svart- 
brun. Specifika vigten = 2 ,7 — 2,8.

För biåsrör afger neotokiten vatten, blir spröd och 
full med springor, men smälter ej. Löses i borax och, med 
undantag af ett qvarblifvande kiselskelett, i fosforsalt med 

reaktioner på jern. Sammansmälter med soda till en af 
mangan grönfärgad massa.

Neotokit har blott blifvit funnen på ett enda ställe, 
nemligen en klippa invid landsvägen nära Gåsböle i Sjundeå 
socken. Den utgör tydligen, såsom äfven sjelfva namnet 

utvisar, en genom andra mineraliers vittring uppkommen 
sekundär produkt, och bildar beslag eller springfyllnad 

i en stenart, hvilken består af granat, apatit, rhodonit 
och kalk.

*) N. Nordenskiöld: Verzeichn. der in Finland gef. Miner. 1852.
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99. E llagit; N. N ordenskiöld.

C a3 Si4 + 4 A l  S i + 1 2 H * )

Riselsyra 48,18 
Lerjord 26,75 

Kalkjord 11,00 
Vatten 14,07.

Kristallformen är ej med säkerhet känd, men troligen 
monoklinoedrisk. Mineralet har nemligen blott blifvit fun

net i kristalliniska massor, med tvenne tydliga genom
gångar, hvilka bilda ungefär 90° med hvarandra.

Hårdheten = 2 ,5 — 3,0. Strecket hvitt. Brottet ojemnt. 
Mycket svagt genomskinande i kanterna —  ogenomskinlig; 
matt eller svagt perlemoglänsande på genomgångsytorna; 
gul, gulbrun —  gulröd; mycket spröd.

För biåsrör afger ellagiten ymnigt vatten, och smälter 
vid starkare hetta till en emaljhvit perla. Löses i borax 

med en svag jernreaktion. Sönderdelas af fosforsalt, med 
qvarlemnande af ett kiselskelett. Sammansmälter med soda 

till en grönaktig, klar perla.
Ellagit har blott blifvit funnen i Finland, och äfven 

här blott vid ett enda ställe, nemligen Bergö Jättegryta 
på Åland.

*) N. Nordenskiöld: Verzeichn. der in Finland gef. Miner. 1852.



100. Bernsten.
Succin it.

C 10 H 16 O.
Kol 78,94 

Väte 10,53 
Syre 10,53.

Amorf, bildande runda, cylindriska eller droppformiga 
massor. Hårdheten =  2,0 — 2,5. Strecket hvitgult. Brottet 

mussligt. Genomskinlig —  genomskinande; fettglänsande; 
hvit, gul, brun, rödbrun; ej synnerligen spröd. Blir starkt 

negativt elektrisk genom rifning. Specifika vigten =  1,0— 1,1.
Smälter och sönderdelas vid 287° samt förbrinner 

med en klar låga och qvarlemnande af en kolig massa.
Bernsten bildar ett från fossila coniferer härstammande 

harz, och anträffas förnämligast i tertiära brunkolslager eller 
andra, med dem ungefär samtida aflagringar. Ofta hafva de 

formationer, hvilka ursprungligen varit bernstensförande > ge
nom vattnets åverkan ånyo blifvit förstörda, och det fossila 

harzet afsatt i yngre alluvialbildningar. På detta sistnämnde 
sätt har bernsten äfven blifvit funnen i Finland i Ingo socken. 
Vid dikningen af en här befintlig äng fann man nemligen 
bernsten i temmelig ymnighet emellan leran och damm
jorden.
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B I H A N G .
1. Jern.

Fe.

Den 13 Dec. 1813 nedföllo på en is nära byn Luotolax 
i Savitaipal socken några meteorstenar, från hvilka man med 
magneten kunde utdraga ytterst fina metaUiska korn, hvilka 
troligen utgjorde metalliskt jern. På ytan äro dessa meteor
stenar öfverdragna af en svart, smält hinna, samt bestå 
inuti af ett grått askartadt ämne, uti hvilket man kan ur
skilja små korn af olivin och leucit. * )

2. Olivin; W erner.

(F e , M g )3 Si.

Anträffas uti små korn insprängd i meteorsten från 
Luotolax. * )

3. Leucit; W erner.

K 3 S i2+ 3 Å 1  S i2.

Ett hvitt glasigt ämne, som är insprängdt i meteorsten 
från Luotolax, har blifvit ansedt för leucit. * )

*) N. Nordenskiöld: Bidr. till kännedom af Finl. Min. och 
Geogn. Stockholm, 1820.
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4. Kopparsvärta.
Kopparoxid, alltid mycket förorenad af andra ämnen.
Tillsammans med malachiten från Hokkavaara förekom

mer i ringa mängd ett svart, jordformigt ämne, hvilket tro
ligen utgör detta mineral.

5. Koboltglans.
Co S 2+ C o  A s 2.

Förekommer enligt G. Laurell i ringa mängd insprängd 
i kalk vid Jänisjärvi sjö i Pelgjärvi socken.

6. Gadolinit; E keberg.

(C e, F e , Y ) 3 S i2.

Enligt Malaguti och Durocher anträffas gadolinit in
sprängd i graniten vid Bomarsund på Åland * ). Det af 
dem undersökta mineral torde dock snarare vara orthit eller 
pyrargiliit.

7. Tungspat.

Ba S.

Temtneligen stora massor af hvit tungspat skall an
träffas på någon holme i Onega sjö.

8. Uranglimmer.

C a3 P + 2U 3 P + 24H  eller Cu? P + 2C 3 P+24H.

G. Rose omnämner * * )  att man uti kristallgrupperna 

af ametist från Vargön i Onega sjö kunde jemte göthit och

*) L’Athenaeum Fran^ais, 4:éme Année, N:o 18, pag. 365.
**) G. Röse, Reise nach dem Ural, dem Altai und dem kaspi- 

•schen Meere, Th. 1, p. 48.
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hämatit märka små kristaller at‘ uranglimmer. Han lemnar 
dock oafgjordt till hvilkendera af de under namnet uranglim

mer sammanförda species de höra.

9. Datolit; W erner.

3 Ca ( S i + B ) + H 3 Si.

Tillsammans med eläolit och ivaarit från Ivaara i 
Kuusamo, anträffas ett hvitt ämne, hvilket enligt undersök

ning med biåsrör af N. Nordenskiöld, torde vara datolit.

10. Apophyllit; Hauy .

(6 C a + K )  S i+ 2 H .

Apophyllit angifves hafva blifvit funnen i Vederlax in
sprängd i granit.

11. Prehnit; W erner.

• C a2 S i+ (A 1 , F e ) S i+ Ö .

Prehnit uppgifves hafva blifvit funnen vid Ersby i Par
gas socken. Jag har dock varit i tillfälle att flygtigt under
söka ett till Universitetets mineralkabinett hörande stycke af 
det för prehnit angifna mineral från Ersby, och funnit att 
det var kristalliseradt i det monoklinoedriska systemet, samt 
således ej kunde vara prehnit, utan snarare amphodelit 
eller ersbyit.

12. Praseolit; E rdmann.

(M g, M n )3 S i+ 3 (A 1 , F e ) Si +  3H .

I granitbrotten vid Helsingfors, äfvensom vid Lökholms 
jerngrufva i Pojo socken, förekommer ett tydligen genom 
metamorfos uppkommet ämne, hvilket torde vara praseolit.
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13. Term ophyllit; A. Nordenskiöld.

Si, l l , Mg, H, Y (?).
Den kemiska sammansättningen är ej närmare känd. 

Dock tyckes mineralet förnämligast bestå af kiselsyrad talk- 
jord med vatten, hvartill kommer ringa qvantiteter lerjord, 
jernoxidul och ytterjord.

Troligen monoklinoedrisk. Utbildade kristaller före
komma ej. Stundom kan man dock urskilja fyrsidiga, af 
den tydliga genomgången snedt afskurna prismer. Genom

gångar i en riktning ytterst fullkomliga, i tvenne andra med 
den 4-sidiga prismens ytor paralela riktningar ofullkomliga.

Hårdheten =  1,5— 2,0. Strecket hvitt. Någon brottyta 
tillfölje af den tydliga genomgången ej skönjbar. Genom- 
skinande; perlemoglänsande; hvitgul; mycket böjlig. Speci
fika vigten =2 ,6 1 .

För biåsrör i kolf afger termophylliten vatten, bläddrar 
och breder ut sig till mångfaldiga gånger sin ursprungliga 
volum, samt förlorar sin genomskinlighet. Smälter i  mycket 
tunna blad till en hvit emalj. Löses trögt i borax och, 

med qvarlemnande af ett kiselskelett, i fosforsalt till en klar 
perla. Ger med soda ett hvitt, ej vidare smältbart slagg.

Termophyllit har blott blifvit funnen vid Hoponsuo kalk
brott nära Pitkäranta bruk i Impilax socken. Den förekom
mer här i stor ymnighet tillsammans med kalk- eller brun- 
spat, samt har till det yttre någon likhet med pyrophyllit. 
Från detta mineral skiljer den sig dock derigenom, att den 

förnämligast tyckes utgöra ett talkjordssilikat med vatten 

(10,01 proc.), samt blott en ringa halt af lerjord.

14. Orthoid; N. Nordenskiöld.
Vid Jussarö jerngrufvor anträffas ett mineral insprängd! 

i ortlioklas eller granat, livilket tydligen uppkommit genom
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någon metamorfos af ortliit. Det förekommer tillsammans 
med orthit, är svart, matt och ogenomskinligt och anträffas i 
kristaller, hvilka äro alldeles lika de, som den vid dessa 
grufvor förekommande orthiten bildar.

15. Chromoaugit; N . N ordenskiöld.
Jemte vanlig kornig pyroxen anträffas på Frugårds 

kalkbrott i Mäntsälä socken ett gräsgrönt mineral, hvilket 
för biåsrör skall reagera för chrom, och af N. Nordenskiöld 
blifvit benämndt chromoaugit. Det har dock ej blifvit fun

net i tillräcklig mängd, att någon noggrann kemisk under
sökning skulle kunna anställas med detsamma.

16. Chrom talk ; N . N ordenskiöld.
I nejden af Herrajoki i Ilomantz, anträffas en grön, 

chromhaltig talkart, hvilken erhållit detta namn. Någon 
närmare kemisk undersökning af densamma har dock ej 

blifvit anställd.

17. Laumontit; H acy.
Ä d e lfo r  si t, m jö lz e o lit .

C a3 S i2+ 3 Å l S i2+ 1 2 H .

1 springor af graniten vid Helsingfors och isynnerhet 
på Turholmen i nejden af samma stad, anträffas ett rödt, 

löst fossil, hvilket troligen är detsamma som laumontit eller 

ädelforsit.

18. R ödkoppark isel.
Anträffas tillsammans med den gedigna kopparn från 

Orijärvi, men är ej närmare undersökt.

11
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19. A inalit; A . N ordenskiöld.
Sedan beskrifningen af tantalit redan blifvit tryckt, har 

jag varit i tillfälle att vid sjelfva fyndorten närmare under
söka den så kallade tantaliten (ainalit) från Pennikoja i 
Somero. Den utgöres ej af ett, utan af tvenne mineral- 
species, af hvilka det ena är kristalliseradt i det tetragonala 
systemet, och tyckes vara en mycket tantalhaltig cassiterit, 

det andra åter är kristalliseradt i rhombiska systemet och 

utgör en verklig tantalitart. Då dessa begge mineralier 
vanligen blott anträffas insprängda i otydliga kristalliniska 
korn, och, med undantag af kristallformen, äro till det yttre 
nästan fullkomligt lika, bör det ej förvåna, att de ända hittills 
blifvit af mineralogerna förblandade. Namnet ainalit torde 
vara lämpligast att bibehålla för det tetrogonala mineralet.

20. V iv ian it; Dana.

F e 3 P + 8 H .

Leran från åtskilliga ställen, t. ex. Korsmossan på 
Dregsby ägor i Borgå socken, är ofta fläckvis ganska vac
kert blåfärgad af något jernfosfat.

21. Asbest.
Vid Stanviks och Orijärvi grufvor hafva åtskilliga varie- 

teter af asbest blifvit funna vanligen tillsammans med kalcit 
och qvarz. Någon analys, hvilken skulle afgöra till hvilket 
mineralspecies de höra, är likväl ej offentliggjord.



Rätte lse r .

Sid. 4 rad. 18 står: Elving läs: Elfving
„ 16 „ 16 „ 10 „ 11
„ 18 „ 31 V 3p n 8p
» 27 6 „ Kirkonummenkivi „ Kirkkonnmnienkivi
Y) 29 „ 9 n bildande, w bildande

48 » 19o.24 „ Kalkimaa w Kalkkimaa
51 n 17 v iP  a> w iP  ®
52 „ 21 • r> (Fe, Mn, n (Fe, Mn, Mg,

„ 53 r> 14 „ D’Ohoson v D’Ohsson
Y> 58 » 22 n choloritskiffer » chloritskiffer

n 61 n 23 n (M g+C a)3 n (2 M g+C a)3
» 62 „ 23 n Lejord » Lerjord
v 63 » 5 n begräsande » begränsade
» 66 r> 19 n sällsynta, vanligen n sällsynta. Vanligen

n 70 „ 14 n Al v Ål
80 v 28 r> trenne w tvenne

» 92 n 2 » Stealit » Steatit.

„ 96 „ 1 v Mg „ R
v 120 n 34 „ Petrosavadsk „ Petrosavodsk
„ 125 „ 15 n mycket » mycket
w 150 n 28 n Tenn. » Fenn.
w 153 v 21 - Helsingerit Hisingerit
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