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I naturen finns cirka 4,500 mineral identifierade. Dessa kan 
grovt sett delas upp i två grupper nämligen opaka faser och 
icke-opaka faser, då bortses dock från undantaget att vissa 
opaka faser också kan beteé sig som icke-opaka faser under 
olika omständigheter. Uppdelningen är gjord utifrån mineralens 
optiska egenskaper. Opaka faser är icke genomskinliga vilket 
innebär att en annan typ av mikroskop än de konventionella 
måste användas. Ett konventionellt mikroskop använder sig av 
genomfallande ljus samtidigt som mikroskop för opaka faser 
använder sig av påfallande ljus, ett så kallat malmmikroskop. 
Anledningen till att de kallas just så är för att malmineral ofta är 
opaka. Ett malmmineral är egentligen ett vanligt mineral men 
som är ekonomiskt fördelaktigt att bryta. Idag är många sulfid- 
och oxidmineral klassade som malmmineral. Sulfid och oxidmi-
neral är ofta associerade med en viss typ av bildningsmiljö. 
Denna typ av bildningsmiljö går att finna spår av på några 
platser i Sverige. Bergslagen, Skelleftefältet och Norrbotten hör 
till dessa områden. Syftet med denna studie är att identifiera de 
opaka faserna som påträffats i stuffer som samlats in från Skytt-
gruvan och Näverbergsgruvan. 
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Abstract 
In nature there are about 4,500 minerals identified. These can roughly be divided into 
two groups, opaque phases and non-opaque phases, with the exception that some 
opaque phases also may act as a non-opaque phase in different circumstances. The 
division is made on the basis of the optical properties. Opaque phases are non-
transparent, which means that a different type of microscope must be used. A 
conventional microscope uses transmitted light while the microscope for opaque 
phases or the ore microscope uses reflected light. The reason is that ore minerals 
often behave in an opaque manner. An ore mineral is actually a regular mineral but 
with the difference that it is economically advantageous to mine. Many sulphide and 
oxide minerals are classified as ore minerals. Sulfide and oxide ores are often 
associated with a particular type of formation environment and are found in a few 
areas in Sweden. Bergslagen, Skelleftefältet and Norrbotten belong to these areas. 
The purpose of this studie is to identify the mineralization from Skyttgruvan and 
Näverbergsgruvan in Falun by using a microscope. 

 

Sammanfattning 
I naturen finns cirka 4,500 mineral identifierade. Dessa kan grovt sett delas upp i två 
grupper nämligen opaka faser och icke-opaka faser, då bortses dock från undantaget 
att vissa opaka faser också kan beteé sig som icke-opaka faser under olika 
omständigheter. Uppdelningen är gjord utifrån mineralens optiska egenskaper. 
Opaka faser är icke genomskinliga vilket innebär att en annan typ av mikroskop än 
de konventionella måste användas. Ett konventionellt mikroskop använder sig av 
genomfallande ljus samtidigt som mikroskop för opaka faser använder sig av 
påfallande ljus, ett så kallat malmmikroskop. Anledningen till att de kallas just så är 
för att malmineral ofta är opaka. Ett malmmineral är egentligen ett vanligt mineral 
men som är ekonomiskt fördelaktigt att bryta. Idag är många sulfid- och oxidmineral 
klassade som malmmineral. Sulfid och oxidmineral är ofta associerade med en viss 
typ av bildningsmiljö. Denna typ av bildningsmiljö går att finna spår av på några 
platser i Sverige. Bergslagen, Skelleftefältet och norrbotten hör till dessa områden. 
Syftet med denna studie är att identifiera de opaka faserna som påträffats i stuffer 
som samlats in från Skyttgruvan och Näverbergsgruvan.  
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Inledning 
I naturen finns en stor diversitet av mineral vilka följer en strikt definition. Inom 
naturvetenskapen definieras ett mineral som ett naturligt förekommande fast 
oorganiskt ämne med en känd kemisk sammansättning och kristallstruktur. Idag finns 
omkring 4500 unika mineral registrerade (Gaines V. 1997). Majoriteten av mineralen i 
jordskorpan utgörs dock av ett fåtal och större delen av dessa tillhör en grupp som 
heter silikater. De mineral som accepteras registreras, klassificeras och placeras i en 
grupp, för att underlätta informationshanteringen. Vanligtvis talar man om olika 
mineralgrupper, grundade på kemisk sammansättning, mer konkret på den ingående 
anjonen eller det anjonkomplex som finns representerat. Dessa grupper är: silikater, 
sulfater, oxider, sulfider, karbonater, fosfater, element och halider. Silikater som är 
den största gruppen innehåller en SiO4

4- grupp. Anledningen till att den är så vanlig 
är att kisel och syre är de vanligaste grundämnena i jordskorpan. Silikater kan bilda 
ädelstenar och är på så sätt ekonomiskt värdefulla, de bygger även upp jordskorpan 
vilket gör dem än viktigare. Sulfater innehåller en SO4

2- grupp. Ett exempel på en 
sulfat är gips som kan användas för att brandsäkra utrymmen. Oxider innehåller en 
O2- grupp. Ett exempel på en oxid är magnetit som är en vanlig järnmalm. Sulfider 
innehåller en S2- grupp. Ett exempel på en sulfid är kopparkis, kopparkis är en viktig 
sulfidmalm. Karbonater innehåller en CO3

2- grupp. Ett exempel på ett 
karbonatmineral är kalcit. Fosfater innehåller en PO4

3- grupp. Ett exempel på ett 
fosfatmineral är apatit. Rena grundämnen kan vara silver, guld eller koppar, vissa av 
dessa mineral tillhör gruppen ädelmetaller och är väldigt viktiga ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Halider innehåller någon av följande anjoner Cl1-, Br1-, F1- eller I1-. Ett 
exempel är halit, NaCl. 

Som nämnts finns det mineral som kan kallas för malmmineral då de ofta 
bryts som malmer. Det är alltså viktigt att skilja på mineralisering och malmförekomst, 
en mineralisering blir nämligen en malmförekomst först när den kan brytas med 
ekonomisk vinning. Sulfider och oxider utgör de grupper som ofta bryts just som 
malmer, det beror på att de kan innehålla höga halter av bland annat Fe, Ti, Cu, Zn 
och små halter av Ag, Au. Det är först efter anrikning som halterna blir riktigt höga. 
Dessa malmer bryts till stor del i gruvor eller dagbrott.  

Som geolog är det viktigt att kunna lokalisera malmfyndigheterna, 
bestämma vilka mineral som förekommer i gruvan samt att bestämma halterna av de 
intressanta ämnena, detta för att bland annat avgöra om gruvdriften är ekonomiskt 
försvarbar. För att bestämma de sistnämnda parametrarna så måste en stuff tas ut 
från gruvan/dagbrottet och undersökas mer ingående.  
Från Skyttgruvan och Näverberget i Falun har fyra stuffer tagits och i denna rapport 
följer en redogörelse för hur mikroskopering som metod för mineralidentifieringen går 
till, därefter identifieras de ingående mineralen med hjälp av mikroskopering. 
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Bakgrund 
När den geologiska utvecklingen i ett område ska undersökas och beskrivas är det till 
stor hjälp att studera bergarter och mineral från omgivningen. Bergarterna och 
mineralen kan nämligen berätta om bildningsmiljön. Sveriges och Skandinaviens 
geologiska utveckling är beskriven av bland andra Gorbatschev och Gaál (1987). 
Innan en studie av bergarter och mineral sker ute i fält kan numera ett antagande 
göras redan vid skrivbordet om vilka mineral som kan tänkas återfinnas på en viss 
plats. Här följer en kort redogörelse över Sveriges och delvis Skandinaviens 
geologiska utveckling. Utifrån denna kan ett antagande gällande de mineral som bör 
kunna återfinnas i proverna från Skyttgruvan och Näverberget. På så sätt kan många 
mineral uteslutas redan före mikroskoperingen. 

Geologi 
På sätt och vis har de geologiska händelserna ända från jordens skapelse påverkat 
Bergslagen. Den äldsta berggrunden i Skandinavien är ca 3,5 miljarder år gammal. 
Från och med denna tid har forskare kunnat utarbeta en mer detaljerad beskrivning 
av de geologiska händelserna. I Skandinavien finns mycket intressant berggrund, 
framförallt i Sverige och Norge där berggrunden visar på en händelserik geologisk 
historia. Den svenska och norska berggrunden utgörs nämligen av en skollberggrund 
ovanpå urberggrunden. Skollberggrund innebär att urberggrunden är överskjuten av 
sjok som består av yngre bergsmassor (Thelander, 2009). Tonvikten kommer här att 
läggas på den Fennoskandiska sköldens utveckling då det är den som ligger till 
grund för vad vi idag ser i bland annat Bergslagen. 

Urberggrunden i Skandinavien består av den Fennoskandiska skölden (en 
äldre benämning är den Baltiska skölden). För att kallas ”sköld” måste bergsmassan 
vara från prekambrisk tid, ej överlagrad och den får inte ha varit utsatt för 
bergskedjebildning under fanerozoisk tid. Delar av den Fennoskandiska skölden 
bildades för ca 3,5 miljarder år sedan och har genomgått tre stora orogeneser 
Lopiska orogenesen (2,8-2,6 miljarder år sedan), Svekofenniska orogenesen (2,0-
1,75 miljarder år sedan) och Gotiska orogenesen (1,75-1,5 miljarder år sedan). Den 
Svekofenniska orogenesen kallas också den Svekokarelska orogenesen i viss 
litteratur. Den Fennoskandiska skölden är äldst i nordost (Nordnorge, Kolahalvön) 
och yngst i sydväst (Sydnorge) (Lundquist et al, 2011). Fennoskandiska skölden kan 
delas upp i fem huvudenheter, nämligen: Arkeiska provinsen, Svekokarelska 
provinsen, Transskandinaviska magmatiska bältet, Sydvästskandinaviska provinsen 
och Blekinge-Bornholmprovinsen.  

Arkeiska provinsen är belägen i nordost vilket också innebär att det är den 
äldsta enheten. Arkeiska provinsen i sig har genomgått två orogeneser, den Samiska 
orogenesen (3,5-2,9 miljarder år sedan) och den Lopiska orogenesen, dessa kallas 
för de Arkeiska orogeneserna. Arkeiska provinsen blev en kraton efter den Lopiska 
orogensen. En kraton är en kontinentalplatta som är stabil och som har undgått 
omvandling genom orogenes (Tarbuck, 2011). Arkeiska provinsen utgörs till störst 
del av berggrund som härstammar från den Lopiska orogenesen och är av låg- till 
intermediär metamorfgrad (granulitskiffer- till grönskifferfaceis). Den svekokarelska 
provinsen kan delas upp i två delprovinser nämligen den Svekofenniska delprovinsen 
och den Karelsk-lapponiska delprovinsen, den svekofenniska delprovinsen kan i sin 
tur delas upp i norra, mellersta och södra regionen. Denna uppdelning bygger delvis 
på regionala skillnader i den geologiska utvecklingen, denna har i sin tur bidragit till 
skillnader i berggrundens sammansättning och omvandlingsgrad. Som namnet 
antyder så undergick den Svekokarelska provinsen den Svekofenniska orogenesen. 
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Precis som ålderfördelningen i den Arkeiska berggrunden så är den Svekokarelska 
provinsen äldst i nordost och yngst i sydväst. Uppe i nordost (karelsk-lapponiska 
delprovinsen) består berggrunden mestadels av lågtryckstyp i lägre amfibolit- eller 
grönskifferfacies. Denna del av den Svekokarelska provinsen är belägen ovanpå 
randen av den Arkeiska provinsen. I sydvästlig riktning följer den norra regionen av 
den Svekofenniska provinsen. Den norra regionen utgörs delvis av kontaktytan med 
den Karelsk-lapponiska delprovinsen. 

En teori som förklarar berggrundens utseende i Skandinavien har tagits 
fram av bland andra Gorbatschev och Gaál och har sammanfattats i tidsskriften The 
Proterozoic crustal evolution of Bergslagen, south-central Sweden : the Geological 
Society of Sweden - spring meeting 1989 iss 2 s.170. Här följer en kort redogörelse 
över vad de kom fram till: 

Interkratonisk rifting (divergenszon) för ca 2,6-2,1 miljarder år sedan 
påverkade den Arkeiska provinsen. Under den Svekofenniska orogenesen 
(konvergenszon) bildades en subduktionszon utmed den sydvästra randen av den 
arkeiska provinsen. Dåvarande havsbotten drogs ned och under den arkeiska 
kontinenten. I samband med subduktionen bildades en accretionskil, det 
Lappländska granulitbältet är spår av detta. Senare vulkanisk aktivitet i Norrbotten, 
Skelleftefältet och i höjd med vad vi idag kallar Bergslagen omvandlade tidigare 
kontinentmaterial. Den vulkaniska aktiviteten i Bergslagen ledde till bildningen av en 
vulkanisk öbåge. Mellan Skelleftefälten och Bergslagen låg en så kallad forearc basin 
där sediment från vittring och vulkaniska utbrott ansamlades och avsattes. Den redan 
nämnda omvandlingen bildade de sura och intermediära vulkaniter som går i dagen 
inom dessa områden. Arndt N. och Ganino C diskuterar huruvida så kallade black 
smokers har bidragit till förekomsten av sulfid och järnmalmer i dessa områden 
(Arndt & Ganino, 2011) 
 

Skyttgruvan & Näverbergsgruvan 
Beskrivningen av området och gruvdriften är till stor del baserad på ett utdrag som 
tilldelats mig av Per Nysten (SGU), för de delar som inte baserats på detta utdrag 
anges källor i samband med dem.  

Gruvorna är belägna drygt 5 km rakt väster om Falu koppargruva i Falun. 
Faluområdet är en del av Bergslagen vilket innebär att berggrunden till stor del består 
av sura till intermediära vulkaniter samt skarnomvandlade kalkstensbergarter. Dessa 
bergarter utgörs av glimmerskifferartade, cordieritiska kvartsitomvandlade 
leptitbergarter. Leptit som är en metamorf finkornig omvandlingsprodukt av vulkanisk 
aska (tuff) och lava samt vittrat material från tidigare litifierade bergarter. Leptiten 
stämmer väl överens med den beskrivna geologiska bakgrunden.  

Gruvdriften i dessa gruvor sträcker sig långt tillbaka i tiden, redan år 1563 
påbörjades brytningen. Det har dock inte skett en kontinuerlig gruvdrift sedan dess 
utan den har varit avbruten under vissa epoker. Under Skyttgruvans tidiga historia 
bröts framförallt silvermalm men med tiden byttes huvudinriktningen ut mot koppar- 
och zinkmalmsbrytning, detta var under den tid som gruvan upplevde sin längsta och 
mest produktiva period (åren mellan 1890-1908). Skyttgruvan producerade under 
denna period ca 33000 ton zinkmalm och 32000 ton kopparmalm. Gruvdriften i 
Näverbergsgruvan såg likartad ut men i en betydligt mindre skala. 
Mineraliseringarna i de båda gruvorna är av ”stringer”-typ (kopparhårdmalm) samt 
skarnig kalksten med en större mängd bly och zink (Sjöblom, 1989). Här följer en 
direkt citering av Sjöblom B. där definitionen av stringer anges: ”Med stringer avses 
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en tillförselkanal av primär karaktär med sidobergsomvandlingar och metallavsättning 
i sprickor eller som impregnationer i anslutning till en hydrotermalt bildad massiv 
sulfidmalm” (Sjöblom, 1989). Med hårdmalm avses en impregnationsmalm med en 
hög halt av kopparkis, den kallas hård för att den ofta innehåller mycket kvarts 
(Magnusson, 1973).  

Malmkroppen i Skyttgruvan stryker i nord-sydlig riktning, är på sin bredaste 
punkt ca 20 meter bred, den är 100 – 120 meter lång och ca 186 meter djup. 
Undersökningar visar dock att malmkroppen kan fortsätta på djupet och att de av en 
oklar anledning slutade brytningen på 186 meters djup. Malmkroppen är omsluten av 
cordieritglimmerskiffer, den cordieritglimmerskiffer som anses vara stratigrafiskt 
överliggande malmkroppen övergår till sura metavulkaniter med ökande 
omvandlingsgrad uppåt. Medan den stratigrafiskt underliggande 
cordieritglimmerskiffern är av större mäktighet och innehåller sporadiska områden 
med en kvartsitisk bergart. Denna bergart i sig innehåller förutom cordierit, antofyllit 
det intressanta mineralet gahnit som upptäcktes för första gången i Faluområdet. 
Något nordväst om Skyttgruvan ligger Näverbergsgruvan. I Näverberget omges 
malmen till stor del av en liknande bergart som i Skyttgruvan, nämligen en kvartsitisk 
omvandlingsbergart. Näverbergsgruvans och Skyttgruvans bergarter liknar till stor del 
de som bröts i Falu koppargruva och anses vara av samma ”stringer”-typskaraktär. 
Näverbergsgruvan blev aldrig kartlagd vilket innebär att information om 
malmkroppens mäktighet saknas. Gruvans djup är dock uppmätt till 40 m. 
Undersökningar av gruvornas varphögar har gjorts vid ett flertal tillfällen, geofysiska 
mätningar av området runtomkring har också gjorts. Nedan följer en sammanställning 
av de varphögsanalyser som gjorts, 1963 gjordes en analys på ett borrkärneprov 
(1,25 meter långt) och 1975 så gjordes två analyser. 
 

 1939 
6,0 % Zn, 2,5 % Pb, 0,6 % Cu och 100 g/ton Ag. 

 1941 
6,0 % Zn, 2,5 % Pb, 0,5 % Cu och 100 g/ton Ag. 

 1963 
1,4 % Zn, 1,1 % Pb och 66 g/ton Ag samt 0,1 g/ton Au. 

 1975 
5,4 % Zn, 1,0 % Pb, 1,4 % Cu och 205 g/ton Ag samt 0,3 g/ton Au. 
6,0 % Zn, 2,0 % Pb, 0,6 % Cu och 10,0 % S. 
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Metod 
Mikroskopering är idag en välanvänd metod och idag är det inte svårt att finna 
litteratur som ger en mer eller mindre komplett bild av hur allt från preparering av 
prov till mineralidentifikation går till. Metoddelen i denna studie baseras till stor del på 
böckerna, Introduction to practical ore microscopy skriven av Ineson P.R. år 1989 
och Ore microscopy & ore petrography som är skriven av Craig J. R. & Vaughan D. 
J. år 1994, se referenser. I texten framgår vad som är hämtat från respektive 
författare. 

Mikroskopet 
Mikroskopet kallas i dagligt tal för malmmikroskop. Beroende på att det till stor del 
används till att mikroskopera malmer. Detta namn kan dock vara vilseledande eller 
uteslutande. Mikroskopet används till att analysera och studera opaka mineral. 
Många malmer är opaka men det finns opaka mineral som inte är ekonomiskt 
intressanta (exempelvis pyrit), det finns också mineral som inte är helt opaka 
(exempelvis zinkblände).  
Det som skiljer malmmikroskopet från andra mikroskop är att det använder sig av en 
ljuskälla som belyser objektet ovanifrån. Idag finns många tillverkare av 
malmmikroskop och med det följer många olika modeller. Grunden är dock 
densamma. Här följer en kort beskrivning av grundkomponenterna som återfinns i de 
flesta malmmikroskop. 
 

 Roterbart provbord. Det är på denna platta som det preparerade provet 
placeras. Plattan har en gradskala för att underlätta mätning av vinklar. Plattan 
är centrerad under objektivet och vinkelrätt mot ljuskällan. 

 Objektiv. Är placerat ovanför den roterbara plattan. Objektivet kan varieras 
beroende på vad som ska studeras med avseende på bland annat förstoring. 
Här kan det vara stor skillnad mellan dyra och billiga objektiv, detta gäller 
framförallt typ av lins. I grunden finns tre typer av linser nämligen akromatisk, 
fluorit och apokromatisk lins. Det ska nämnas att de olika linstyperna har olika 
optiska egenskaper och att den apokromatiska linsen erbjuder bäst 
korrigeringar för aberration inom flest ljusspektra. Objektiven delas också in i 
torra och våta objektiv. De våta objektiven sänks ned i en olja eller vatten som 
placerats på provet. 

 Provhållare. Denna är placerad på provbordet och har till uppgift att fixera 
provet och hålla provet vinkelrätt mot objektivet. 

 Okular. Okularet är den del som mikroskopoperatören beskådar objektet 
genom. Okularet har till uppgift att förstora och vidarebefordra bilden från 
objektivet. Ibland kan okularet vara utrustat med ett sikte med en måttskala, 
måttskalan kan användas till bedömning av avstånd. 

 Illumineringssystem. Består bland annat av en lampa och ett ljusfilter. 
Beroende på vilken typ av lampa som används kan återgivningen av provet 
variera. Ljusfiltret har till uppgift att skapa ett så naturligt ljus som möjligt. 

 Polarisator. Är placerad mellan illumineringsystemet och provet. Polarisatorn 
har till uppgift att släcka ut allt ljus som inte rör sig i ett specifikt plan.  
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 Analysator. Är placerad mellan okular och objektiv. Analysatorn har som 
polarisatorn uppgiften att släcka ut allt ljus som inte rör sig i ett specifikt plan. 
Skillnaden är dock att vinkeln på det tillåtna planet går att rotera. 
Standardinställningen är korsade nikoller d.v.s. 90o mellan polarisatorn och 
analysatorn. 

Preparering av prov 
Tillvägagångsättet vid prepareringen av provet som ska undersökas kan skilja sig åt 
beroende på några faktorer, nämligen. 

 

 Provets ursprungshantering 

 Sammansättningen av provet som ska studeras 

 Mål med mikroskoperingen 

 Kostnaden 
 

Med provets ursprungshantering menas hur provet har sorterats ut, exempelvis: 
provet har hackats loss med hammare direkt från berggrunden eller provet har 
erhållits efter malning vid ett förädlingsverk (Craig, 1994). Enbart prepareringen av 
den först nämnda typen kommer att förklaras mer ingående.  

Med sammansättningen hos provet menas de ingående mineralen, även 
porositeten hos provet tas i beaktan. Ett mindre hårt mineral kan spricka om samma 
typ av såg och eller slipmedel används som vid prepareringen av ett hårt mineral. 
Porositeten påverkar hur hårt bundna kristallerna i provet är och på så sätt hur hårt 
det kan behandlas vid preparering. Prepareringen varierar beroende på om en vidare 
undersökning med exempelvis mikrosond skall genomföras, i ett sådant fall väljs 
oftast en prepareringsmetod som involverar epoxi- eller plastingjutning av provet 
(mer information om detta följer nedan). Det avser även om en undersökning med 
genomfallande ljus skall genomföras, då tillverkas ett tunnslip alternativt ett 
dubbelpolerat tunnslip. Slutprodukten av prepareringen kan se olika ut beroende 
bland annat på vad man vill undersöka (d.v.s. målet med mikroskoperingen). De mer 
teknik- och tidskrävande prepareringsmetoderna är också betydligt dyrare.  
De olika slutprodukterna är följande (den översta är minst avancerad och den 
nedersta är mest avancerad): 

 

 Polerprov, detta är den enklaste typen av prov. En stuff har slipats och 
polerats på en sida. Provet sätts på en kudde av modellera för att den 
polerade ytan ska bli horisontell. 

 Epoxi/plastingjutet polerprov, är något mer avancerat. I stora drag utgörs det 
av ett polerprov ingjutet i en puck av antingen epoxi eller plast. Fördelarna är 
att information om provet kan gjutas in i pucken, att det är lätt att lagra (alla 
prov har samma storlek och form) och att ingjutningen i sig stabiliserar stuffen 
vid slipning. Pucken placeras sedan på modellera för att bli horisontell vid 
mikroskopering (Ineson, 1989). 

 Tunnslip, är mer avancerad än tidigare nämnda provtyper. I stora drag så har 
en stuff sågats och polerats till en tjocklek av cirka 30 mikrometer. Denna 
tunna skiva läggs på ett objektglas och är sedan färdig att mikroskoperas. Med 
denna metod går det att analysera både opaka- och icke-opaka mineral, alltså 
med både påfallande och genomfallande ljus. Resultatet av olika studier visar 
att den oslipade undersidan av provet sprider det genomfallande ljuset vilket 
försvårar djupare analys av de icke-opaka mineralen. Tunnslip går också att 
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analysera med hjälp av en elektron mikrosond. Tunnslip bidrar till enkel 
märkning och lagring (Craig, 1994). 

 Dubbelpolerade tunnslip, är de mest avancerade. Till skillnad mot tunnslip har 
dessa prov polerats både på över- och undersidan. Detta bidrar till att en 
djupare analys av icke-opaka och opaka mineral kan genomföras (Craig, 
1994). 
 

Studierna av stufferna från Skyttgruvan har genomförts på polerprov och med 
anledning av detta så kommer inte de andra prepareringsmetoderna att få en mer 
djupgående beskrivning. Framställning av polerprov går till på följande sätt.  

 En stuff väljs ut 

 Stuffen sågas efter ett snitt som är av undersökningsintresse. Sågen som 
används är oftast en tunnbladig diamantsåg. För att minimera risken för 
upphettning av stuffen används ett smörjmedel, till exempel vatten. Det är av 
stor vikt att såg och smörjmedel är noggrant tvättade för att minimera risken 
för kontaminering. Efter sågningen tvättas provet i ett ultraljudsbad. 

 Snittytan slipas. Sågningen som är en förhållandevis grov metod efterföljs av 
slipning. Slipningen har till uppgift att eliminera eventuella termiska 
omvandlingar från sågningen, jämna ut ytan, föra bort föroreningar från 
sågningen och göra provet tunnare. Efter slipningen är provet redo att poleras. 
Beroende på hur hårt mineralet är används olika grovlekar på slipmedlet. 
Mesh är en måttenhet, ibland används också mikron för slipmedlets finhet. 
Slipningen kan ske genom att blötlägga slipmedlet på en ren glasplatta, 
därefter förs provet med slipytan nedåt i en cirkelrörelse på glasplattan. Med 
ett visst tidsintervall genomförs en snabb mikroskopering med ett 
stereomikroskop för att se om slipningen har önskad effekt. En oönskad effekt 
som uppstår vid för hård slipning eller användandet av ett för grovt slipmedel 
kallas plockning. Plockning är när förhållandevis stora bitar av provet lossnar 
från slipytan och i sin tur repar slipytan. Om spår av plockning upptäcks väljs 
ett mindre grovt slipmedel. Slipningen är klar när de största reporna och den 
grövsta reliefen är eliminerad. 

 Snittytan poleras. Slipningen hade till uppgift att eliminera spår av sågningen, 
på samma sätt har poleringen till uppgift att eliminera spår av slipningen. I ett 
stereomikroskop kan provet se repfritt ut efter slipningen men vid 
undersökning i ett mikroskop med bara 40 gångers förstoring kan relativt stora 
repor synas. Eftersom provet efter polering skall kunna undersökas med en 
förstoring av 500 gånger i mikroskop behövs poleringen. Vid poleringen 
används ett mer finkornigt slipmedel än vid slipning. Vid polering används 
flytande diamant med olika grovlekar och istället för en glasplatta används nu 
en fiberduk som roteras. Även under polering kan plockning uppstå, om så är 
fallet måste provet slipas om. Poleringen är klar när ytan är ren, repfri och i 
stort sett fri från relief. 

 Polerprovet är nu klart att undersökas, det placeras då på ett objektglas försett 
med modellera. 

 Om provet förvaras på ett inkorrekt sätt kan det behöva poleras om. Det beror 
på att vissa ämnen är känsliga för oxidation. Oftast behövs en väldigt kort 
polering för att återställa ett redan preparerat prov. 
 

Målet med prepareringen är att i slutändan få ett prov med en polerad yta som är 
plan, fri från gropar, relief, repor och termisk/mekanisk metamorfos (Ineson, 1989).  
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Identifiering av ingående mineral 
När prepareringen är färdigställd så tar själva mikroskoperingen vid. Målet med 
mikroskoperingen kan variera men identifieringen av de ingående mineralen är i stort 
sett alltid en del av processen. Mineral är uppbyggda på olika sätt och ett minerals 
uppbyggnad bestämmer dess specifika egenskaper vilka ofta går att undersöka. 
Mikroskopoperatören använder skillnader hos dessa egenskaper för att identifiera 
och skilja mineral åt.  
De egenskaper som undersöks vid identifieringen av mineral brukar delas upp i fyra 
grupper, nämligen: kvalitativa optiska egenskaper, hårdhet, struktur och morfologi 
hos faser samt karakteristiska texturer som uppstår hos vissa faser när de 
förekommer i samband med andra. 
De optiska egenskaperna kan i sin tur delas upp i flera egenskaper.  

 Färg. När identifiering av färgen hos mineralet görs så sker detta med 
planpolariserat ljus, d.v.s. ljuset tillåts att enbart svänga i en riktning. 
Analysatorn är antingen utdragen eller ställd parallell med polarisatorn. Viktigt 
att tänka på vid bedömning av färg är att operatörer kan uppleva färger olika 
inte bara för att vi upplever färger i vår vardag olika men också på grund av 
lampan i mikroskopet som kan vara i olika skick och att upplevd färg hos ett 
mineral i en matrix av andra olikfärgade mineral kan variera beroende på 
matrixens färgsammansättning. Många mineral har liknande färg i reflekterat 
ljus men vissa mineral har väldigt karakteristiska färger, de mineral som har 
liknande färger kan dock ha väldigt olika intensitet (se tabell 1).  
 

Covellit Blå 

Guld Gul 

Kopparkis Gul 

Bornit Rödbrun till brun 

Koppar Rödbrun till brun 
Tabell 1. 

 

 Anisotropism. Det anisotropa beteendet undersöks med korsade nikoller 
d.v.s. dubbelpolariserat ljus. Isotropa mineral släcks ut med korsade nikoller 
och oavsett hur provbordet roteras så kommer mineralet att fortsätta vara 
utsläckt. Isotropa mineral utgörs av de med kubisk kristallstruktur medan 
anisotropa mineral utgörs av de med lägre symmetri än kubisk. Anisotropa 
mineral kommer att uppvisa skiftningar i färg och reflektans om provet roteras 
i det horisontella planet. Det första som undersöks är ofta ljusintensiteten 
(reflektansen), vilka anges i en skala från väldigt svag till väldigt stark. Ett 
anisotropt mineral kommer att uppvisa en lagbunden variation av intensitet vid 
rotation av provbordet. Denna variation sker med 90o intervall där mineralet är 
utsläckt, detta ger också effekten att intensiteten är maximal vid 45o från varje 
utsläckning. Som nämnts kan olika färger iakttagas under korsade nikoller, 
dessa färger används i regel inte vid identifiering. Detta beror på att färgerna 
kan variera med avseende på illumineringssystem och endast gäller vid 
perfekt korsade nikoller. Det är också få mineral som uppvisar tydligt 
karakteristiska färger under dubbelpolariserat ljus, ett exempel är dock 
markasit som har en djupgrön färg.  
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Vid poleringen kan fina repor uppstå som under korsade nikoller uppvisar 
anisotropt beteende. 
 

 Reflektans. Reflektans är ett mått på hur väl ett mineral reflekterar det 
infallande ljuset tillbaka till operatören (se ekvation 1). När man mäter eller 
uppskattar reflektansen är det viktigt att provet ifråga inte är oxiderat eller 
kontaminerat på annat sätt. Detta beror på att oxidation och kontamination 
påverkar reflektansen. Som nämnt så är det möjligt att mäta denna 
parameter, då behövs dock tilläggsutrustning till mikroskopet. Relativ 
reflektans kan dock vara lika givande vid identifikation om operatören besitter 
erfarenhet eller använder sig av tabellvärden över reflektans, operatören 
jämför då reflektansen hos ett okänt mineral med omkringliggande mineral där 
några är kända. Relativ reflektans är den metod som används i denna studie. 
 

               
                                

                              
     

 
Ekvation 1. (Craig, 1994). 
 
En annan typ av reflektans är bireflektans. Bireflektans är ett fenomen hos 
många anisotropa mineral d.v.s. inte kubiska, hexagonala eller tetragonala 
system. Egenskapen som sådan är något som används vid identifikation av 
mineral. Bireflektans kan uppstå för att det anisotropa mineralet reflekterar det 
infallande ljuset olika beroende på ljusets infallsvinkel. Eftersom ljuset bryts 
olika kommer dess reflektans att variera beroende på orienteringen av 
mineralet gentemot det polariserade ljuset (Craig, 1994). 
 

 Reflektionspleokroism. Detta fenomen uppkommer ofta hos anisotropa 
mineral d.v.s. inte kubiska, hexagonala eller tetragonala system, beroende på 
att mineralets kristallstruktur är arangerad så att ljus från olika infallsvinklar 
bryts på olika sätt. När ljuset bryts på olika sätt förändras den återgivna 
färgen. Både bireflektans och reflektionspleokroism undersöks under 
planpolariserat ljus och genom att rotera provbordet (Craig, 1994). 
 

 Inre reflexer. Är som uttrycket låter en sekundär reflektion av ljus, detta 
fenomen kan uppstå när ett mineral inte är helt opakt. Ett exempel på mineral 
som kan ge inre reflexer är zinkblände (se Bild 1188A-4 i appendix 3). Både 
egenskapen som sådan och vilken färg som uppstår används vid identifikation 
av mineral. Inre reflexer uppstår när ett mineral reflekterar en del av det 
infallande ljuset samtidigt som en del av ljuset går in i mineralet. När ljuset 
möter en reflekterande yta vänder det tillbaka och operatören kan se det, 
eftersom ljuset bryts olika i och på mineralt upplevs olika färger för inre 
reflekterat ljus och yttre reflekterat ljus. Den reflekterande ytan kan vara en 
spricka eller ett annat mineral som är beläget undertill (Craig, 1994). 
 

Fysikaliska och mekaniska egenskaper används vid identifiering av mineral. Dessa 
egenskaper kan också ge indikationer på bildningsmiljö och hur provet förändrats 
med tiden. 
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 Hårdhet. Mineralens olika kemiska sammansättningar, kan ge upphov till olika 
hårdhet. Hårdheten är ett mått på hur motståndskraftigt mineralet är mot 
abrasion. Det finns olika metoder för att mäta eller uppskatta ett minerals 
hårdhet. Normalt sett utgår man ifrån tre typer, nämligen: rephårdhet, 
poleringshårdhet mikroindentationshårdhet. De två typer som kommer att tas 
upp här är poleringshårdhet och rephårdhet. Båda typerna använder sig av att 
poleringen av ett prov aldrig ger en perfekt yta helt fri från repor och relief. 
Poleringshårdheten använder sig av reliefen som uppstår när ett prov med 
mineral av olika hårdhet poleras. Det hårdare mineralet kommer inte att slipas 
ned lika mycket som de mjukare mineralen och en relief kan ses i 
mikroskopet. Denna metod ger endast ett mått på relativ hårdhet. För att 
undersöka vilket mineral som är det mjukare används fenomenet Kalb light 
line. Metoden går ut på att sätta fokus på gränsen mellan två mineral, därefter 
höjs objektivet så att mineralen går ur fokus, i takt med att provet går ur fokus 
rör sig en linje av ljus (Kalb light line) mot det mjukare mineralet.  
Rephårdheten ger även den ett mått på relativ hårdhet. Även om ett prov 
poleras mycket noggrant kommer det att finnas kvar repor, ibland sträcker sig 
över mineralgränser. Av intresse att studera är området där en repa korsar en 
mineralgräns. Beroende på hur hårt ett mineral är så kommer denna repa att 
vara av olika djup. En repa är typiskt mer markant i ett mjukt mineral. Det är 
dock viktigt att skilja på repor som bildats vid poleringen och under slipningen, 
ty en repa från slipningen kan vara mer markant i ett hårdare mineral. Detta 
beror på att ett mjukare mineral lättare poleras ned, detta i sin tur bidrar till att 
det mer motståndskraftiga mineralet behåller sin repa samtidigt som det 
mjukare mineralet blir av med sin (Craig, 1994). 
 

 Spaltning. Beroende på kristallstrukturen kommer mineralet att spalta på ett 
karakteristiskt sätt. Huruvida mineralet spaltar eller inte beror på hårdheten 
och prepareringen. Ett mineral med en karakteristisk spaltning är blyglans, det 
känns igen på sina triangulära gropar som uppstår vid för hård polering (se 
bild 1188B-7 i appendix 3) (Craig, 1994).  
 

 Kristallform. De flesta mineral har en känd kristallstruktur som i sin tur bidrar 
till en viss form vid tillväxt, endast kristaller som vuxit under ostörda 
förhållanden kan identifieras med hjälp av formen. Vissa mineral är mer eller 
mindre benägna att växa och behålla sin naturliga form. Exempel på mineral 
som ofta uppvisar euhedrala kristallformer är pyrit och magnetit. Pyrit är ett 
kubiskt mineral och kan ofta ses som kvadratiska korn på ett polerprov. Viktigt 
att komma ihåg är dock att beroende på vilket plan ett exempelvis kubiskt 
mineral snittas efter så kan olika former framträda, ett kubiskt mineral kan 
exempelvis ge sken av att ha formen av en rektangel, triangel, kvadrat eller 
en osymmetrisk pentagon. Vid klassificering av kristallformen används 
begreppen, euhedral, subhedral och anhedral. Ett välformat mineral är 
euhedralt, ett anhedralt mineral uppvisar motsatsen. Kopparkis är ett typiskt 
anhedralt mineral (Craig, 1994). 
 

 Zonering. Detta fenomen kan enbart ses om provet har etsats (polerats med 
en syra). Etsningen framhäver nämligen det som kallas zonering. Zonering 
består av interna band parallella med kristallstrukturen. Detta kan användas 
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när man studerar t.ex. tvillingbildning. Alla mineral kan uppvisa dessa band 
(Ineson, 1989). 

 

 Tvillingbildning. Två typer av tvillingbildning brukar uppträda i malmmineral, 
deformationstvillingar och tillväxttvillingar. Tvillingbildning identifieras av 
spaltning som byter riktning i samma mineral, brutet mönster av inklusioner 
eller zonering. Tvillingbildning är mest framträdande under korsade nikoller 
men kan även ses i planpolariserat ljus. Egenskapen som sådan kan 
användas vid identifiering då det inte är alla mineral som uppvisar 
tvillingbildning. Dessutom brukar mineral som uppvisar tvillingbildning också 
göra det på ett karakteristiskt vis. Förutom färg och reflektans så kan 
tillväxttvillingar användas för att skilja guld från kopparkis, detta beror på att 
guld inte besitter den egenskapen samtidigt som kopparkis ofta uppvisar så 
kallad polysyntetisk tvillingbildning. Mekanisk tvillingbildning beror på en 
senare deformation. Tecken på mekanisk tvillingbildning kan vara lameller 
(karakteristiskt för kopparkis och hematit) eller böjda korn (Ineson, 1989).  
 

Det finns även egenskaper som inte kräver mikroskop för att undersökas, till exempel 
magnetism. Magnetism undersöks med fördel på större prover och då med en 
magnet. Exempelvis kan man avgöra om det är magnetit eller magnetkis i en stuff 
bara genom att undersöka hur pass magnetisk den är. Bara magnetit är magnetisk 
nog att låta lyfta sig med en magnet. Kunskap om vilka mineral som vanligtvis 
förekommer tillsammans (paragenes) är inte att förringa, detta kan vara till stor hjälp 
till exempel för att utesluta vissa mineral. 

Utifrån den geologiska bakgrunden och beskrivningen av de båda gruvorna 
har antaganden gjorts med avseende på några mineral som är sannolika att påträffa. 
En litterär studie av dessa mineral gjordes och nedan följer en lista över dessa. För 
samtliga mineral användes Nesse (2009). 

Zinkblände (eng. sphalerite) 
Kemisk sammansättning: (Zn,Fe)S. 
Kristallstruktur: Kubisk. 
Anisotropi: Saknas. 
Färg (makroskopisk): Ljust brun, brun, nästan svart. Mörkare med ökad 
Fe -halt. 
Färg (sett i mikroskop): Ibland något brun, annars grå. 
Reflektionspleokroism: Saknas. 
Interna reflexer: Är vanliga, gula till gulbruna alternativt rödbruna. 
Reflektans: Låg, 16,4. Bireflektans: Saknas. 
Poleringshårdhet: >kopparkis och tetrahedrit. <Magnetkis och Magnetit. 
Övrigt: Innehåller ofta sulfider såsom kopparkis, blyglans eller magnetkis. 
Zinkblände är karakteristiskt för hydrothemala sulfidavsättningar. Hittas ofta i 
samband med andra sulfider såsom blyglans, pyrit och kopparkis. 

 
Blyglans (eng. galena) 

Kemisk sammansättning: PbS. 
Kristallstruktur: Kubisk. 
Anisotropi: Saknas. 
Färg (makroskopisk): Blågrå. 
Färg (mikroskopisk): Oftast vit men kan också vara något blåaktig.  
Reflektionspleokroism: Saknas 
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Interna reflexer: Saknas. 
Reflektans: Ganska hög, 42. Bireflektans: Saknas. 
Poleringshårdhet: Samma som kopparkis men mindre än tetrahedrit. 
Övrigt: Triangulära gropar som uppstått under poleringen. 
  

Kopparkis (eng. chalcopyrite) 
Kemisk sammansättning: CuFeS2 
Kristallstruktur: Tetrahedral 
Anisotropi: Svagt anisotrop, under korsade nikoller uppträder den i gråblå till 
gulgröna färger. 
Färg (makroskopisk): Metallisk gul till mässingsgul, grönsvart sträck. 
Färg (mikroskopisk): Gul till mässingsgul. 
Reflektionspleokroism: Väldigt svag till ingen. 
Interna reflexer: Saknas 
Reflektans: Hög, 47,2. Bireflektans: Låg, 46,5. 
Poleringshårdhet: Samma som blyglans men lägre än zinkblände. 
Övrigt: Liknar pyrit men är mer distinkt gul med inslag av en grön ton. Pyrit 
bildar ofta euhedrala kristaller i motsats till kopparkis. Är vanlig i hydrotermala 
avsättningsmiljöer. 
 

Bornit (eng. bornite) 
Kemisk sammansättning: Cu5FeS4 
Kristallstruktur: Ortorombisk 
Anisotropi: Svagt. 
Färg (makroskopisk): Brun till brons. 
Färg (mikroskopisk): Rosabrun. 
Reflektionspleokroism: Svag, lilabrun. 
Interna reflexer: Saknas 
Reflektans: Svag, 25. Bireflektans: Svag, 13. 
Poleringshårdhet: >blyglans och kopparglans, <kopparkis. 
Övrigt: Ofta massiva aggregat i ådror, vanlig i samband med andra 
kopparsulfider. 
 

Kovellit (eng. kovellite) 
Kemisk sammansättning: CuS. 
Kristallstruktur: Hexagonal. 
Anisotropi: Kraftigt anisotrop, under korsade nikoller uppträder den i rödorange 
till brunaktig färg. 
Färg (makroskopisk): Indigoblå. 
Färg (mikroskopisk): Indigoblå till blåvit. 
Reflektionspleokroism: Stark, indigoblå till blåvit. 
Interna reflexer: Saknas. 
Reflektans: Medelstark, 21. Bireflektans: Stark, 4. 
Poleringshårdhet: <kopparkis. 
Övrigt: Ses ofta i samband med koppar i ådror, framförallt i hydrotermalt 
bildningsmiljö. 
 

Magnetkis (eng. pyrrhotite) 
Kemisk sammansättning: Fe1-xS (x = 0 – 0,17). 
Kristallstruktur: Monoklin (pseudohexagonal). 
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Anisotropi: Kraftigt anisotrop, under korsade nikoller uppträder den i gulgrå 
eller gråblå färger. 
Färg (makroskopisk): Metallisk brons eller brunaktig, rödaktig. 
Färg (mikroskopisk): Distinkt gräddrosa till brun. 
Reflektionspleokroism: Gräddrosa till rödbrun. 
Interna reflexer: Saknas. 
Reflektans: Medelstark, 43. Bireflektans: Distinkt, 39. 
Poleringshårdhet: > kopparkis men <pyrit. 
Övrigt: Svagt magnetiskt. Kan ersättas med olika sulfider eller oxider såsom 
pyrit och arsenikkis. Är karakteristiskt starkt anisotrop med tydlig pleokroism. 
 

Arsenikkis (eng. arsenopyrite) 
Kemisk sammansättning: FeAsS 
Kristallstruktur: Monoklin 
Anisotropi: Kraftigt anisotrop, under korsade nikoller uppträder den i blåvit eller 
grön färg. 
Färg (makroskopisk): Vit till metallisk grå. 
Färg (mikroskopisk): Gulaktigt vit. 
Reflektionspleokroism: Svag. 
Interna reflexer: Saknas. 
Reflektans: Medelstark, 53. Bireflektans: Svag, 53. 
Poleringshårdhet: >magnetit och <pyrit. 
Övrigt: Färgmässigt kan den vara svår att skilja från pyrit oftast dock ”vitare”. 
Hittas ofta i hydrotermal bildningsmiljö med andra sulfider. 
 

Hematit (eng. hematite) 
Kemisk sammansättning: Fe2O3 
Kristallstruktur: Hexagonal. 
Anisotropi: Distinkt anisotrop, under korsade nikoller uppträder den i gråblå till 
grågul. 
Färg (makroskopisk): Djupt röd. 
Färg (mikroskopisk): Gråaktigt vit men med en blå ton. 
Reflektionspleokroism: Svag 
Interna reflexer: Djupröd. 
Reflektans: Medel, 29. Bireflektans: Svag, 25. 
Poleringshårdhet: >magnetit och <pyrit. 
Övrigt: Hematit är en stabil vittringssprodukt, bildas ofta av andra Fe – 
bärande mineral. Särskiljs från exempelvis magnetit genom sin inre reflex och 
sin anisotropism.  
 

Magnetit (eng. magnetite) 
Kemisk sammansättning: FeFe2O4 eller Fe3O4 
Kristallstruktur: Kubisk. 
Anisotropi: Saknas. 
Färg (makroskopisk): Svart. 
Färg (mikroskopisk): Brunaktigt grå. 
Reflektionspleokroism: Saknas. 
Interna reflexer: Saknas. 
Reflektans: Svag, 20. Bireflektans: Saknas. 
Poleringshårdhet: >kopparkis och <pyrit och hematit. 
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Övrigt: Kraftigt magnetisk. I en oxiderande miljö omvandlas den lätt till hematit 
(martitisering). Kan särskiljas från zinkblände genom avsaknaden av inre 
reflexer och av att magnetit är mycket hårdare. 
 

Pyrit (eng. pyrite) 
Kemisk sammansättning: FeS2 
Kristallstruktur: Kubisk 
Anisotropi: Saknas. 
Färg (makroskopisk): Metallisk mässingsgul. 
Färg (mikroskopisk): Gulaktigt vit. 
Reflektionspleokroism: Saknas 
Interna reflexer: Saknas. 
Reflektans: Hög, 54. Bireflektans: Saknas. 
Poleringshårdhet: >de flesta sulfider. 
Övrigt: Omvandlas ofta till järnoxider såsom hematit, dessa är då 
pseudomorfer av pyrit. Med sin euhedrala form och isotropa egenskaper är 
pyrit lätt att urskilja. 
 

Silver (eng. silver) 
Kemisk sammansättning: Ag 
Kristallstruktur: Kubisk. 
Anisotropi: Saknas. 
Färg (makroskopisk): Silvrigt vit, grå blir svart vid oxidation. 
Färg (mikroskopisk): Silvrigt vit, grå blir svart vid oxidation. 
Reflektionspleokroism: Saknas. 
Interna reflexer: Saknas. 
Reflektans: Högst, 94. Bireflektans: Saknas. 
Poleringshårdhet: > blyglans och < tetrahedrit. 
Övrigt: Oxiderar lätt. Omvandlas lätt till silversulfid. Återfinns ofta i hydrotermal 
bildningsmiljö. 
 

Tetrahedrit (eng. tetrahedrite) 
Kemisk sammansättning: (Cu,Fe)12Sb4S13 
Kristallstruktur: Kubisk. 
Anisotropi: Saknas. 
Färg (makroskopisk): Grå till svart. 
Färg (mikroskopisk): Grå med grön eller brun ton. 
Reflektionspleokroism: Saknas. 
Interna reflexer: Kan uppvisa rödaktiga reflexer vid innehåll av As. 
Reflektans: Medel, 32. Bireflektans: Saknas. 
Poleringshårdhet: >blyglans, kopparkis och < zinkblände. 
Övrigt: Kan innehålla silver som substitut för Cu eller Fe. Återfinns ofta i 
hydrotermal bildningsmiljö. 

 
Guld (eng. gold) 

Kemisk sammansättning: Au 
Kristallstruktur: Kubisk. 
Anisotropi: Saknas. 
Färg (makroskopisk): Metallisk guldgul, Ljusare om den innehåller Ag eller 
rödare om den innehåller Cu. 
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Färg (mikroskopisk): Ljust guldgul. 
Reflektionspleokroism: Saknas. 
Interna reflexer: Saknas. 
Reflektans: Mycket hög, 83,4. Bireflektans: Saknas. 
Poleringshårdhet: >blyglans och < tetrahedrit och kopparkis. 
Övrigt: Särskiljs från kopparkis då kopparkis upplevs som mer grönaktig i 
jämförelse. Särskiljs från pyrit genom sin något mörkare gula ton. Hittas oftast 
i hydrotermala bildningsmiljöer eller i kvartsgångar i lågmetamorfa graniter. 

 
Resultat 
Resultatet är baserat på de stuffer och polerprov som Per Nysten tillhandahållit för 
studien. De ingående mineralen är identifierade med hjälp av ovan beskriven metod 
samt med hjälp av Örjan Amcoff. Polerprov 1188A/B är tagna från samma stuff men 
eftersom de uppvisade så olika sammansättning så togs båda med. 

Näverberg 1194 
Stuffen: Mörkt brunröd med skikt av mer rödbrun karaktär. Inga större kristaller. 
Polerprovet: Av de opaka mineral som identifierades dominerade zinkblände. 
Uppskattad halt av icke-opaka mineral är ca 50 %. Kopparkis återfinns som 
inneslutningar i zinkbländen (se bild 1194-1 i appendix 1). I zinkbländen finns inslag 
av anhedrala blyglanskorn. Små mängder av magnetkis, återfinns mestadels som 
strökorn. Spår av magnetit, den magnetit som hittades var omsluten av kopparkis. 
Det var inte helt ovanligt att finna zinkblände med röda inre reflexer. Magnetkis kunde 
identifieras i närheten av pyrit. Pyritkristaller var i vissa fall spruckna, dessa sprickor 
var fyllda med blyglans. Hematit var inte helt ovanligt. På en plats i provet hittades ett 
okänt mineral omslutet av kopparkis (se bild 1194-2 i appendix 1). 

Skyttgruvan 1202 
Stuffen: Mörk men med en stor andel ljusa silikater såsom kvarts och ett mer 
mörkgrönt mineral. Lokalt blyglans i stora mänger. Inga större pyritkristaller. 
Polerprovet: Av de opaka mineral som identifierades dominerade zinkblände. I övrigt 
bestod polerprovet uppskattningsvis av hälften icke-opaka och hälften opaka mineral. 
Blyglans identifierades som inneslutningar i zinkbländen och i detta prov var det 
tydligt hur zinkbländen är mer benägen att växa än blyglansen, detta baseras på att 
zinkbländekristallerna är konvexa samtidigt som blyglanskristallerna är konkava (se 
bild 1202-3 i appendix 2). Det innebär att zinkbländen bestämmer blyglansens 
kornform. I detta prov kunde ett tecken på hydrotermal påverkan urskiljas (utöver de 
ingående mineral som i sig är ett tecken), zinkbländen låg nämligen som en bård runt 
stora delar av de icke-opaka mineralen. Mindre mängd euhedral pyrit kunde 
identifieras (se bild 1202-1och 1202-2 i appendix 2). Lokalt återfanns extrema 
mängder silver som strökorn i pyrit, silvret var dock oxiderat (se bild 1202-1 i 
appendix 2). I närheten av silvret kunde även små mängder kopparkis återfinnas, i 
anslutning till både pyrit och magnetkis. I Pyriten återfanns strökorn av magnetkis (se 
bild 1202-1 och 1202-2 i appendix 2).  

Skyttgruvan 1188 A 
Stuffen: Mörkt kompakt rödbrun till färgen. Millimeterstora kubiska pyritkristaller kan 
urskiljas med blotta ögat. Långsträckta flakiga silikatmineral kan också urskiljas. 
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Polerprovet: Av de opaka mineral som identifierades dominerade zinkblände. I övrigt 
så bestod polerprovet av uppskattningsvis hälften icke-opaka och hälften opaka 
mineral. I provet fanns en tydlig gräns, denna gräns delade upp provet i två relativt 
olika delar (se bild 1188 A-1 i appendix 3). Mineralogiskt innehöll de samma 
uppsättning men halterna varierade kraftigt. En imaginär uppdelning av provet 
gjordes och de två delarna beskrivs separat. 

Del 1: I den övervägande andelen zinkblände identifierades magnetkis och 
blyglans. Både magnetkis och blyglans bestod av små korn i stor mängd. Ett okänt 
mineral, som tolkas som ett omvandlingsmineral, kan vara arsenikkis. Arsenikkisen 
återfinns som inneslutningar i magnetkis. Små halter kopparkis. Tydligt exempel på 
tvillingbildning kunde ses i vissa magnetkiskorn (se bild 1188 A-3 i appendix 3). 
Ställvis övervägande andel magnetkis (se bild 1188 A-2 i appendix 3). 

Del 2: Denna del av provet utgörs till stor del av zinkblände med små 
mängder av blyglans och magnetkis, blyglansen och magnetkisen återfanns som 
små strökorn. Även här fanns ett okänt mineral som tolkas som arsenikkis, då med 
inneslutningar av magnetkis.  

Skyttgruvan 1188 B 
Stuffen: Mörk kompakt rödbrun till färgen. Långsträckta flakiga silikatmineral kan 
också urskiljas. 
Polerprovet: Av de opaka mineral som identifierades dominerade zinkblände. I övrigt 
bestod polerprovet av uppskattningsvis mer än hälften icke-opaka och mindre än 
hälften opaka mineral. Provet har tre tydliga deformationszoner, dessa tre zoner har 
högre koncentration av icke-opaka mineral än polerprovet i övrigt. Av de opaka 
mineralen är blyglans det vanligaste i och i närheten av sprickzonerna (se bild 
1188B-4 i appendix 3). Blyglanskornen är skurna av mindre sprickor, sprickorna skär 
oftast blyglansen i en rät linje det vill säga sprickorna är raka. Kontaktytan mellan 
blyglansen och sprickfyllnaden är knottrig och en tydlig skillnad på mineralet vid 
kontaktytan och mineralet mitt i sprickan kan urskiljas (se bild 1188 B-7 i appendix 3). 
Kontaktytan går i en något brungrå färg samtidigt som kärnan går i en mer ljust 
blågrå färg, sprickfyllnadsmineralet är isotropt. En tydligt euhedral pyritkristall syns 
också i provet. Denna kristall har på ett ovanligt sett spruckit i perfekta plan 
rätvinkliga mot varandra (se bild 1188 B-1 i appendix 3). Sprickfyllnadsmineralet 
består av magnetkis samt ett okänt mineral, som är grått med en grönaktig ton och 
har en reflektans som liknar blyglans. Det ljust gröngråa mineralet återfinns på flera 
platser i provet och ligger i blyglans och angränsar ofta till ett annat mineral. Detta 
okända mineral tolkas som tetrahedrit (se bilder 1188 B-1, 2, 3 och 5 i appendix 3). 
På samma sätt som i prov 1202 finns blyglans som en bård kring silikatmineral (se 
bild 1188 B-6 i appendix 3). I detta prov var det möjligt att se tydligt stråliga silikater 
(se bild 1188 B-8 i appendix 3). 
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Diskussion 

Felkällor hos mikroskopet 
Vid identifiering av mineral med hjälp av mikroskopi görs oftast den första 
bedömningen på mineralets färg och reflektans. Här kan dock stora skillnader i både 
färg och reflektans erhållas beroende på rent materiella omständigheter. Mikroskopet 
kan nämligen påverka dessa faktorer genom lampan och ljusfiltret. Det är inte bara 
vilken modell av lampa eller vilket typ av filter som påverkar utan även hur länge 
lampan har använts. Detta blir inget problem så länge samma mikroskop används. 
Eftersom intensiteten på belysningen kan varieras på mikroskopet så är det även här 
viktigt att försöka använda samma intensitet under hela studien, detta på grund av 
den uppenbara anledningen att reflektansen kan upplevas som mycket högre om 
belysningen är inställd på maximal styrka relativt på halv styrka. Detta är också viktigt 
att tänka på när bedömningar görs med korsade nikoller. Eftersom de flesta opaka 
mineral släcks ut under perfekt korsade nikoller brukar belysningen sättas till maximal 
styrka, detta bör därför göras varje gång anisotropism undersöks. 

Svårigheter vid mineralidentifiering 
Nyss diskuterades på vilket sätt mikroskopet kan påverka upplevd färg och 
reflektans. Det finns också naturliga fenomen som påverkar dessa faktorer. Oxidation 
av mineral är ett fenomen som kraftigt ändrar de optiska egenskaperna. Av de 
mineral som ingått i denna studie är det två som är mer känsliga för oxidation, 
nämligen magnetkis och silver. När magnetkisen oxiderar så uppträder den i en mer 
rostlik färg. När silver oxiderar så går den från metallisk silvervit till metallisk gulbrun, 
brunblå och till sist svart. Oxidation förändrar alltså färgen men sänker också 
reflektansen. Om silvret hinner oxidera till den mer svarta färgen får den en reflektans 
motsvarande ett silikat. För att undvika oxidation bör proverna hållas torra och 
mörklagda under förvaring. Om oxidation sker kan problemet enkelt lösas med 
antingen ett ultraljudsbad eller en kort poleringssession med det finaste 
poleringsmedlet. Ett annat fenomen är att den upplevda färgen på ett mineral kan 
variera beroende på vilken färg det är omgivet av. Exempelvis så kan kopparkis 
jämsides pyrit upplevas som guld, om kopparkisen däremot är belägen bredvid guld 
upplevs den som blekt gröngul snarare än djupt guldgul. Ibland kan ett mineral se ut 
att ha en annan färg utmed korngränsen på grund av det problem som nyss nämnts. 
Detta är även ett problem vid studier av väldigt små korn då färgen kan upplevas 
som en helt annan än den verkliga. Det är inte bara färgen som kan variera beroende 
på ett minerals grann-mineral, även reflektansen kan upplevas olika. Exempelvis så 
kan blyglans upplevas som silver om det är omgivet av mörka silikater samtidigt som 
det kan se ut som magnetit om det är omgivet av silver.  

Under denna studie har enbart förstoring upp till 200 gånger varit tillgänglig 
vilket har gjort det svårt att studera väldigt små korn med avseende på anisotropi, 
färg och reflektans. Skillnader i poleringshårdhet har också varit svår att bedömma.  

Resultat 
Mikroskoperingen av de opaka faserna gav ett något förväntat resultat. Utifrån 
beskrivningen av den geologiska bakgrunden kunde sulfid och oxidmineral förväntas 
uppträda i viss omfattning. Med den mer specifika beskrivningen av 
berggrundsgeologin i Falunområdet och de båda gruvorna kunde specifika mineral 
och även halter av dem förväntas.  
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På flera platser kunde tecken på en hydrotermal påverkan observeras, exempelvis: 
att blyglansen ligger som en bård kring många silikater (se bild1188 B-6 i appendix 
3), samt den tydliga uppdelningen i prov 1188 (bild 1188 A-1 i appendix 3). Tecken 
på deformation observerades i prov 1188 A och B genom spricksystem där silikater 
förekommer mer frekvent. Något som förvånade var den låga halten av 
kopparbärande sulfider. Varphögsanalyserna visar på en kopparhalt mellan 0,5 – 1,4 
% efter förädling. Enbart i Näverbergsgruvans prov kunde anmärkningsvärda 
mängder kopparkis identifieras. Dock så kan förstås inte en studie av endast ett fåtal 
stuffer förklara hela området. Enligt varphögsanalyserna är zinkblände vanligast 
förekommande, därefter blyglans (av de undersökta malmmineralen), vilket stämmer 
överens med resultatet i denna studie. Det normala i denna studie är att zinkblände 
dominerar och utgör matrixen med blyglans som inneslutningar. I blyglans gjordes de 
största fynden av övriga opaka mineral. I denna studie har visserligen ingen djupare 
analys av halterna gjorts utan enbart en uppskattning. Omvandling av magnetkis till 
arsenikkis kunde observeras på flera platser i proven från skyttgruvan.  

Mikroskopering som enda analysmetod är vanligtvis inte att föredra. Ofta 
brukar mikroskoperingen kompletteras med elektronsondering och eller 
ramanspektrografi framförallt om bildningsmiljön är okänd. I detta fall var dock 
området välkänt vilket begränsade antalet tänkbara mineral. 
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Appendix 

Appendix 1 

1194 
 

 
Bild 1194-1: Grundmassan utgörs av zinkblände (sph). Zinkbländen i bilden är det 
grå mineralet. Zinkbländen är kubisk och uppvisar normalt inga korngränser, i denna 
bild kan dock gränserna ses på grund av kopparkis (cph) som lagt sig där (se struktur 
i övre högra hörnet), kopparkisen är kristallografiskt kontrollerat av zinkbländen. 
Tvillingbildning i zinkbländen ses också på grund av kopparkisen. Det beiga 
mineralet nere till vänster är magnetkis (po) och det ljust blågråa mineralet längst ned 
till vänster är blyglans. De svarta mineralen är icke-opaka, d.v.s. silikater.  
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Bild 1194-2: Zinkblände (grå) är det dominerande mineralet i provet. I zinkbländen 
finns inneslutningar av okända silikater (svart- mörkgrå) och kopparkis (gul). I 
kopparkisen finns ett okänt mineral (gråbeige). 
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Appendix 2 

1202 
 

 

Bild 1202-1: Pyrit (mässingfärgat) är det dominerande mineralet i bilden. I pyriten ses 
euhedrala kristaller samt maskliknande strukturer (myrmekit). Magnetkis (beigebrun), 
pleochroismen är tydlig. Oxiderat silver (blå).  
 

 
Bild 1202-2: Det grå dominerande mineralet är zinkblände. Anhedrala blyglanskorn är 
de något ljusare grå mineralen. I blyglansen är magnetkis innesluten. Det ljust beigea 
mineralet tolkas som pyrit (py). Pyrit växer ofta som euhedrala kristaller vilket kan ses 
som kvadrater. 
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Bild 1202-3: I blyglansen (ljust grå) ses de karakteristiska triangulära groparna som 
uppstår vid så kallad plockning. Fotat med 100x förstoring. 

Appendix 3 

1188A 
 

 

Bild 1188A-1: Zinkblände (grå) dominerar. En tydlig gräns kan urskiljas (mitt i bilden) 
med en högre halt blyglans (ljust grå) i den högra delen. Mindre strökorn av 
magnetkis. En ökad mängd av silikater (svart) ses också i den högra delen av provet. 
 



25 
 

 
Bild 1188A-2: Magnetkis (beige) i en matrix av zinkblände (grå), strökorn av silikater 
(mörkgrå till svart). 
 

 
Bild 1188A-3: Tydlig ”mimetic” tvillingbildning i arsenikkis (ljusa mineralet). I 
arsenikkisen syns även dess anisotropa egenskaper, toppen av kornet är ljust grå 
samtidigt som den nedre halvan är beige-rosa. Färgerna skiftar vid rotation. I nedre 
högra hörnet av fotot ses ett icke-opakt minerals inre reflexer. Fotat med korsade 
nikoller. 
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Bild 1188A-4: Zinkblände dominerar med större anhedrala korn av blyglans (ljust 
grå), magnetkis (beige) och okända silikater (svart). I zinkbländen syns dess 
karakteristiska ”inre glöd” i form av röda inre reflexer (se grå markering).  
 

 
Bild 1188A-5: Zinkblände (grå) dominerar bilden. Okända silikatmineral (svart) 
inneslutna i zinkbländen. Okänt ljust mineral med en eventuell omvandling centralt 
(se grå markering). Fotat med 50x förstoring. 
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1188B 
 

 

Bild 1188B-1: Stor euhedral pyritkristall (färgen är något förvrängd, färgen på pyriten 
är i bilden beige men ska vara mässingsgul). Speciellt intressant är att pyriten 
spruckit i perfekta plan vilket inte är vanligt, pyriten är hård och saknar normalt 
spaltriktningar. Sprickfyllnaden kan ses i bild 1188B-2 och -3. Pyriten är omsluten av 
zinkblände (grå). De mörkare mineralkornen utgörs av okända silikater. 
 

 
Bild 1188B-2: Förstoring av bild 1188B-1. Spricka i pyrit (beige). Sprickfyllnaden 
består av magnetkis (beige-rosa) och blyglans (ljust grå). Övriga mineral underst i 
bild är magnetkis, zinkblände och okända silikater (svart). 
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Bild 1188B-3: Förstoring av bild 1188B-1. Spricka i pyrit (mässingsgul), 
sprickfyllnadsmineral är blyglans (ljust grå) samt magnetkis (beige-rosa). Det okända 
mineralet (ljust gråa nästan vita kornet) i blyglansen är kraftigt anisotropt och skiftar i 
ljust beige till röd-rosa. Zinkblände (grå) och okänd silikat (svart). 
 

 
Bild 1188B-4: Utmed sprickzonerna där silikater (svart) är mer dominanta är halten 
av blyglans (ljust grå) förhöjd. Här ses även så kallad ”kul-malm” där zinkbländen 
(grå) utgörs av rundade korn i en matrix av blyglans. 
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Bild 1188B-5: Här ses tetrahedrit (blågrått) i blyglans (ljust grå). I blyglansen ses 
även magnetkis (beige) och rundade zinkbländekorn (grå). Till vänster i bild skymtar 
ett okänt silikat (gråsvart). 
 

 
Bild 1188B-6: I denna bild ses blyglansen (ljust grå) som ett kontaktmineral, belägen i 
kontakten mellan zinkblände (grå) och ett okänt silikatmineral (svart). I blyglansen 
återfinns strökorn av magnetkis (rosa-beige). Det går även att se att silikatmineralen 
har en högre rephårdhet än de opaka mineralen då den dubbelsträckade repan som 
skär alla korn inte har påverkat silikatkristallen lika mycket. I blyglansen ses dess 
karakteristiska triangulära gropar. 
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Bild 1188B-7: Blyglansen i detta prov var lokalt sprucket med sprickorna fyllda av ett 
blågrått (något mörkare än blyglans) okänt mineral, vars kristaller har vuxit vinkelrätt 
mot sprickan, vilket bidragit till att kontakten ser knottrig ut. Spaltningen i blyglansen 
(triangulära gropar) visar tre spaltriktningar och två av sprickorna ser ut att följa två 
av spaltriktningarna. När sprickan går genom zinkbländen (grå) ändras riktningen för 
att sedan återgå till den tidigare i blyglansen.  
 

 
Bild 1188B-8: En bild för att belysa hur provet ser ut i allmänhet men också för att 
visa på en avlång silikatkristall. Tetrahedrit återfinns inom markering. Zinkblände 
(grå) är det opaka mineral som dominerar i övrigt så hittas blyglans (ljust grå) och 
strökorn av magnetkis (rosa-beige). Som i bild 1188B-6 så ses här hur blyglansen 
lagt sig i kontakten mellan zinkblände och silikater.  
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