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Sala är beläget i Bergslagen och bergarterna hör därmed till den 
svekofenniska berggrunden. Berggrunden domineras av 1.9-1.87 Ga 
sedimentära-, vulkaniska- och metamorfa bergarter. Vad man vet idag har 
metamorfosen i Bergslagen skett vid temperaturer på 500-650 ºC och på 
ett djup av 10-15 km. Salas berggrund är till stor del uppbyggd av 
karbonater, hälleflinta, kvartsdioritporfyrit, granofyr och granit.  
Karbonatstenen är till största delen magnesiumrik och övervägande 
dolomitisk till sammansättningen. Ett mer än 300 meter mäktigt 
dolomitlager innehåller Sala gruvas zink- och silvermalmer. I sydost 
begränsas dolomiten av graniter och i väster av hälleflintor. Sala gruvas 
primära malmmineral är järnrik zinkblände, magnetkis, blyglans, magnetit 
och pyrit. Viktiga associations- och spårmineral är bland annat kopparkis, 
gudmundit, molybdenglans, boulangerit, diaforit, freibergit och mineral 
tillhörande Ag-Hg-Sb systemet. 

Sju polerprover från Salaområdet analyserades med hjälp av 
reflektionsmikroskop och två dessutom med elektronmikrosond. Blyglans 
detekterades i alla prover.  Zinkblände, pyrit och tetrahedrit återfanns i 6 
av 7 prover, rent silver hittades i ett prov från Stenhavet och magnetkis 
hittades i alla prover från Stensbotten. Kopparkis, AgHg-amlagam och 
magnetit kunde ses i cirka hälften av proverna. Gudmundit återfanns i två 
av proverna plockade vid Stensbotten och två av proverna tros innehålla 
molybdenglans. Ett av proverna undersökt med WDS-analys innehåller ren 
antimon samt tre andra antimon- och silvermineral.  

Metamorf påverkan har diskuterats från de texturella sambanden.  
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Sammanfattning 
Sala är beläget i Bergslagen och bergarterna hör därmed till den svekofenniska berggrunden. 
Berggrunden domineras av 1.9-1.87 Ga sedimentära-, vulkaniska- och metamorfa bergarter. 
Vad man vet idag har metamorfosen i Bergslagen skett vid temperaturer på 500-650 ºC och 
på ett djup av 10-15 km. Salas berggrund är till stor del uppbyggd av karbonater, hälleflinta, 
kvartsdioritporfyrit, granofyr och granit.  Karbonatstenen är till största delen magnesiumrik 
och övervägande dolomitisk till sammansättningen. Ett mer än 300 meter mäktigt 
dolomitlager innehåller Sala gruvas zink- och silvermalmer. I sydost begränsas dolomiten av 
graniter och i väster av hälleflintor. Sala gruvas primära malmmineral är järnrik zinkblände, 
magnetkis, blyglans, magnetit och pyrit. Viktiga associations- och spårmineral är bland annat 
kopparkis, gudmundit, molybdenglans, boulangerit, diaforit, freibergit och mineral 
tillhörande Ag-Hg-Sb systemet. 
 
Sju polerprover från Salaområdet analyserades med hjälp av reflektionsmikroskop och två 
dessutom med elektronmikrosond. Blyglans detekterades i alla prover.  Zinkblände, pyrit och 
tetrahedrit återfanns i 6 av 7 prover, rent silver hittades i ett prov från Stenhavet och 
magnetkis hittades i alla prover från Stensbotten. Kopparkis, AgHg-amlagam och magnetit 
kunde ses i cirka hälften av proverna. Gudmundit återfanns i två av proverna plockade vid 
Stensbotten och två av proverna tros innehålla molybdenglans. Ett av proverna undersökt 
med WDS-analys innehåller ren antimon samt tre andra antimon- och silvermineral.  
 
Metamorf påverkan har diskuterats från de texturella sambanden. 

 

Abstract 
Sala is located in Bergslagen and the rocks of the area belong to the Svecofennian bedrock. 
The bedrock is dominated by 1.9-1.87 Ga sedimentary-, volcanic- and metamorphic rocks. 
According to todays knowledge metamorphosis in Bergslagen occurred at temperatures of 
500-650 °C and at a depth of 10-15 km. The bedrock of the area is largely composed of 
carbonates, hälleflint, kvartsdioritporfyrite, granofyr and granite. The carbonate rocks are 
mostly magnesium rich and predominantly dolomitic in composition. A more than 300 meter 
thick dolomite layer contains Sala mine’s zinc and silver ores. In the southeast the dolomite is 
limited by granitids and in the west by hälleflint. Sala mine's main ore minerals are iron-rich 
sphalerite, pyrrhotite, galena, magnetite and pyrite. Significant association- and trace 
minerals include chalcopyrite, gudmundite, molybdenite, boulangerite, diaphorite, freibergite 
and minerals belonging to the Ag-Hg-Sb system. 
 
Seven polished samples from the Sala area were analysed using reflection microscopy and 
two in addition by electron microprobe. Galena was detected in all samples. Sphalerite, pyrite 
and tetrahedrite were found in 6 of 7 samples, pure silver was found in one sample from 
“Stenhavet” and pyrrhotite was found in all samples from “Stensbotten”. Chalcopyrite, 
AgHg-amlagam and magnetite were seen in approximately half of the samples. Gudmundite 
was found in two of the samples collected at “Stensbotten” and two of the samples are 
believed to contain molybdenite. One of the samples investigated by WDS-analysis contains 
pure antimony and three other antimony- and silver minerals. 
 
The metamorphic influence has been discussed from the textural relations. 
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1. Introduktion 
Föreliggande arbete är en kandidatuppsats författad vid Uppsala Universitet. Projektet har 
varit uppdelat i fyra moment. 
 

1) Att lära sig grunderna inom malmmikroskopering. I denna del ingick att lära sig hur 
man i mikroskop känner igen basmineralen pyrit, blyglans, zinkblände, magnetkis, 
magnetit, hematit, ilmenit och kopparkis med hjälp av deras optiska- och fysikaliska 
egenskaper. För att göra detta började jag med att studera stuffer med känd 
sammansättning. Jag fick även hjälp med identifiering av min handledare Örjan 
Amcoff och andra kunniga. Utöver detta använde jag mig av Spry och Gedlinske, 
1987; ”Economic Geology, Tables for the Determination of Common Opaque 
Minerals”, Pracejus, 2008; ”The Ore Minerals under the Microscope, an optical 
guide” och Ramdohr, 1969; “The Ore Minerals and Their Intergrowths”. 

 
2) Här började jag studera stuffer från Sala gruva med omnejd, samlade av Per och 

Kristina Nysten. Totalt var det sju stuffer från tre olika platser; en från Bronäs, en från 
Stenhavet och resterande fem från ovan Stensbotten (figur 1). I början gick det mesta 
ut på att identifiera basmineralen i proverna. Nästa steg var att identifiera mineral som 
inte var kända för mig sedan tidigare.  

 
3) Elektronmikrosond. Här användes instrumentet Jeol JXA–8530F HyperProbe, vid 

Uppsala Universitet. Eftersom det inte fanns möjlighet att köra alla prover i 
elektronmikrosonden valdes prov 847 och 874 ut då de vid mikroskopering visat sig 
innehålla svåridentifierade eller på andra sätt intressanta mineral.  

 
4) Faktainsamling. Fakta har insamlats genom en litteraturstudie omfattande den 

regionala och lokala geologin och med hjälp av GIS data från SGU gällande 
Salatraktens berggrund. 

 

 
Figur 1. Var de olika proven insamlats 
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2. Bakgrund och metoder 
 

2.1 Geologi 

2.1.1 Baltiska skölden 
Baltiska skölden består av delområden/provinser: Arkeiska provinsen, Svekokarelska 
provinsen, Transskandinaviska magmatiska bältet, Sydvästskandinaviska provinsen och 
Blekinge-Bornholm provinsen. Indelningen hänger ihop med stora geologiska händelser 
kopplade till berggrundens ålder. Berggrunden har bildats under flera orogeneser (Lindström 
et al, 2000).  
 
Arkeiska provinsen innehåller Sveriges äldsta berggrund, 2.5-3 Ga, och är belägen i de 
nordligaste delarna av landet. Den består huvudsakligen av gnejsiga- och delvis 
migmatitiserade djupbergarter (Lindström et al, 2000).   
 
Svekokareliska provinsen bildades mestadels innan eller under den svekokarelska orogenesen 
i intervallet 1.88-1.80 Ga. Berggrunden består till största delen av olika generationer 
djupbergarter, ofta graniter, bildade i intervallet 1.9-1.6 Ga. De äldsta graniterna vilka 
drabbats av stora delar av orogenesen har utsatts för omvandling och deformation medan de 
yngre graniterna nästan är opåverkade. Utöver detta finns 1.7-0.9 Ga gamla diabaser. 
Svekokareliska provinsens ytbergarter delas in i två grupper, sariolisk-jatuliska och 
svekofenniska. De sariolisk-jatuliska ytbergarterna (2.5-2.0 Ga) består av sedimentära- och 
vulkaniska bergarter och den svekofenniska berggrunden (1.9-1.87 Ga) består av metamorfa-, 
sedimentära-, och vulkaniska bergarter. Den svekokareliska provinsen kännetecknas av 
lågtrycksmetamorfos (grönskiffer- till undre amfibolitfacies). Detta ges av branta 
temperaturgradienter i detta fall på cirka 50 ºC per kilometer, höga temperaturer nås då på 
måttliga djup och vid låga tryck.  Denna form av metamorfos leder till aluminiumrika 
bergarter med mineral som corderit och andalusit medan till exempel kyanit saknas 
(Lindström et al, 2000).  
 
Transskandinaviska magmatiska bältet består huvudsakligen av graniter och porfyrer, även 
gabbro och diorit förekommer. Bergarterna bildades i slutet av eller efter den svekofenniska 
orogenesen (Lundqvist & Bygghammar, 2002).  
 
Sydvästskandinaviska provinsens berggrund bildades i intervallet 1.8-0.9 Ga och består 
mestadels av gnejser (Lundqvist & Bygghammar, 2002). 
 
Blekinge-Bornholmprovinsen (Lindström et al, 2000), eller Blekingeregionen (Lundkvist & 
Bygghammar, 2002) innehåller kvartsiter, sura och basiska vulkaniter, Blekinge ”kustgnejs” 
och olika sorters graniter. Åldern på bergarterna är 1.8-1.4 Ga (Lundkvist & Bygghammar, 
2002).  
 

2.1.2 Bergslagen 

Bergslagen hör till den svekofenniska berggrunden. Här har i många fall metamorfosen delvis 
smält upp ytbergarterna, vilket gjort att det bildats migmatitiska gnejser. Vad man vet idag så 
har omvandlingen skett vid temperaturer på 500-650ºC på ett djup av 10-15 km (Lundkvist & 
Bygghammar, 2002).  



 3 

Bergslagen domineras av sura vulkaniter. Dessa kan delas in i (i) hälleflintor vilka är täta 
välbevarade sura vulkaniter, (ii) leptiter vilka är mer omkristalliserade, (iii) leptitgnejs vid 
ytterliggare metamorfos och slutligen (iv) migmatiter vilka bildats ur leptitgnejsen 
(Lindström et al, 2000).  
 
De sura vulkaniterna har bildats i en vulkanbåge, vanligen vid havsytan eller på ringa 
vattendjup. De flesta bergarter vilka bildats som produkter av vulkanutbrott har sitt ursprung i 
pyroklastiska flöden och asknedfall (Lindström et al, 2000). I samband med dessa sura 
vulkaniter återfinns mineraliseringar av järnoxider och sulfider av främst koppar, zink, bly 
och järn. Man tror att sulfidmineraliseringarna bildats i anslutning till den vulkanism som 
bildat de sura vulkaniterna genom att hydrotermala lösningar metasomatiskt omvandlat de 
vulkaniska lagren och lakat ur malmelementen ur skikt belägna på större djup. Sulfiderna har 
sedan avsatts på eller strax under havsbotten till följd av de fysikaliska och kemiska 
förändringarna. I en del fall har sulfider bildats genom reduktion av sulfat med hjälp av 
bakterier. I anslutning till den vulkaniska aktiviteten har ibland skikt av karbonatstenar 
avsatts. Dessa har sedan under metamorfosen omvandlats till marmor (Lundkvist & 
Bygghammar, 2002; Lindström et al, 2000). Vid metamorfosen av kalkstenen har även 
skarnhorisonter bildats. Mineraliseringarna uppträder även i de kristallina karbonatstenarna. 
Här dominerar zinkblände och blyglans. Sulfiderna bildar både glesa mineraliseringar och 
massiva malmkroppar. Kalkstenar som omger sulfidmineraliseringarna är ofta dolomitiserade 
och nedbrytning av fältspat i sidoberget har lett till bildandet av glimmerskiffrar och 
malmkvartsiter (Lindström et al, 2000).  
 
Underordnat de sura vulkaniterna återfinns intermediära och basiska graniter (Lindström et 
al, 2000).  
   

2.1.3 Sala 
Sala gruvas historia 

Veterligen, genom bergverkets då tilldelade privilegier, var Sala gruva i drift år 1512, men 
troligtvis redan långt tidigare. Fram till år 1905 var brytningen inriktad på silver, men detta år 
tog Aktiebolaget Sala Zink över gruvan med målet att utvinna zinkmalm och i huvudsak 
framställa zinkoxid. Företaget gick dock med förlust och Sala gruvaktiebolag tog över 1909 i 
hopp om att lyckas bättre med zinkoxiden. Även detta misslyckades och gruvan lades ned 
helt år 1911. Under de århundraden som silvermalm bröts bytte gruvan ägare ett stort antal 
gånger. Det växlade mellan staten (kronan), Sala bergslag och privatpersoner. Hur bra gruvan 
gått har till stor del varit beroende av kompetensen hos de personer som varit ansvariga för 
gruvan och dess arbetare. Gruvan har haft två storhetstider. Den första inträffade på Gustav 
Vasas tid, han organiserade och effektiviserade gruvdriften, den andra storhetstiden inträffade 
kring 1650-70. Årsproduktionen låg under den sista blomstringsperioden på i medeltal 1053 
kg per år. År 1673 blev rekordåret med 1738 kg silver (Tegengren et al, 1924). 

 
Sala och Sala gruvas geologi 

Sammansättningen av äldre granitoider och vulkaniter tyder på att bergarterna bildats i en 
subduktionsmiljö. Vid denna subduktionszon har magman bildat intrusiva bergarter eller 
avsatts på jordytan som vulkaniska bergarter. Även ytbergarter har förts ned i jordskorpan 
och genomgått metamorfos. Hydrotermal omvandling har gjort att metallföreningar fällts ut 
på vissa platser och Sala gruva är just en sådan plats. I området finns även sedimentära 
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bergarter vilka avsatts på jordytan (Ripa et al, 2002).  
 
Salas berggrund ingår i den fennoskandiska urbergsskölden och är till stor del uppbyggd av 
karbonater, hälleflinta, kvartsdioritporfyrit, granofyr och granit (figur 2). Dessa bergarter 
bildades till största delen under den svekokareliska orogenesen. Föregående bergarter 
genomkorsas av två generationer av senare tillkomna diabasgångar (Ripa et al, 2002; 
Tegengren et al, 1924). 
 
Karbonatstenen är till största delen magnesiumrik och övervägande dolomitisk till 
sammansättningen, även serpentinrik kalksten förekommer (Ripa et al, 2002; Tegengren et al, 
1924). Magnesiumfattiga kalkstenar finns i området men av begränsad utbredning.  De 
magnesiumrika bergarterna har en växlande sammansättning och kan därför variera till 
utseendet. Färgmässigt är de oftast vitaktiga till ljusgrå dock på en del platser åt det mörkgrå 
hållet. Oftast innehåller de mineral som ”förorenar” och ger fläckar av grön-, brun-, eller 
gulaktig färg. Strålsten och serpentin är de vanligaste ”föroreningarna”, där serpentin är vit, 
färglös, grönaktig och i vittrade delar brunaktig. I vissa dolomiter påträffas fjäll av ljus 
glimmer och dolomiten är ibland impregnerad med malmmineral som svavelkis, magnetkis, 
blyglans och zinkblände. Karbonatbergarterna är typiskt kristallina, dolomiterna är 
finkorninga till skillnad från de övriga kalkstenarna (Tegengren et al, 1924). 
Karbonatbergarterna innehåller lokalt stromatolitstrukturer, vilka kan användas som 
uppåtstrukturer.  Karbonatstenarna är växellagrade med siltiga vulkaniter men även ett mer 
än 300 meter mäktigt karbonatstenslager kan urskiljas. Detta lager stupar subhorizontellt till 
medelbrant mot nordväst och innehåller Sala gruvas zink- och silvermalmer.  
Karbonatbergarter och grövre vulkaniter verkar även övergå lateralt i varandra och lagret 
begränsas i höjdled av skarnfläckar och vulkaniska siltstensskikt. I sydost begränsas 
karbonatbergarterna av graniter (Ripa et al, 2002). Dessa Salagraniter är yngre än både 
karbonatstenarna och hälleflintorna i väster. I dolomiterna kan man finna hälleflintskölar och 
ibland klumpformade förekomster av liknande bergarter (Tegengren et al, 1924).  
 
Man tror att Salaberggrundens metamorfa grad bör ligga i intervallet undre till övre 
amfibolitfacies. Denna hypotes bygger på förekomsten av välbevarade metavulkaniter och 
metasedimentära bergarter. Metamorfosen drabbade enbart ytbergarter, äldre 
intrusivbergarter och gångbergarter. Yngre graniter, apliter och pegmatiter bildades under 
metamorfosen medan diabasgångarna är av senare datum (Ripa et al, 2002).  
 
Bergartena kring Sala gruva har stupande veckaxlar med subhorizontell till medelbrant 
stupning mot nordväst (ev. även mot sydost). De tektoniska strukturerna domineras av en 
nordostligt strykande och brant stupande, penetrativ foliation. I de mer välbevarade 
bergarterna kan man se att det är en S2-foliation då den går över en äldre tektonisk struktur. I 
området kring Sala kan även ett km-brett stråk i syd-sydostlig riktning urskiljas med zoner av 
starkt deformerad berggrund. Deformationen krenulerar en äldre foliation vilken troligtvis är 
tidigare nämnda S2. Storgruveskölen i Sala gruva stryker parallell med zonerna, vilket skulle 
kunna tyda på att den hör till samma deformationsfas (Ripa et al, 2002). I Storgruveskölens 
närhet är berget mer mineraliserat och breccieartat (Jansson & Nysten, 2002). 
  
De primära malmmineralen är järnrik zinkblände, magnetkis, blyglans, magnetit och pyrit. 
Viktiga associations- och spårmineral är bland annat kopparkis, gudmundit, molybdenglans, 
boulangerit, diaforit, freibergit och mineral i Ag-Hg-Sb systemet (Eriksson et al, 1987).  
 
I ovan nämnda kabonatstenslager finns även Pers koppargruva och Lovisegruvan. Koppar-
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mineraliseringarna har troligen ett rumsligt och genetiskt samband med subvulkaniska 
intrusioner (Ripa et al, 2002).  
 
SGU:s undersökning för kartblad Af 217 stödjer att karbonatstenarna från början varit av 
kalcitisk sammansättning och sedan dolomitiserats. Att skarnmineral vilka verkar ha en 
anknytning till bly- och silvermalmerna är magnesiumrika tyder på att omvandlingskedet och 
malmerna anlades innan metamorfosen ägde rum (Ripa et al, 2002).  
 

 

2.2 Analysmetoder 
De prover som analyserats har utgjorts av så kallade polerprover. Stufferna sågas, slipas och 
poleras före undersökningen i mikroskop.  
 

2.2.1 Mikroskopering 

Mikroskopet 
Det finns olika typer av petrografiska mikroskop. Detaljerna skiljer men i stort är de 
uppbyggda på samma sätt. Figur 3 visar de grundläggande delarna hos ett reflektions- 
mikroskop. Den nedre delen av mikroskopet är utelämnad i figuren och i beskrivningen då 
den används för icke-opakamineral.  
 
I mitten av mikroskopet sitter provbordet vilket är en rund platta på vilken man fäster sitt 
prov. Provbordet går att höja, sänka och rotera och dess ytterkant är markerad med gradtal så 
den roterade vinkeln kan mätas. Ovanför provbordet sitter objektivlinserna monterade på ett 
vridbart fäste. På de använda mikroskopen finns objektiv med förstoringarna 2.5X, 5X, 10X, 
20X och 50X. Malmmineral är opaka och vid mikroskopering används en vertikal ljusstråle 
genom objektivlinserna så att man belyser ovansidan av provet genom objektiven och ser det 
reflekterade ljuset. Ljuskällan är utrustad med polarisator, linser och två bländare för att 
kontrollera mängden ljus som belyser provet. En spegel eller prisma används för att rikta 
ljuset mot provet varefter det reflekterade ljuset passerar upp till åskådarens ögon. Ovanför 
objektivet finns den övre polarisatorn, den är monterad på en lös skiva så att den enkelt kan 
avlägsnas eller användas. När den övre polarisatorn används säger man att polarisatorerna är 
korsade, då den övre polarisatorn inte används är polarisatorerna parallella. Polarisatorerna är 
gjorda så att de enskilt bara släpper igenom plant ljus, polarisatorerna sitter sedan monterade 
med 90º vinkel i förhållande till varandra. Detta innebär att när polarisatorerna är korsade 
släpps inget ljus igenom om inte provet får det enkelpolariserade ljuset att ändra riktning 
innan det når den övre polarisatorn. Ovanför den övre polarisatorn och precis under okularet 
sitter Bertrandlinsen monterad på en skiva så att den enkelt kan användas eller tas bort. Den 
används för att se optiska fenomen, så kallade interferensmönster. Överst sitter okularet vilket 
förstorar bilden från objektivet och fokuserar ljuset så att det kan ses av det mänskliga ögat. 
Okularet har vanligtvis en förstoring på 5X till 12X (Nesse, 2004). I tabell 1 förklaras ett 
antal ord och begrepp som jag använt mig av vid beskrivningar av polerproverna. 
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Tabell 1. Ordlista över vanliga mikroskoperingsfenomen, Nesse(2004) 
Euhedral Välformade kristaller 

Subhedral Dåligt utformade eller ojämna kristaller 

Anhedral Saknar regelbundna kristaller 

Tvillingbildning Huvudprincipen för tvillingbildning är att två segment slocknar vid 
olika lägen då provbordet roteras 

Inrereflektans Om ett mineral inte är helt opakt passerar ibland en del ljus en bit in 
i mineralet och reflekteras tillbaka till ytan från till exempel en 
spricka 

Anisotropi I anisotropa mineral bryts det reflekterade ljuset i två 
planpolariserade komponenter för de flesta mineralriktningar. Var 
och en av de reflekterade komponenterna har sitt eget 
reflektionsmönster för olika våglängder. Mineralet ändrar därför 
färg när man snurrar på provbordet 

Pleokroism Då mineral uppvisar nyansskillnader när provbordet roteras i 
enkelpolariserat ljus 

Isotropi Isotropa mineral är optiskt isotropa, vilket innebär att reflektionen 
inte ändras vid rotation av provbordet 

Bireflektans Skillnaden mellan två reflektansvärden i ett anisotropt mineral 

Reflektionsfärg Den färg som reflekteras 

Reflektans Hur många procent av det inkommande ljuset som reflekteras 

 
Nedan följer en lista över olika mineral och deras egenskaper av intresse för den här studien. 
Om inget annat nämns uppvisar mineralet ingen pleokroism. Reflektionsfärgen är alltid 
angiven för luft. Färgen som anges är bara ungefärlig eftersom olika mikroskop ger 
nyansskillnader och man uppfattar färger olika. Den anisotropifärg man ser är beroende av 
hur mycket man korsat polarisatorerna (Nesse, 2004). Hårdheten anges enligt Mohs 
hårdhetsskala där talk är mjukast och har tilldelats siffran 1 och diamant är hårdast med 
siffran 10 (Holmgren, 1993).  
 

Observerade mineral och deras egenskaper 

Allargentum, Ag 1-x Sbx 

Allargentum är vitt med en dragning åt grått, har en reflektans på 70 % och en hårdhet på 3.5-
4. Mineralet är svagt anisotropt och associeras med bland annat silver (Spry och Gedlinske, 
1987).  

Antimon, Sb 
Antimon bildas i hydrotermala gångar, har hårdheten 3-3.5, en reflektans på 71.1-73.0 % och 
vit reflektionsfärg (Spry och Gedlinske, 1987; Pracejus, 2008). Den uppvisar svag till stark 
anisotropi i orange till bruna nyanser och mycket svag pleokroism. Mineralet finns som fin- 
till grovkorniga aggregat vilka sällan är euhedrala. Associerade mineral är bland annat silver 
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och pyrit (Spry och Gedlinske, 1987).   

Antimonoxid, SbO 

Valentinite, Sb2O3, är en oxidationsprodukt av antimonmineral. Reflektionsfärgen är medelgrå 
med en nyans av brunt och mineralet har gula till bruna inrereflektioner (Pracejus, 2008).  

Blyglans, PbS 
Blyglans finns i hydrotermala gångar i magmatiska och sedimentära bergarter. Mineralet har 
en reflektans av 43.1 % och reflektionsfärgen är vit till ljusgrå. Blyglans är isotropt, mycket 
mjukt och ett bra sätt att känna igen mineralet är att det spricker i trianglar till följd av perfekt 
spaltning. Blyglans förekommer ofta tillsammans med zinkblände och pyrit (Spry och 
Gedlinske, 1987). Blyglans kan innehålla upp till 0.15 wt% silver och antimon (Eriksson et 
al, 1987).    

Boulangerit, Pb5Sb4S11  
Bildas i låg- till medeltempererade hydrotermala gångar (Pracejus, 2008). Reflektansen är 
37.4-41.8 % och reflektionsfärgen är medium grå, ibland med inslag av grönt. Boulangerit är 
mjukt, 2.5-3 på Mohs hårdhetsskala. Mineralet har svag bireflektans, distinkt anisotropi och 
svag pleokroism. Boulangerit förekommer tillsammans med bland annat kopparkis, blyglans 
och zinkblände (Spry & Gedlinske, 1987).  

Diaforit, Ag3Pb2Sb3S8 

Diaforit bildas i medeltempererade hydrotermala gångar, har en reflektans av 36.4-39.7 % 
och  krämgrå färg. Mineralet har tydlig anisotropi som växlar mellan brungrå och blågrå 
(Pracejus, 2008).  

Dyskrasit, Ag3Sb 

Bildas vid vissa hydrotermala silveravsättningar (Pracejus, 2008). Dyskrasit är vitt med 
inslag av gult och med en reflektans på 62.1-63.2 %. Mineralet har svag pleokroism med 
växling mellan vitt och krämvitt och svag till medel anisotropi med otydliga nyanser av 
brunt. Hårdheten är 3.5-4 och mineralet förekommer både som euhedrala kvadratiska 
kristaller och aggaregat av anhedrala kristaller. Associationsmineral är bland annat antimon, 
blyglans, pyrit och silver (Spry & Gedlinske, 1987).    

Geokronit, Pb14(Sb,As)6S23 
Den geologiska avsättningsmiljön är hydrotermala gångar. Mineralet har en reflektans på 
38.0-39.2 %, ljusgrå reflektionsfärg och medelanisotropi med färgväxlingar mellan blå till 
olivgrön. Geokronit uppvisar svag pleokroism och bireflektans (Pracejus, 2008). 

Gudmundit, FeSbS 
Gudmundit bildas sent vid hydrotermala sulfidavsättningar. Reflektionsfärgen är silvervit till 
stålgrå och reflektansen är 50.9-54.9 %. Mineralet är anisotropt med färgväxlingar mellan 
blå, orange-brun och röd. Mineralet har en tydlig plekroism i vit och rosavitfärg (Pracejus, 
2008). Gudmundit har sin typlokal vid Gudmundstorp, beläget tre kilometer norr om Sala 
(Jansson & Nysten, 2002). Gudmunditens övre stabilitetsgräns är cirka 280 ºC (Eriksson et al, 
1987).  
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Kopparkis, CuFeS2 
Finns i hydrotermala gångar spridda i vulkaniska bergarter. Reflektansen är 38.7-39.8 % och 
reflektionsfärgen gul med ibland gröna och bruna nyanser. Svagt olivfärgad till blå anisotropi 
(Pracejus, 2008). Hårdhet 3.5-4, och mineralet uppträder som medel- till grovkorniga 
anhedrala aggregat där tvillingbildning är ett vanligt fenomen. Förekommer typiskt med 
blyglans, pyrit, magnetkis och zinkblände (Spry & Gedlinske, 1987).   

Magnetit, Fe3O4 
Magnetit förekommer i magmatiska och metamorfa bergarter. Mineralet är isotropt, har grå 
reflektionsfärg med en svag nyans av brungult och en reflektans av 19.4 %. Magnetit är 
mycket likt zinkblände men ses mineralen intill varandra är nyansskillnaden tydlig. Magnetit 
är även hårdare än zinkblände, H 5.5 respektive 3.5-4. Förekommer ofta tillsammans med 
kopparkis, blyglans, hematit och zinkblände. Mineralet finns som euhedrala-, subhedrala- och 
skelettliknande kristaller och som anhedrala aggregat (Spry & Gedlinske, 1987).  

Magnetkis, Fe1-xS 

Finns i magmatiska och metamorfa bergarter (Pracejus, 2008). Magnetkis finns i två olika 
former, monoklin och hexagonal, båda med reflektans i intervallet 34.0-39.9 %. 
Reflektionsfärgen är krämfärgad med inslag av brunt och mineralet är starkt anisotropt med 
växling mellan mörkbrunt och blågrått. Magnetkis har svag till stark pleochroism och H 4. 
Vanligt förekommande tillsammans med bland annat kopparkis, blyglans, magnetit och pyrit 
(Spry & Gedlinske, 1987).  

Molybdenglans, MoS2 
Molybdenglans förekommer i vulkaniska och metamorfa bergarter (Pracejus, 2008). 
Reflektionsfärgen är vit till grå, kan även ha en nyans av blått. Reflektansen är 19.5-38.5 %. 
Molybdenglans är mycket mjukt med en hårdhet av endast 1-1.5. Mineralet har både mycket 
stark pleokroism, vit till grå med blå inslag, och stark anisotropi, vit med inslag av rosa eller 
mörkblått. Finns oftast som små plattor och ojämna inneslutningar. Några associations-
mineral är blyglans, magnetit, zinkblände och wolframit (Spry & Gedlinske, 1987).   

Pyrit, FeS2 

Pyrit finns i både sedimentära-, magmatiska-, metamorfa- och hydrotermala miljöer 
(Pracejus, 2008). Pyrit har en reflektans på 51.7 % och dess reflektionsfärg är gul (Spry & 
Gedlinske, 1987). Mineralet är isotropt men kan ibland uppvisa anisotropi med nyanser av 
lila, brun och turkos (Pracejus, 2008). Pyrit är relativt hårt 6-6.5 på Mohs hårdhetsskala och 
förekommer tillsammans med många mineral, men associeras främst till bland annat 
kopparkis, blyglans, magnetit, magnetkis och zinkblände (Spry & Gedlinske, 1987).     

Schachnerit och Paraschachnerit, Ag1.1Hg0.9 och Ag3Hg2 

Bildas i hydrotermal geologisk miljö (Pracejus, 2008). Båda hör till gruppen AgHg-amalgam. 
Schachnerit innehåller cirka 60 wt% kvicksilver, reflektionsfärgen är vit och reflektansen    
72 %. Mineralet är ytterst svagt anisotropt. Paraschachnerit har liknande egenskaper men 
innehåller cirka 55 wt% kvicksilver. I Eriksson et al (1987) nämns 276ºC som schachneritens 
övre stabilitetsgräns, siffran verkar dock något osäker. 

Silver, Ag 
Silver bildas i hydrotermala sulfidgångar. Mineralet har högst reflektans av alla mineral,   
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94.2 % och med en bländande silvervit reflektionsfärg (Spry & Gedlinske, 1987; Pracejus, 
2008). Mineralet är isotropt men repor kan ge intrycket av anisotropi (Pracejus, 2008).  Silver 
är mjukt 2.5-3, dock hårdare än blyglans. Några associations mineral är allargentum, 
dyscrasit, freibergit och blyglans (Spry & Gedlinske, 1987). Silver får mycket snabbt en 
oxidationshinna och måste därför ofta putsas. 

Tetrahedrit, (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13 

Bildas i hydrotermala gångar och vid låg- till medeltempererad kontaktmetamorfos (Pracejus, 
2008). Har en reflektans på 30-30.5 % och mediumgrå med inslag av grön reflektionsfärg. 
Mineralet är isotropt och har i sällsynta fall svagt röda inre reflexer. Förekommer ofta 
tillsammans med bland annat andra silvermineral, blyglans och kopparkis (Spry & Gedlinske, 
1987).  

Titanit (Sphene), CaTi(SiO4)O 

Detta är ett silikatmineral vilket är mycket likt ett opakmineral. Titanit förekommer ofta som 
små rundade eller oregelbundna korn. Titanit finns i vulkaniska och mafiska metamorfa 
bergarter och tungmineralfraktioner av klastiska sediment (Nesse, 2000).  

Zinkblände, (Zn, Fe)S 

Zinkblände bildas bland annat i hydrotermala sulfidgångar (Pracejus, 2008). Zinkblände har 
en väldigt låg reflektans vilken dock ökar med ökande järnhalt men skillnaden är endast 
synlig för blotta ögat om en järnfattig zinkbländegång skär en järnrik zinkblände  (Ramdohr, 
1969). Ett bra sätt att skilja zinkblände från magnetit är att zinkblände ofta har guloranga inre 
reflexer.  
 

Ag-Hg-Sb mineral 
I Sala gruvas bly- och zinkmalmer är Ag-Hg-Sb mineralen viktiga silverkällor. Allargentum, 
dyscrasit och gedigen antimon hör alla till det binära Ag-Sb systemet. I det binära Ag-Hg 
systemet beskrivs ofta faserna som Ag-Hg amalgam, med α-fasen vilken är en silverrik 
amalgam med upp till 50 wt% kvicksilver, schachnerit med 60 wt%, paraschachnerit med   
55 wt% och moschellandsbergit med 70 wt%. I kvicksilverrika prover har ofta kvicksilver 
tagit antimons plats i kristallgittret. Tertiära faser med Ag-Hg-Sb är inte funna i Sala 
(Eriksson et al, 1987). 
  
Ag-Hg-Sb mineralen förekommer oftast som inväxta anhedrala mikroskopiska korn i 
huvudmalmmineralen men även inväxta i andra antimon och silverförande mineral. Små 
inklusioner av amalgam och dyskrasit i blyglans och zinkblände tolkas som 
avblandningskroppar (Eriksson et al, 1987).  
  
Lokalt har de primära malmmineralen genomgått omfattande paragenesförändringar. 
Magnetkis har omvandlats till pyrit och markasit eller till intrikata hopväxningar av pyrit och 
magnetit, detta associeras med en sen bildning av pyrit, magnetit och även hematit. 
Vanligtvis påverkas inte zinkblände, men då oxidationen varit mycket intensiv omvandlas 
järnrik zinkblände till nästan järnfri zinkblände. De omvandlade malmerna karaktäriseras av 
senkristalliserade nästan antimonfria Ag-Hg amalgamer. Ag-Hg-Sb mineralen är i jämvikt 
med magnetkis, pyrit, järnrik zinkblände, blyglans, kopparkis och magnetit. I malmer där 
magnetkis först omvandlats till pyrit och sedan till magnetit är endast de α-amalgamer som i 
stort sett saknar antimon stabila (Eriksson et al, 1987).   



 10 

 
Salas berggrund 

 

 
Figur 2. Karta över Salas berggrund, Efter SGU (2011) 
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Figur 4.  Genomskärning av elektronmikrosond, Efter 
www.cameca.com, 2011-05-10 
 
 

2.2.2 Elektronmikrosond 
En elektronmikrosond är ett instrument som används för att analysera sammansättningen hos 
ett prov. Ytanalys görs med hjälp av en elektronkanon (www.jeolusa.com, 2011-07-22). En 
fokuserad elektronstråle (ner till några 100 nm i diameter) träffar provet vars atomer exciteras 
genom att elektronerna i atomhöljet slås ut. När elektronerna sedan återgår till ursprungsläget 
utsänds röntgenstrålning med våglängd specifik för varje grundämne. Denna röntgenstrålning 
fångas upp av detektorer och det elekroniska systemet separerar energi och/eller våglängder 
och räknar ut elementens koncentrationer. Med denna information kan sedan samman-
sättningen beräknas, vilket också kan visualiseras som en elementkarta, en linjeskan eller ett 
spektrum (www.ne.se, 2011-07-26; Reed, 2005).  
 
Den använda elektronmikrosonden är av modell Jeol JXA–8530F HyperProbe. Två 
analysmetoder användes; EDS (Energy Dispersive Spectrometry) och WDS (Wavelength 
Dispersive Spectrometry).  Vid EDS-analys separeras energinivåer och vid WDS-analys 
separeras våglängder. 
 
Innan provet fästs i mikrosonden tvättas det, beläggs med en tunn kolhinna för att undvika 
statisk elektricitet och skruvas sedan fast i en behållare gjord för mikrosonden.   
 

 

 

 

 
Figur 3.  De grundläggande delarna hos  
ett reflektionsmikroskop, Efter Nesse (2004) 
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3. Resultat 

3.1 Mikroskop 
Mineralinnehållet i proverna sammanfattas i tabell 2. För figur 5-9 se Appendix.  

Prov 847 

Detta prov innehåller blyglans, zinkblände, pyrit, magnetit, kopparkis, tetrahedrit, AgHg-
amalgam, gudmundit och magnetkis. 
 
Blyglans återfinns som 0.02-2 mm stora anhedrala aggregat i silikatmineral och 0.02-0.1 mm 
stora strökorn i zinkblände (figur 5e). I silikaterna förekommer blyglansen ofta som 
sprickfyllnad. Zinkblände uppträder både som 0.01 mm stora korn och som upp till cirka 2 
mm stora aggregat. Magnetit återfinns på flertalet platser som 0.1-1.5 mm stora aggregat 
angränsande till zinkblände eller blyglans.  
 
Pyrit bildar 0.2-0.6 mm stora euhedrala kristaller då den angränsar till eller växer i blyglans 
(figur 5a). I silikater beter sig pyrit subhedralt/anhedralt och bildar upp till 4 mm stora 
aggaregat. Pyrit finns även i zinkblände. AgHg-amalgam återfinns i blyglansfyllda sprickor i 
pyrit (figur 5c, 5d), ibland även gudmundit. AgHg-amalgam förekommer också som 0.01 mm 
stora strökorn i ett stråk med zinkblände och blyglans.  
 
Tetrahedrit uppträder som 0.01-0.02 mm stora strökorn i blyglans på platser där blyglansen 
gränsar mot ett annat mineral (figur 5b, 5f). Kopparkis uppträder som ”kopparkissjuka”, det 
vill säga som små ”droppar”, i zinkblände (figur 5e). Magnetkis finns som 0.01 mm stora 
strökorn i silikat. 
 
Prov 848 
Detta prov domineras av zinkblände sedan blyglans, magnetit, pyrit, magnetkis, tetrahedrit,     
AgHg-amalgam och gudmundit. 
 
Zinkbländeaggregat förekommer med en storlek upp till cirka 1.5 cm. Aggregaten är 
anhedrala förutom då de står i anslutning till blyglans, då zinkblände kan bilda euhedrala 
kristaller, i den anhedrala blyglansen. Zinkblände bildar på en del platser rundade korn i 
blyglans (figur 6a). I eller i angränsning till zinkbländeaggregat förekommer ibland 
magnetitaggregat. Magnetkis förekommer som mm-stora enskilda kristaller i pyrit. I provet 
finns även ett malmmineral som troligtvis är ett AgHg-amalgam och ett rostfärgat mineral, 
liknande det som i prov 847 visade sig vara gudmundit.    
 

Pyrit finns både som enskilda euhedrala kristaller och som subhedrala aggregat. Aggregaten 
växlar i storlek men är som störst cirka 4 mm. 
 
Prov 870 
Malmmineralen i detta prov är blyglans, pyrit, magnetit, magnetkis, kopparkis, zinkblände, 
tetrahedrit och molybdenglans. 
 
Silikatkristallerna bildar ett typiskt ”såpbubbelmönster”. Både blyglans och magnetkis 
återfinns som strökorn i silikatmellanmassan. Blyglansen förekommer från mikrometerstora 
upp till 6 mms anhedrala aggregat (figur 6b, 7a, 7b). Aggregat av magnetit och blyglans 
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omgivna av silikater kan ses på många platser i provet (figur 6c). Magnetit växer ofta över 
blyglans, och är euhedral mot blyglans och anhedral mot silikater med kornstorlek av kring 
0.06-0.6 mm. I vissa aggregat växer pyrit, blyglans och magnetit tillsammans. Magnetit 
gränsar då till största delen till blyglans som i sin tur angränsar till pyrit. Pyritkristaller/ 
aggregat av storlek 0.1-1 mm växer ibland i blyglansen.  
 
Zinkbländekorn 0.4-0.6 mm förekommer i mindre skala, med relativt mycket kopparkis 
jämfört med de andra proverna, tetrahedritkorn 0.02-0.1 mm stora i blyglans i anslutning till 
pyrit eller silikat (figur 6d), molybdenglans som tunna nålar upp till 0.1 mm i silikaterna, 0.06 
mm stort korn av AgHg-amalgam och cirka 0.01 mm stora PbSb-korn i blyglans. 
 
Prov 873 
Malmmineralen i provet är pyrit, blyglans, zinkblände, magnetkis, magnetit och tetrahedrit.  
 
Matrix uppvisar såpbubbeltextur och består troligtvis av både silikater och karbonater. En del 
kristaller uppvisar sålunda tvillingbildning och bireflektans.  
 
Pyrit uppträder som poikiloblaster, subhedrala till euhedrala aggregat eller cirka 50 µm långa 
nålar (figur 7d-f). Pyriten är oftast full av sprickor. I pyriten finner man inklusioner av silikat 
och magnetkis som cirka 10-100 µm stora enskilda kristaller. Blyglans finns som strökorn 
eller aggregat, med en storlek av 10-150 µm, både i pyrit och silikat. På en del ställen i pyrit 
är blyglansen droppformad. Blyglans återfinns även som sprickfyllnad (figur 7c). 
Zinkbländekorn med en storlek av 10-60 µm är vanlig i pyrit. Tetrahedrit förekommer i 
blyglans i pyrit, då alltid vid en kornkant eller kontakt (figur 7d). Ett magnetitkorn inneslöt 
blyglans och var i sin tur omslutet av pyrit och blyglans.  
 
I provet uppträder ett ljusgrått mineral, 50 µm stort i blyglans, ur vilket svarta prickar bildas 
till följd av fotokemisk reaktion. Per Nysten och handledare Örjan Amcoff anser att hastig 
oxidation tyder på ett silverhaltigt mineral.  
 
Prov 874 
Malmmineralen i provet är blyglans, zinkblände, magnetkis, tetrahedrit, kopparkis, gedigen 
antimon, diaforit, geokronit, AgSb-mineral och molybdenglans.  
 
Blyglansen förekommer utspritt i provet som anhedrala aggregat i silikat/karbonat och i 
sprickor (figur 8b). Tillsammans med blyglansen återfinns ofta tetrahedrit. En del blyglans 
innehåller små grå korn (PbSb-fas?) 5-10 µm stora. I silikat i anknytning till blyglans finns ett 
AgSb-mineral cirka 50 µm stort. Zinkblände förekommer som cirka 250 µm stora korn 
kantade med blyglans och tetrahedrit. Kopparkis uppträder som nålar i zinkblände (figur 8d). 
 
Pyrit vilken uppvisar anisotropi växer tillsammans med zinkblände och/eller blyglans. Pyriten 
förekommer då vanligtvis längs zinkblände- eller blyglanskorn mot gränsande silikater och 
växer typiskt in i zinkbländet/blyglansen (figur 8c). 
 
I silikat finns en 40 µm stor nål av gedigen antimon. Titanit återfinns som 10-50 µm stora 
rundade aggregat vilka förekommer gruppvis i silikat/karbonat (figur 8b).  
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Prov 875, från Stenhavet 
Provet innehåller mycket blyglans och zinkblände sedan pyrit, tetrahedrit, AgHg-amalgam 
och silver. 
  
Bergarten ser ut som en breccia med silikat som kluster och med zinkblände och blyglans 
som matrix (figur 8e-f). Något som skulle kunna vara gediget silver ses på flertalet ställen i 
provet. Även AgHg-amalgam, 0.02-0.1 mm, uppträder på vissa ställen i anslutning till 
blyglansen (figur 8e) eller i silikaten (figur 9a). Provet innehåller enbart ett fåtal kristaller av 
pyrit. Tetrahedritaggregat upp till 1.5 mm förekommer.  
 
Ett troligtvis silverhaltigt mineral uppvisar snabb oxidation (figur 9b).  
 
Prov 876, från Bronäs 
I detta prov återfinns blyglans, zinkblände, pyrit och tetrahedrit. 
 
Provet domineras av silikater/karbonater, malmineralen i sin tur är mycket utspridda.  
 
Blyglansen finns som anhedrala strökorn och mindre aggregat 0.005-0.8 mm i en matrix av 
silikater/karbonater.  Pyrit förekommer i samma matrix som euhedrala kristaller 0.1-0.4 mm. 
Cirka 1 mm stora pyritkorn kantas av blyglans. 
 
Zinkblände kan ses som runt 0.5 mm stora anhedrala strökorn i silikater/karbonater. 
Zinkblände uppträder även på vissa platser i blyglans som rundade korn liksom i prov 848 
(figur 9c).   
 
Tetrahedritkristaller upp till 0.6 mm stora förekommer på flertalet platser i provet (figur 9d).  
 
 
Tabell 2. Sammanfattning av mineralen i de olika proverna 
               Prov 
Innehåll 

847 848 870 873 874 875 876 

Blyglans X X X X X X X 
Zinkblände X X  X X X X 
Pyrit X X X X  X X 
Magnetit X  X X    
Kopparkis X  X  X   
Tetrahedrit X  X X X X X 
AgHg-amalgam X X X  (X) X  
Gudmundit X X      
Magnetkis X X X X X   
Molybdenglans   X     
Silver      X  
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3.2 Elektronmikrosond 
EDS-analys av prov 847: 
EDS-analyser på AgHg-amalgam gjordes (figur 10). De visade följande halter wt% Hg; 
53.84, 54.18, 55.36, 58.60 och 59.00. Det är alltså fråga om schachnerit eller paraschchnerit. 
  

 

 
Kemisk formel Ms % Mol % Sigma Net K ratio Line 
Ag 46.16 61.45 0.12 21645020 0.0000001 L 
Hg 53.84 38.55 0.30 11085155 0.0000001 M 
Total 100.00 100.00     
Figur 10. Backscatterfoto(till vänster) och spektrum (till höger) över schachnerit från EDS-analys.  
Backscatterbilder visar tunga mineral i ljusa nyanser och lätta i mörka nyanser. Tabellen under figurerna visar 
de beräknade elementhalterna. 
 
 
 
Vid EDS-analys detekterades mineralet gudmundit vilket ej identifierats vid mikroskopering. 
Tetrahedrit analyserades och tilldelades formeln (Cu,Fe,Ag)12Sb4S13 med ca 25 wt% Ag. Tre 
analyser gjordes på zinkblände. Den första analysen visade bara zink och svavel, vid denna 
analys fick datorprogrammet själv ”bestämma” vilka ämnen som fanns. Vid de andra två 
analyserna lades järn till. Små mängder, 1.13 och 1.29 wt%, detekterades då.  
 
WDS-analys av prov 874: 
Nämnas bör först att referensprover saknades vid analystillfället vilket innebär att man får 
veta vilka ämnen provet innehåller men inte hur mycket, alltså ingen kvantifiering. Om man 
vet vad som bör finnas i provet kan man dock göra en någorlunda bra tolkning. Vid en del 
analyser ges två förslag på mineral som är möjliga. Per Nysten har hjälpt mig vid tolkningen 
av data. Resultatet visas i tabell 3. 
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Tabell 3.  Resultatet från WDS-analysen tolkat med hjälp av Per Nystens förslag samt mikroskopering 
Komponenter Förslag Övrigt 
S, Fe, Cu, Ag, Sb Ag-tetrahedrit eller freibergit Silverhalten är avgörande 

Sb Antimon  

S, Ag, Sb, Pb Diaforit Svag pleokroism och svag 
anisortopi 

S, Fe, Cu, Ag, Sb Tetrahedrit Mikroskopering styrker detta 
S, Sb, Pb Boulangerit eller geokronit Med största sannolikhet 

geokronit då mineralet saknar 
anisotropi 

Ag, Sb Allargentum eller dyskrasit Mikroskopering tyder på 
dyskrasit 

Si, S, Ca, Ag, Sb ? Troligtvis blandning av 
silikat- och sulfidmineral 

Mg, Al, Si, Fe Flogopit eller klorit MgFeAl-silikat 
Si, Ca, Ti, V, Fe, Nb, Ce, Nd, 
(W), U 

Titanit Volfram och uran känns dock 
otroligt 

 
Per Nysten har analyserat ett prov från samma stuff som prov 874. Resultaten visade att 
provet innehöll Ag-tetrahedrit, diaforit, antimon, boulangerit och antimonoxid.  
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4. Diskussion 

4.1 Att lära sig malmmikroskopering 
Mikroskopering liksom alla typer av hantverk kräver teoretisk kunskap men framför allt 
praktisk övning. Även fast jag lagt ned mycket tid på mikroskopering känner jag att jag har 
otroligt mycket kvar att lära, framför allt om texturer. Jag hade gärna lagt mer tid på att lära 
mig olika sorters texturer och bildningsförhållanden, men tillsammans med litteraturstudien 
om Sala silvergruva och dess omnejd hade arbetet blivit alldeles för stort. Tyvärr leder detta 
till att min diskussion kring resultaten blivit ganska mager.  

 

4.2 Proven 
I prov 873 observerades att zinkblände bildat rundade korn i blyglans. Detta är ett tecken på 
metamorfos då zinkblände gärna bildar runda korn i blyglans vid omkristallisation. Detta 
prov innehåller även pyrit med inklusioner av silikater. Detta skulle kunna vara en 
poikiloblast, alltså att det yngre mineralet innehåller inklusioner av det äldre, vilket också är 
ett tecken på metamorfos. I samma prov finns blyglans som droppar i pyrit, vilket också kan 
vara en poikiloblast.  
 
Prov 875 uppvisar en breccieartad struktur, detta skulle kunna vara tecken på närheten av en 
skölzon.  
 
De flesta av mineralen som omnämnts i den här studien är typiska för metamorfa miljöer 
(Pracejus, 2008). Detta stämmer bra överens med Ripa et al (2002) som säger att Sala 
silvergruva visar på metallföreningar som fällts ut till följd av hydrotermal omvandling och 
Lindström et al (2000) som säger att den största delen av den svekofenniska berggrunden 
består av metamorfa-, sedimentära-, och vulkaniska bergarter. 
 
Zinkbländen som analyserades var nästan järnfri. Detta är ovanligt och beror enligt Edward 
(1979) på intensiv oxidation. Sådana förändrade malmer karaktäriseras enligt Edward (1979) 
också av senkristalliserade nästan antimonfria Ag-Hg amalgamer, vilket stämmer väl med 
amalgamerna i den här studien.  
 
Amalgamerna förekommer för det mesta i blyglans. Enligt Eriksson et al (1987) tolkas små 
inklusioner av amalgam i blyglans och zinkblände som avblandningskroppar.  
 
Då metamorfosen skedde vid 500-650 ºC (Lundkvist & Bygghammar, 2002), bör bland annat 
gudmundit ha bildats senare då mineralets övre stabilitetsgräns är cirka 280 ºC (Eriksson et 
al, 1987). 
 

5. Slutsats 
För att bli riktigt duktig på malmmikroskopering krävs mycket tid till läsning och träning och 
år av erfarenhet.    
 
Salabergarterna varifrån provtagning skett har genomgått metamorfos och omfattande 
omvandling. Detta kan man se på förekomst av (i) poikiloblaster, (ii) i stort sett järnfri 
zinkblände och (iii) att AgHg-amalgamerna är antimonfria.  
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för hjälp vid mikrosondering, Mattias Carlsson och David Nilsson för hjälp med GIS, familj 
och vänner för all positiv energi och alla som hjälp till vid mikroskopering.  

 

7. Referenser  
Litteratur 
Dana T. Griffen, Wm. Revell Phillip, Optical mineralogy, the nonopaque minerals, (1981) s. 
133 
 
Eriksson, G., Holmgren, J. & Kieft, C (1987). The Silver – Mercury – Antimony minerals of 
Sala, Sweden. The Canadian Mineralogist, Vol. 25. pp. 647-658 
 
Fredén, C (2002). Berg och jord. Sveriges nationalatlas. s. 16-21 (Lundqvist, T. & 
Bygghammar, B.) 
 
Holmgren, J (1993). Mineralkännedom och bergartskännedom. Uppsala universitet - 
Instiuionen för Geovetenskap, Mineralogi, Petrologi och Tektonik. s. 6 
 
Jansson, P. & Nysten, Per (2006). Exkursion till Sala silvergruva - Exkursionsguide 
 
Lindström, M., Lundqvist, J. & Lundqvist, T (2000). Sveriges geologi från urtid till nutid. s. 
28-184  
 
Nesse. W. D (2000). Introduction to Mineralogy, s. 322-323 
 
Nesse. W. D (2004). Introduction to Optical Mineralogy, s. 14-20, 111, 114-120, 122-123  
 
Pracejus, B (2008). The Ore Minerals under the Microscope – An Optical Guide. Atlases in 
Geoscience, vol 3.  
 
Ramdohr, P (1969). The ore minerals and their intergrowths, 3rd edition, Germany: 
Pergamon Press, s. 503 
 
Reed, S.J.B (2005). Electron Microprobe Analysis and Scanning Electron Microscopy in 
Geology, 2nd edition, United Kingdom: Cambridge University Press  
 
Ripa, M., Kübler, L., Persson, L. & Göransson, M (2002). Beskrivning till berggrundskartan 
och bergkvalitetskartan 11G Västerås NO. Sveriges geologiska undersökning Af 217.  
 
Ripa, M. & Kübler, L. (2003), Berggrundskartan 11G Västerås NO, skala 1:50 000. Sveriges 
geologiska undersökning Af 217. 
 
Spry, P. G. & Gedlinske, B. L (1987). Economic geology – Tables for the Determination of 
Common Opaque Minerals. 
 
Tegengren, F. R. m. fl. (1924). Sveriges ädlare malmer och bergverk. Sveriges geologiska 



 19 

undersökning Ca 17. s. 263-272 
 
 
Internetadresser 
http://www4.nau.edu/microanalysis/Microprobe/NewOverview.html, (2011-07-22)  
 
http://www.jeolusa.com/PRODUCTS/ElectronOptics/SurfaceAnalysisSA/JXA8530F/tabid/2
24/Default.aspx, (2011-07-22) 

www.ne.se, (2011-07-26) 
 

Figurförteckning  
Figur 1. © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0100. 

Figur 2. © SGU 2011.  
Figur 3. Nesse. W. D (2004), Introduction to Optical Mineralogy, s. 111 

Figur 4. www.cameca.com, (2011-05-10) 

 
Tabellförteckning 

Tabell 1. Nesse. W. D (2004), Introduction to Optical Mineralogy (ej tabellen men all 
information) 

  



 20 

8. Appendix  

Figur 5 a) [Prov 847] Euhedrala kristaller av pyrit växer över anhedrala kristaller av blyglans och zinkblände. 
Subhedrala magnetitkorn i blyglans. Mörkare silikatkorn. b) [Prov 847] Droppe av blyglans med tetrahedrit i 
pyrit. c) [Prov 847] Uppsprucken pyrit med blyglans, AgHg-amalgam och gudmundit som sprickfyllnad. 
Anhedralt zinkblände korn i pyriten. d) [Prov 847] Spricka i pyrit fylld med blyglans och AgHg-amalgam. e) 
[Prov 847] Zinkblände med "kopparkissjuka" (Kopparkisen inom de röda ringarna). Blyglans tillsammans med 
zinkblände omgivna av mörkare silikatkorn. f) [Prov 847] Zinkblände med korn av tetrahedrit och blyglans. 
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Figur 6 a) [Prov 848] Magnetit, blyglans, zinkblände, pyrit.  b) [Prov 870] Anhedral blyglans i silikat. c) [Prov 
870] Magnetit och blyglans i silikat. d) [Prov 870] Blyglans och tetrahedrit i silikat. e) [Prov 874] Blyglans, 
geokronit och diaforit (syns bättre i backscatterfoto). f) [Prov 874] Backscatter foto med blyglans, geokronit 
och diaforit.  
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Figur 7 a) [Prov 870] Anhedral blyglans spritt i silikater (mörkt) och en euhedral pyritkristall. b) [Prov 870] 
Blyglans övervuxen av suhedral magnetit. c) [Prov 873] Blyglans som sprickfyllnad i karbonat. d) [Prov 873] 
Pyrit med droppar av blyglans, en droppe kantas av tetrahedrit. e) [Prov 873] Sprickfylld pyrit med inklusioner 
av blyglans, magnetkis och silikat. f) [Prov 873] Pyrit med inklusioner av blyglans och silikat.   
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Figur 8 a) [Prov 874] Zinkblände med orange inre reflektans i silikatmatrix (mörkt). b) [Prov 874] Anhedral 
blyglans som aggregat och sprickfyllnad, titanit som rundade korn. c) [Prov 874] Anhedral blyglans övervuxen 
av euhedral pyrit, antimon markerat med ringar. d) [Prov 874] Zinkblände med orange till röd inre reflextans, 
strökorn av anhedral blyglans och nålar av kopparkis. e) [Prov 875] Breccia med blyglans och zinkblände som 
matrix och silikat som kluster, AgHg-amalgam markerade med ringar. f) [Prov 875] Breccia med blandade 
kornstorlekar; Zinkblände som matrix och silikat som kluster, strökorn av blyglans.  
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Figur 9 a) [Prov 875] Blyglans, zinkblände, tetrahedrit, AgHg-amalgam. b) [Prov 875] Blyglans med 
”triangulär” spaltning, zinkbländekorn, silvermineral med svarta prickar vilka bildas vid snabb oxidation. c) 
[Prov 876] Anhedral blyglans med inneslutning av zinkblände, Blyglansen visar tydlig "triangulär" spaltning. 
d) [Prov 876] > 400 µm stort anhedralt tetrehedritkorn i kontakt med anhedral blyglans. 

b 
 


