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Detta arbete diskuterar och belyser hur utvecklingen av minera-
logisk analysmetodik har sett ut genom att tillämpa samt 
beskriva ett urval av både klassisk och modern metodik. Grun-
den till arbetet är en stensamling som byggts upp av Holger 
Jensen och beskrivits av hans son Rolf Jensen på 1940-talet. 
Den nya förteckningen som sammanställts jämförs med den 
gamla som Rolf gjorde. Den enda metoden som inte tillämpas är 
goniometri, vilken dock beskrivs på grund av dess historiska 
betydelse i utvecklingen av kristallmorfologin. Klassisk meto-
dik och egenskaper som beskrivs och har tillämpats är exempel-
vis blåsrörsanalys, hårdhetstestning, streckfärg, spaltning och 
brott. Bland modern metodik valdes malmmikroskopi, röntgen-
diffraktion, elektronmikrosondanalys och Ramanspektroskopi. 
Tidigt under arbetets gång noterades att erfarenhet krävs obero-
ende metodik för att få korrekt resultat och att det kommer dröja 
länge innan de klassiska metoderna blir förlegade. Efter genom-
förda analyser fick vissa minerals identitet revideras.
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Abstract 
This work discusses and gives an overview of how the methods of mineralogical 
analysis developed through time by applying and describing both classical and 
modern methods. The basis for this study is a collection of rocks and minerals that 
was compiled by Rolf Jensen in the 1940s, which was used to test various methods 
and to compare the old observations with newly acquired data, and thereby gain 
insight in mineralogical methods. The only method that was not applied is 
goniometry. It is only described owing the historical importance of this method in the 
development of the understanding and characterisation of crystal morphology. Some 
examples of classic methodology and properties, that have been described and 
applied are blowpipe analysis, hardness testing, streak color, cleavage and fracture. 
The modern methods applied are ore microscopy, X-ray diffraction, electron 
microprobe analysis and Raman spectroscopy. At an early stage in the process it 
was apparent that experience is required, independent of methodology, to obtain 
accurate results, and that it will be long before the classical methods becomes 
obsolete. Without the knowledge of classical methodology the modern methods of 
analysis would not be possible to utilise to their full extent. 

Sammanfattning 
Detta arbete diskuterar och belyser hur utvecklingen av mineralogisk analysmetodik 
har sett ut genom att tillämpa samt beskriva ett urval av både klassisk och modern 
metodik. Grunden till arbetet är en stensamling som byggts upp av Holger Jensen 
och beskrivits av hans son Rolf Jensen på 1940-talet. Den nya förteckningen som 
sammanställts jämförs med den gamla som Rolf gjorde. Den enda metoden som 
redogörs för men inte tillämpas är goniometri, vilken dock beskrivs med anledning av 
dess historiska betydelse i utvecklingen av kristallmorfologin. Klassisk metodik och 
egenskaper som beskrivs och har tillämpats är exempelvis blåsrörsanalys, 
hårdhetstestning, streckfärg, spaltning och brott. Bland modern metodik valdes 
malmmikroskopi, röntgendiffraktion, elektronmikrosondanalys och 
Ramanspektroskopi. Tidigt under arbetets gång noterades att erfarenhet krävs 
oberoende metodik för att få korrekt resultat och att det kommer dröja länge innan de 
klassiska metoderna blir förlegade. Efter genomförda analyser har identiteten av 
vissa mineral i samlingen reviderats. 
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Inledning 
Genom åren har geologin som vetenskap utvecklats, nya mineral upptäcks och 
gamla har omklassificerats eller diskrediterats varigenom förståelsen för mineralens 
egenskaper och deras bildningssätt tillika blivit bättre. Även beträffande 
analysmetoderna har nya och mer sofistikerade (högteknologiska) metoder 
utvecklats kontinuerligt, inte minst de senaste årtiondena. I ett försök att jämföra 
klassisk metodik med modernare har ett flertal analysmetoder tillämpats, allt från 
blåsrörsanalys, som utvecklades och användes flitigt under tidigt 1800-tal (Brush 
1926), till dagens senaste laser-Ramanspektroskopi (Klein m fl. 1993). Grunden till 
detta arbete är en stensamling som byggdes upp av Holger Jensen och beskrevs på 
1940-talet av hans son Rolf Jensen. Resultaten från det tidigare arbetet har jämförts 
med de som erhållits under detta projekt i syfte att utröna hur mineralogiska 
analysmetoder har utvecklats med tiden, hur mycket mer och mer exakt information 
det går att få fram med dagens metoder samt att fastställa hur väl samlingen var 
karakteriserad med de äldre metoderna. Tyvärr noterade inte Rolf Jensen vilka 
metoder som användes för identifiering och klassificering av proven, men däremot 
finns vissa egenskaper, kännetecken och fyndplatser antecknat för varje prov. Till 
varje malmmineral (proverna 22-33) har grundämnesinnehåll och halt av dessa 
nedtecknats vilket tillsammans med årtalet arbetet utfördes kan ge en indikation på 
vilka metoder som använts.  
 Syftet med detta projekt är att tillämpa både äldre och modernare 
mineralogiska analysmetoder och där igenom identifiera mineral och bergarter samt 
att beskriva och därmed förstå olika analysmetoder och hur utvecklingen av olika 
analysmetoder har sett ut genom åren. Fokus ligger på jämförelsen av metoder, 
samtidigt som hänsyn tas till att de använda metoderna har olika tillämpbarhet 
beroende på vilket mineral som analyseras och vilken information som sökes. Ett 
tydligt exempel på detta är karbonater som reagerar med en svag syra; om mineralet 
inte reagerar utesluter testet endast en bråkdel av möjliga mineral (Tarbuck m fl. 
2011).  
 Exempel på olika metoder och egenskaper som tillämpats är hårdhet, 
streckfärg, densitet och magnetism, okulära observationer som kristallmorfologi, 
spaltning och brott, fluorescens och blåsrör som är en gammal kemisk analysmetod. 
Modernare metoder som malmmikroskopi och högteknologiska som 
svepelektronmikroskopi och mikrosondering (SEM - EDS, WDS - EPMA, scanning 
electron microscopy - energy dispersive x-ray spectroscopy, wavelength dispersive 
x-ray spectroscopy – electron probe microanalysis), röntgendiffraktion (XRD) och 
Ramanspektroskopi har använts. Alla resultat har sammanställts i en ny förteckning 
över de analyserade mineralen och bergarterna för att kunna jämföra om resultaten 
skiljer sig från den tidigare undersökningen, och för att se hur utvecklingen av 
analysmetoder har sett ut från 40-talet och längre bak i tiden. Under 40-talet hade 
metoder som röntgendiffraktion börjat etableras men då arbetet Rolf Jensen utförde 
var på motsvarande dagens gymnasienivå fanns den högst sannolikt inte tillgängliga 
för honom. 
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Mineral och bergarter 
För att material ska klassificeras som mineral behöver de uppfylla ett antal kriterier; 
de ska vara kemiska föreningar eller element, bildade genom geologiska processer, 
normalt vara fasta substanser vid temperaturer rådande på jordens yta, ha en ordnad 
kristallstruktur och en specifik kemisk sammansättning. Bergarter definieras lösare 
som en geologiskt bildad och naturligt förekommande fast massa uppbyggd av 
mineral eller mineralliknande material. Exempel på mineralliknande material är 
obsidian som är ett ickekristallint vulkaniskt glas eller kol som består av fast organiskt 
material. Som all materia på Jorden är mineral uppbyggda av atomer och det är vilka 
atomer och hur dessa är ordnade som definierar ett visst mineral. Atomer är i sin tur 
uppbyggda av olika antal protoner, elektroner och neutroner vilkas variation i antal 
hos olika grundämnen ger specifika egenskaper som med mineralogiska 
analysmetoder går att karakterisera för att identifiera ett visst mineral. Processen när 
mineral normalt bildas kallas kristallisation och kan ske under högst varierande tryck- 
och temperatur - förhållanden beroende på hur och var detta sker. Under 
kristallisation binder atomer och joner från t.ex. en ursprungslösning eller smälta, 
såsom en magma, kemiskt till varandra i en ordnad struktur. Den genomgripande 
inre strukturen byggs upp genom ordnad packning av atomer där den minsta 
byggstenen kallas enhetscell. Hos ett rent mineral sker tillväxt genom upprepning av 
denna enhetscell. Det är denna repetitiva upprepning av enhetsceller som ger 
välutvecklade kristaller jämna ytor och symmetri, vilket beskrivs närmare under 
kapitlet kristallmorfologi. 

Mineralogi som vetenskap går att härleda åtminstone till Theophrastus 
(ca. 387-272 f.Kr.) som skrev den äldsta bevarade boken rörande bergarter och 
mineral: ”On Stones” i engelsk översättning. År 1556 gav den tyska fysikern och 
gruvingenjören Georgius Agricola ut en detaljerad beskrivning över mineral och 
definierade egenskaper som hårdhet och spaltning vilka fortfarande i princip ligger till 
grund för mineralidentifiering. Många av de största och mest betydelsefulla 
framstegen för utvecklingen av mineralogin gjordes mellan sent 1600-tal och tidigt 
1900-tal. År 1669 demonstrerade den danske vetenskapsmannen Niels Stensen 
(Nicolaus Steno) lagen om vinkelkonstanten mellan en kristalls ytor. A.G. Werner 
från Tyskland, som levde mellan år 1750 och 1817, standardiserade i någon mån 
nomenklaturen för hur mineral beskrivs. René-Juste Haüy (1743-1822, Frankrike) 
visade att kristaller byggs upp av identiska byggnadsblock, löst motsvarande det vi 
idag kallar för enhetsceller, och började utveckla idén att ytorna hos en kristall är 
orienterade relativt till enhetscellerna. J.J. Berzelius (1779 - 1848, Sverige) bidrog 
med grunden för den kemiska klassificeringen av mineral genom att behandla dem 
som kemiska föreningar (Tarbuck m fl. 2011), dels också med hjälp av 
blåsrörsanalys som beskrivs senare i detta arbete (Griffin 1827). År 1828 uppfann 
William Nicol (1768-1851) Nicolprismat som gjorde det möjligt att studera det 
anisotropa beteendet hos ljus när det passerar genom icke - kubiska mineral, vilket 
idag är grunden för det vi kallar optisk mineralogi. Fjärde utgåvan (1854) av James 
D. Danas (1813-1895) bok ”A System of Mineralogy” introducerade den utvecklade 
kemiska klassificeringen som fortfarande används. Henry Clifton Sorby (1826-1908) 
var en av dem som utvecklade petrografisk mikroskopi i syftet att studera mineral och 
bergarter. Upptäckten av röntgenstrålar år 1912 har bidragit mycket till förståelsen av 
minerals inre struktur. Max Von Laue (1862-1942) visade genom kristalldiffraktion av 
röntgenstrålarna att mineral består av en ordnad och upprepande struktur av atomer 
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(Nesse 2009a). För närvarande har över 4500 olika mineral beskrivits samt 
namngivits och nya upptäcks varje år. Eftersom jordskorpan till 98 % endast består 
av åtta olika grundämnen; syre (O 46,6 %), kisel (Si 27,7 %), aluminium (Al 8,1 %), 
järn (Fe 5,0 %), kalcium (Ca 3,6 %), natrium (Na 2,8 %), kalium (K 2,6 %) och 
magnesium (Mg 2,1 %), är de bergartsbildande mineralen däremot relativt få. Syre 
och kisel bildar tillsammans stommen för den dominerande mineralklassen på 
Jorden, silikater, vilka utgör 90 % av jordskorpan. Mineralen är kemiskt indelade i 
klasser baserade på anjon eller anjonkomplex (tabell 1). Mineral inom samma klass 
har tack vare samma anjon eller anjonkomplex liknande inre struktur och alltså, inom 
vissa gränser, liknande egenskaper. Mineral från samma klass förkommer oftast 
tillsammans i en bergart (Tarbuck m fl. 2011). 
Tabell 1. Mineralklasser tillsammans med tillhörande anjon/anjonkomplex och exempel på 
mineral. 

Klass Anjon, anjonkomplex eller 
grundämne 

Exempel på mineral 

Silikater (SiO4)4- Kvarts 

Halider Cl-, F-, Br-, I-  Halit 

Oxider O2- Korund 

Hydroxider (OH)- Gibbsit 

Karbonater (CO3)2- Kalcit 

Nitrater (NO3)1- Nitratit 

Sulfater (SO4)2- Gips 

Fosfater (PO4)3- Apatit 

Element Cu, Ag, S Koppar, silver, svavel 

Sulfider S2- Pyrit 
Källa: (Nesse 2009a) 

Metoder 
Alla metoder som använts är eller har varit väletablerade och används eller har 
använts av mineraloger världen över. Informationen är tagen från läroböcker och 
mineralogisk litteratur. Några av metoderna har inte tillämpats men presenteras på 
grund av deras historiska betydelse, exempelvis goniometri (Brush 1926). Först 
beskrivs de klassiska och enklare analysmetoderna som baseras på grundläggande 
fysikaliska och kemiska egenskaper och normalt inte kräver tillgång till avancerad 
utrustning. Därefter beskrivs de moderna metoderna som kräver dyra och 
högteknologiska instrument. På grund av tidsbrist utfördes inte samtliga analyser och 
tillvägagångssätt för de metoder som bygger på okulära observationer har inte 
beskrivits. 

Klassiska fysikaliska tester 

Hårdhet 
För att på det mest fundamentala sättet bestämma ett minerals hårdhet skrapas de 
mot andra mineral vars hårdhet har ordnats i en skala från ett till tio, den så kallade 
Mohs hårdhetsskala, där 1 är det mjukaste mineralet (talk) och 10 det hårdaste 
(diamant). När mineral skrapas mot varandra så repas mineralet med den lägre 
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hårdheten, och därmed kan alltså den relativa hårdheten bestämmas. För att 
uppskatta hårdhet användes alla utvalda mineral som ingår i Mohs hårdhetsskala (fig 
1) (1 talk, 2 gips, 3 kalcit, 4 fluorit, 5 apatit, 6 ortoklas, 7 kvarts, 8 topas, 9 korund, 10 
diamant) utom diamant. Samlingens mineral skrapades först mot talk och sedan 
uppåt i skalan tills dess skalans mineral inte längre repades. Om ingen repa 
uppkommer på det kända mineralet så har provets hårdhet överstigits. En annan typ 
av hårdhetsutrustning användes också som följer Mohs hårdhetskala men istället för 
mineral har spetsar av metall och mineral med känd hårdhet (fig 2). I de fall där det 
okända provet blev repat av spetsen har det lägre hårdhet, och vice versa. Den 
tredje och sista metoden för att testa hårdhet bygger även den på Mohs 
hårdhetsskala men istället för mineral eller metaller används redskap tillgängliga för 
alla; fingernagel (2), kopparmynt (3), knivblad (ca 5), fönsterglas (ca 5,5) och en liten 
bit kvarts som är vanligt förekommande i naturen (7). Vid hårdhetsundersökningar 
gäller det att ha några saker i åtanke. Vissa mineral kan ha olika hårdhet beroende 
på vilken riktning det repas, exempelvis kyanit. Kyanit har en hårdhet på 5 om 
riktningen är parallell med kristallens längd och 7 om den istället är vinkelrät mot 
längdaxeln. Faktorer som kan vara vilseledande är att hårdhet även kan ändras över 
tid då mineral utsätts för vittring och att ett mjukare mineral som repas mot ett 
hårdare kan lämna efter sig ett pulver som kan misstas för en repa men i själva 
verket är det svagare mineralet som pulveriserats mot det hårdare och därmed 
lämnar ett streck (Nesse 2009a). 
 

Streckfärg 
När ett inte allt för hårt mineral dras mot en vit keramikyta, med hårdhet omkring 7, 
lämnar det ett streck efter sig av pulvriserade rester från mineralet och färgen som 
strecket uppvisar är mer karakteristiskt för varje mineral oavsett mineralfärg (om 
mineral mals kallas det pulverfärg). Ett mineral med jon- och kovalenta bindningar 
kan ha många olika färger men har ofta ljus streckfärg. Precis som för mineralfärg 
beror streckfärg på vilket ljus som absorberas och reflekteras av mineralet. 
Malmmineral är typiskt opaka mineral vilket betyder att de inte släpper igenom något 
ljus utan istället absorberar nästan allt ljus, även som pulver, och ger då mörka 
streckfärger medan silikaterna oftast har en vit streckfärg (Nesse 2009a). 

Smidbarhet 
Ett minerals smidbarhet är en egenskap som beskriver hur ett mineral antingen 
deformeras eller går sönder när det utsätts för mekanisk påverkan eller slag. Vanliga 
termer och beskrivningar står i tabell 2 (Nesse 2009a). 
 

Figur 1: Hårdhetstest 1. Figur 2: Hårdhetstest 2. 
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Tabell 2. Vanliga typer av smidbarhet hos mineral med beskrivning.  
Spöd mineralet bryts sönder eller pulvriseras. 
Smidbar mineral som går att hamra till tunna skivor.  
Tänjbar mineral som går att dras ut till tunna trådar. 
Täljbara mineral som går att täljas eller formas med hjälp av en kniv. 
Elastiska mineral som efter att de böjts återgår till sin ursprungliga form när trycket 

avlägsnats. 
Böjliga mineral som inte återgår till sin ursprungliga form när trycket avlägsnats efter 

att det böjts 
Källa: (Nesse 2009a) 

Densitet 
Densitet definieras som massa per volymenhet och anges i vanliga fall i gram per 
kubikcentimeter. Densiteten beror på vilka atomer som ingår i kristallstrukturen och 
hur själva strukturen ser ut, framför allt hur tät den är. I detta arbete har en enkel 
metod tillämpats för att uppskatta densiteten och skalan som användes var relativ 
mot vatten (en klassisk generell metodik). Ett mineral som vägde uppskattningsvis 
lika mycket som samma volym vatten fick densitet 1, medan ett mineral som vägde 
fyra gånger mer än samma volym vatten fick densitet 4. På detta sätt går densiteten 
att avgöras bara genom att ha mineralprovet i handen. Lättare mineral som salter 
återfinns lågt på skalan (1-2), mineral som fältspat och kvarts ligger runt 3 och 
malmmineral som är tyngre hamnar omkring 5. Metaller kan väldigt högt på skalan, 
guld t.ex. ligger på 19,3 g/cm2. Det går även att använda sig av specifik vikt där man 
först väger provet i luft och där efter suspenderad i vatten. För att sedan räkna ut den 
specifika vikten divideras provets vikt i luft genom vikten i luft subtraherad med dess 
vikt i vatten. Värdet motsvarar enligt Arkimedes princip även vikten hos vattnet 
undanträngt av provet (Nesse 2009a). 

Magnetism 
Magnetiska egenskaper kan enkelt testas genom att en magnet förs mot provet. Om 
magneten dras mot provet är det paramagnetiskt. Magnetism genereras av 
elektronernas rörelse och spinn. Varje elektron upptar en viss orbital och har en viss 
spinn, och varje orbital kan husera två elektroner med motsatta spinn. När båda 
spinntillstånden är ockuperade av elektroner slår de två genererade magnetfälten ut 
varandra, mineralet är då diamagnetiskt och ett diamagnetiskt mineral varken 
repellerar eller attraherar en magnet. Ett diamagnetiskt mineral har alla sina 
elektroner parade medan ett paramagnetiskt har oparade elektroner i en eller flera 
orbitaler. Ju fler oparade elektroner ett grundämne har desto starkare magnetism 
uppvisar det och de vanligaste grundämnena med oparade elektroner är 
övergångsmetallerna med endast delvis fyllda 3d - orbitaler; Fe, Mn, Ti och Cr. Av 
dessa har Fe3+ och Mn2+ starkast magnetiska fält med 5 oparade 3d elektroner. Hur 
magnetismen sedan yttrar sig hos mineral beror på sättet atomernas eller jonernas 
genererade magnetfält är orienterade i kristallstrukturen, och delas in i 
paramagnetism, ferromagnetism, ferrimagnetism och antiferromagnetism (Nesse 
2009a). 

Luminiscens 
När ett mineral absorberar energi från antingen en mekanisk, termal eller 
elektromagnetisk källa och sedan ger ifrån sig denna energi i form av synligt ljus 
uppvisar det fenomenet luminiscens. Ett minerals förmåga att lysa vid gnidning eller 
då det sönderdelas av slag kallas triboluminiscens. Ett mineral som ger ifrån sig ljus 
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när det värms upp är thermoluminiscent. Mineral som ger ifrån sig ljus av att enbart 
bli utsatta för synligt eller ultraviolett ljus kallas fotoluminiscent, fosforescent om det 
fortsätter att lysa trots att källan stängts av och fluorescent ifall det reagerar på 
ultraviolett ljus (Nesse 2009a). 

Klassiska observationer och metoder 

Kristallmorfologi och kristallografi 
En kristalls tillväxt sker genom upprepning av enhetscellen som är en strukturenhet i 
tre dimensioner. De yttre ytorna samt vinklarna mellan dessa, deras storlek och form 
beror delvis på vilken typ av enhetscell som ingår i strukturen och de rådande 
förhållandena under tillväxten. Yttre faktorer som kan begränsa kristalltillväxten är till 
exempel temperatur, tryck, flödesriktning och typ av lösning samt tillgängligt 
utrymme. Ifall en kristall tillåts utvecklas ostört under perfekta förhållanden, dvs. i en 
mjuk lera eller i ett hålrum, kommer vinkelförhållandena mellan kristallytorna alltid 
vara desamma oberoende av kristallens storlek, så kallad vinkelkonstant. Denna 
observation gjordes ursprungligen av Nicolaus Steno redan 1667 och kallas ibland 
Stenos lag. Lagen lyder ”vinklar mellan ekvivalenta kristallytor hos ett och samma 
mineral är alltid densamma” (Tarbuck m fl. 2011). De tre egenskaperna hos en 
kristalls ytor (vinkelförhållanden, storlek och form) är alla aspekter på kristallens 
morfologi och därmed struktur och delas in i 32 olika kristallklasser vilka är indelade i 
sju olika kristallsystem och 230 rymdgrupper. De sju kristallsystemen är de kubiska, 
tetragonala, hexagonala, trigonala, ortorombiska, monoklina och triklina (Klein m fl. 
1993). Kristallsystemen är indelade efter olika symmetriegenskaper. Ett mineral 
delas in i antingen två-, tre-, fyr- eller sextalig symmetri dels efter vinkelkonstanten 
och dels efter hur många gånger en kristalls symmetri upprepas när den roteras ett 
varv. Symmetrin kan även upprepas i form av inversion, vilket innebär att efter 
kristallen roterats ett varv upprepas symmetrin som en spegelbild av ursprunget. En 
kristall med spegelsymmetri kan delas längs ett spegelplan där båda sidorna om 
planet är identiska. Om varje yta hos en kristall har en spegelbild på motstående sida 
av kristallen har denna ett symmetricentrum. För att enklare kunna dela in okända 
mineral efter kristallsystem kan symmetriegenskaperna komprimeras för varje 
system, då de tillsammans har 32 olika klasser, alla med olika versioner av 
symmetrierna som representeras av de sju kristallsystemen (tabell 3) (Nesse 2009a). 
 
 
Tabell 3. De sju kristallsystemen med enklare kännetecken. 
Kubisk minst fyra stycken tretaliga vridaxlar. 
Tetragonal minst en fyrtalig vridaxel. 
Hexagonal minst en sextalig vridaxel. 
Trigonal minst en tretalig vridaxel. 
Ortorombisk två spegelplan och/eller tvåtalig vridaxel 
Monoklin minst ett spegelplan eller en tvåtalig vridaxel. 
Triklin endast ett symmetricentrum 
Källa: (Nesse 2009a) 
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Goniometri 
En goniometer är ett instrument som kan mäta vinklar mellan kristallytor och finns 
flera olika utföranden. Den enklaste består av en gradskiva med en roterbar mätarm 
som anger vinkeln mellan två ytor, en så kallad kontaktgoniometer. Detta instrument 
kräver relativt stora välutvecklade kristaller med väldefinierade kristallytor. För mindre 
kristaller går vinklarna att mäta med en reflektionsgoniometer som utnyttjar 
reflekterande ljus mellan olika ytor (fig 3). Vid reflektionsgoniometri belyses en 
kristallyta så att den reflekterar så mycket ljus som möjligt. När kristallen sedan 
roteras noteras hur många grader som krävs tills kristallen återigen reflekterar lika 
mycket ljus. Ifall detta gradantal sedan subtraheras från 180° fås vinkeln mellan de 
två observerade kristallplanen. Reflektionsgoniometrar kan även mäta vinklar hos 
mindre kristaller men då krävs det stor precision för att få kristallerna orienterade i 
rätt position för att kristallytorna ska reflektera ljuset på samma vis (Brush 1926). 
 

Habitus 
Att yttre begränsningar styr kristallens utseende är vanligare än att kristallen tillåts 
växa obehindrat. Trots begränsningar erhåller mineral och aggregat av dessa 
karakteristiska utseenden, och utseendet kallas då habitus. Ett minerals habitus kan 
enkelt beskrivas som hur det förekommer naturligt med avseende på kristallernas 
och aggregatens form. Mineralet kan förekomma som enskilda kristaller, 
kristallaggregat eller vara massiva och då inte ha några välutvecklade kristaller. 
Namnen för olika habitus är ofta självförklarande då de ska ge uttryck för kristallens 
eller aggregatets utseende. Några exempel på vanliga habitus typer är listade i tabell 
4. 

Figur 3: Reflektionsgoniometer (Stoe & Cie., 
m.b.H. 1929) 
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Tabell 4. Indelningar och beskrivningar av olika habitus. 
Enkelkristaller eller singelkristaller prismatiska, bladiga (utdragna kristaller 

tillplattade som knivar), acikulära (nålformade), 
kapillära eller trådformiga. 
 

Grupper av kristaller med  
urskiljbara kristaller 

dendritiska (divergerande förgreningar som hos 
växter), nätstruktur (grupper av smala 
kristaller), divergerande eller stråliga. 
 

Parallella eller radialstråliga  
grupper av enskilda kristaller 

fibrösa (asbest), pelareformade (turmalin), 
bladig (aggregat av tillplattade blad), 
klotformiga (utstrålande individer som bildar 
små sfäriska eller halvsfäriska grupper), 
kolloform (sfäriska former sammansatta av 
utstrålande individer utan hänsyn till storlek, 
ofta bandade/lagrade). 
 

Mineralaggregat som består  
av flagor eller lameller 

folierade (går lätt att dela i form av blad), 
glimmerartad (fragmenterar på samma sätt som 
folierade men delar sig i ytterst tunna blad som 
hos glimmer), lamellär, skivig. 
 

Ett mineralaggregat som består  
av lika stora korn (ofta små) 

stalaktitisk/stalagmitisk (nedåtriktade/uppåt 
cylindrar eller koner), koncentrisk (sfäriska 
lager överlagrade på varandra om ett 
gemensamt centrum) pisolitisk (rundade 
massor omkring storleken på ärtor), bandad 
(ett mineral i varierande grova band av olika 
färg eller struktur), massiva (kompakt material 
utan form eller kännetecken) 
 

Källa: (Nesse 2009a) 

Spaltning 
Kristallina material som utsätts för slag kraftiga nog att de deformeras sönderdelas 
på olika sätt. Många mineral spricker längs vissa bestämda plan som urskiljs som 
spaltytor hos mineralet (Nesse 2007). Spaltningen sker längs plan i kristallernas 
strukturer där bindningarna mellan atomerna är svagare, vilket kan bero på 
atomstrukturen, defekter eller föroreningar. Grafit har exempelvis välutvecklad flagig 
spaltning parallell med det basala planet. Mellan kolatomerna inom planen råder 
starka kovalenta bindningar men mellan dessa plan råder svagare van der Waals - 
krafter som ger upphov till den mycket tydliga spaltningen (Klein m fl. 1993). Med 
hjälp av Miller-indices går det, precis som vid kristallmorfologi, att ange exakt längs 
vilka ytor spaltningen sker (Holmgren 1993). Att ange tydligheten hos spaltningen 
efter skalan ”perfekt, god eller dålig” kan också vara användbart. Vissa mineral, 
exempelvis glimmer, har perfekt basal spaltning och kan identifieras nästan enbart 
genom denna och andra, exempelvis kvarts, saknar helt spaltning och visar då 
istället brott, vilket beskrivs nedan. Spaltning följer generellt samma geometriska 
former som kristallsystemen (Klein m fl. 1993). 
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Brott 
Mineral som inte uppvisar spaltning går sönder på annat sätt och delas in efter olika 
typer av brott. Brott kan till exempel vara mussligt (kvarts), splittrigt, ojämnt, trådigt, 
hakigt och jordigt (kaolinit). Brott uppvisar mineral som har likartat stark 
bindningskraft i alla riktningar i kristallen (Klein m fl. 1993). 

Färg 
Ett minerals färg observeras bäst på en färsk yta som inte utsatts för oxidation, 
vittring eller annan ytpåverkan. Många mineral förekommer i många olika färger, 
exempelvis kvarts som kan vara vit, gul, grön, rosa, brun, svar eller helt färglös. 
Vissa mineral har dock specifika egenfärger exempelvis metaller och sulfider; 
svavelkis, kopparkis och guld är karakteristiskt gula (Nesse 2009a). Synliga färger 
beror på vilka våglängder av ljus som antingen reflekteras från ett objekt eller 
passerar genom det. I människoögat finns tre receptorer som är specialiserade på att 
uppfatta monokromatiskt ljus, vilket är ljus med en viss våglängd. De olika 
våglängderna är 660, 500, och 420 nm och uppfattas som röd, grön och blåviolett. 
Tillsammans ger receptorerna ett synligt ljusspektrum mellan 400 och 700 nm; om 
ljusets våglängder ligger mellan receptorernas ser vi antingen nyanser eller helt 
andra färger. Ligger våglängderna till exempel mellan röd och grön kommer våra 
ögon att uppfatta detta ljus som gult. När polykromatiskt ljus, ljus med fler än en 
våglängd, träffar våra ögon stimulerar det alla tre receptorerna och vi uppfattar ljuset 
som vitt. 

Kombinationen av de våglängder ett mineral inte absorberar är det som vi 
uppfattar som färg; mineral som absorberar allt ljus är svarta och mineral som 
reflekterar allt eller låter allt passera är vita. Malmmineral som har metallbindningar 
absorberar ljus och ger en mörkare, ofta svart eller mörkt färgad egenfärg (Nesse 
2009a). 

Glans 
Opaka mineral är de som inte släpper genom ljus och motsatsen är transparenta 
mineral, som alltså släpper genom ljus. Mineral som domineras av jon- och kovalenta 
bindningar är oftast transparenta och de med metallbindningar är ofta opaka. Detta 
fenomen uppfattas som glans och delas in i två huvudgrupper; metallglans och 
ickemetallglans. Mineral med ickemetallglans reflekterar så lite som 5 % av infallande 
ljus och olika typer av ickemetallglans beror på mineralets brytningsindex vilket beror 
på kemisk sammansättning och atomstruktur samt på yttexturen. Viktiga 
karakteristiska beteckningar (beskrivande) för glans hos mineral inbegriper 
glasglans, vaxglans, sidenglans och diamantglans (Nesse 2009a).  

Tvillingbildning 
Denna egenskap kräver två eller flera kristaller som är sammanvuxna längs ett 
symmetriplan som uppvisar en spegelbild via reflektion, rotation eller inversion. 
Tvillingbildning ska inte blandas ihop med slumpmässigt sammanvuxna kristaller 
som alltså inte uppvisar någon kristallografiskt systematisk relation (fig 4). Varje 
kristallsystem uppvisar olika symmetrier bland tvillingbildningar. Dessa beskrivs inte 
närmare i detta arbete. 
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Klassiska kemiska tester 

Reagenstest 
Ett av många reagenstester går ut på att prova hur ett mineral reagerar med syra. 
Vid kontakt med en svag syra avger karbonater koldioxid i gasform och detta går att 
observera som bubblor eller skum vid kontaktytan. Denna metod är väldigt 
användbar när det råder tvivel om ett mineral är kalcit eller dolomit. Metoden är dock 
begränsad vid bestämmande av många andra mineral då de inte uppvisar samma 
eller besläktade reaktioner (Nesse 2009a). 

Blåsrörsanalys 
Blåsröranalys är en gammal metod som användes först i mineralogiskt syfte av 
svensken Anton von Swab runt år 1738, som tyvärr inte dokumenterade detta. Axel 
Fredrik Cronstedt (1722-1765), även han svensk och ibland kallad för “mineralogins 
grundare”, var nästa man att tillämpa tekniken och publicerade år 1758 sina resultat. 
Svenskarna fortsatte utveckla tekniken, Johan Gottlieb Gahn (1745-1818) var under 
sin tid en mästare på att använda blåsrör men publicerade inte mycket utan lämnade 
det åt sin i detta sammanhang lärjunge Jacob Berzelius. Han gav ut en av sin tids 
mest användbara böcker inom praktisk kemi under 1820-talet (Griffin 1827). Metoden 
var väldigt vanligt förekommande ända fram till slutet av 1800-talet och förmodligen 
början av 1900-talet. Teorin bakom bygger på ämnens reaktioner när de utsätts för 
hög temperatur, i kombination med att de oxideras eller reduceras. När luft blåses 
genom ett metallrör på en eldslåga från en brännare och därefter träffar ett 
mineralprov på andra sidan lågan reagerar mineral på olika sätt beroende på 
närvarande grundämnen och på var i lågan provet är placerat. Tillvägagångssätt 
samt tolkning av observationer är tagna från ”Manual of Determinative Mineralogy 
with an introduction on blowpipe analysis”, 16:e upplagan, av George J. Brush som 
uppdaterades senast år 1926. 

Ett okänt mineral, oftast pulvriserat, hettas upp med hjälp av en mycket 
varm koncentrerad luftstråle. Detta går att genomföra på flera olika sätt vilket ger 
flera olika reaktioner beroende på vilket mineral provet misstänks vara och vilken 
reaktion man vill observera. Lågan hos ett vanligt stearinljus kan delas upp i tre 
zoner: a-, b- och c-zonen. a-zonen är ytterst och i kontakt med det omgivande syret i 
luften, vilket får kol och väte att förbrännas fullständigt till CO2 och H2O. Innanför är 

Figur 4: Två sammanvuxna kalcitkristaller, 
ej tvillingbildning. 
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den självlysande b-zonen med ofullständig förbränning eftersom tillförseln av syre är 
begränsad, kolatomerna bildar här istället CO medan väte fortfarande bildar H2O. 
Längst in är c-zonen med ännu inte förbrända gaser från veken. Lågan hos en 
bunsenbrännare är däremot annorlunda, lågan är fortfarande uppdelad i tre zoner (a, 
b och c) (fig 5) men skillnaden är att i b-zonen förhindras separationen av kol, zonen 
innehåller CO, lite CO2 och H2O, genom att låta tillräckligt med luft blanda sig med 
gasen och därmed producera en låga som inte är självlysande, utan ljust violett, och 
som inte producerar sot. Den innersta c-zonen är ljust blå och innehåller en 
blandning av gas och luft som ännu inte förbränts. 
 Vid blåsrörsanalys placeras blåsrörets spets i lågan, mitt i c-zonen, 
varpå luft blåses genom röret vilket får lågan att lägga sig i luftens riktning. 
Blåsrörslågans varmaste del är just bortom spetsen av den blå kärnan och bristen på 
syre leder till att mineralet reduceras vid den punkten. När oxider hettas upp 
tillsammans med CO reduceras de antingen till metall eller lägre oxider genom att ge 
ifrån sig syre. Oxidation sker i a-zonen där den runtliggande luften fortfarande når 
provet men inte CO som i b-zonen. Test av reduktion och oxidation görs ofta på kol. 
Vid reduktion ger den varma punkten i lågan tillsammans med kolbiten en intensiv 
värme vilket kan främja reduktion. Många ämnen oxideras på nytt när de på grund av 
hettan lämnar provet och kommer i kontakt med luften. Detta kan observeras som en 
beläggning på ytan av kolbiten (fig 6). För att genomföra oxidation kan prover även 
rostas genom att provet pulveriseras och sprids ut på en kolbit så det har fri tillgång 
till luft vid upphettning. Vid rostning behövs inte höga temperaturer utan det räcker 
med en röd låga. För att undvika att provet flyter samman vid upphettning kan det 
blandas med en lika stor mängd pulveriserad kol. Rostning är användbart exempelvis 
för att bestämma om mineral innehåller svavel, arsenik eller antimon som alla lämnar 
reducerade metalloxider efter sig. Ett minerals smältbarhet testas enkelt genom att 
fragment hålls med pincett i blåsrörslågan (Brush 1926). 
 

 
Metod  
För att systematiskt identifiera okända mineral görs olika tester i syfte att observera 
olika egenskaper och på så vis komma fram till en identifikation. Identifikationen är 
uppdelad i följande steg: 
Upphettning med platina pincett/tråd flamfärgning (fig 7): Med hjälp av en pincett eller 
tråd hålls ett mineral i lågan vid den reducerande punkten varpå lågans färgändring 
noteras. Om färgen är svart och provet uppvisar magnetism efter upphettning är ofta 
järn närvarande. Röd färg kan indikera på litium, strontium eller kalcium medan grön 
antyder att barium, molybden eller koppar. Blå färg tyder exempelvis på kopparklorid, 

Figur 5: Blåsrörslåga indelad i olika zoner efter 
temperatur och oxidationsförhållanden (Brush 1926). 



 

 12 

selen, bly eller arsenik.   
Upphettning i stängt rör: ett mindre fragment eller pulver av mineral placeras i ett 
glasrör med bara en öppning och därför endast begränsad tillgång på syre. Här 
observeras ifall provet ändrar utseende, vissa mineral flyter exempelvis samman. 
Mineral innehållande vatten kan vid upphettning explodera. En del mineral börjar ge 
ifrån sig ett svagt ljus efter upphettning som kan fortsätta en stund och ses bäst i ett 
mörkt rum, så kallat termoluminescens. Mineral kan även uppvisa andra färger när 
de är varma än när de är kalla. Slutligen observeras om det bildas gas i glasröret, 
exempelvis CO2, SO2, O, NH3 eller NO2. 
Upphettning i öppet rör: när provet hettas upp i ett glasrör öppet åt båda håll ska 
följande reaktioner observeras; lukter, eventuell bildning av kondens eller sublimat på 
glasrörets insida och slutligen kan restprodukten testas enligt nästa steg. 
Upphettning på kol, både med och utan flussmedel (fig 8): som beskrivits tidigare kan 
kol användas både vid oxidation och reduktion. Beroende på vilken reaktion man vill 
ska ske anpassas avståndet till lågan enligt ovan. När provet sedan värms 
observeras återigen om gaser frigörs (lukter) eller beslag/sublimat bildas. Genom att 
hetta upp provet med reducerande låga och blanda det med bl.a. natriumkarbonat 
kan metalldroppar bildas om exempelvis guld, silver, koppar eller bly är närvarande. 
Behandling med koboltnitrat: detta steg är användbart vid identifikation av 
exempelvis zink eller aluminium. Behandling med koboltnitrat görs bäst med ett 
pulvriserat prov blandat med en koboltnitratlösning på en bit kol, som sedan hettas 
upp kraftigt varpå provets färg observeras. Exempelvis får både zink- och 
aluminiumföreningarna då en karakteristisk blå färg. 
Fusion med flussmedel på platinatråd med borax, fosforsalt och 
natriumkarbonatpärlor: genom att antingen hetta upp flussmedel eller späda ut det 
med vatten överförs de till en platinatråd i form av en pärla. Pärlan sätts i kontakt 
med det pulverformiga mineralprovet och hettas upp på nytt. Om metoden genomförs 
riktigt kommer pärlan uppvisa karakteristiska färger beroende på vilka metaller provet 
innehåller. Natriumkarbonat förbereds genom att röras ihop med vatten tills 
blandningen är trögflytande. Platinatråden förs sedan ner i blandningen vilket ger en 
pärla på tråden som sedan hettas upp i den oxiderande delen av lågan. 
Natriumkarbonatpärlan ska vara genomskinlig när den är varm och vit (opak) när den 
svalnat. Om pärlan hettas upp i den oxiderande delen efter att ha varit i kontakt med 
mangan kommer den att vara grön när den är varm, blå när den är kall och om den 
introduceras i den reducerande delen av lågan försvinner färgen. Boraxpärlor 
(natriumtetraborat) förbereds på annat vis, här hettas istället platinatråden upp och 
förs sedan ner i boraxsaltet som pulveriserats fint varpå saltet smälter till en pärla på 
tråden. Pärlan hettas sedan upp med blåsröret tills den är genomskinlig. Pärlor av 
fosforsalt förbereds på samma sätt som boraxpärlor men är mer lättflytande och 
värms därför med fördel upp långsamt. För att undvika att pärlan trillar av tråden kan 
den vid upphettning hållas lite ovan lågan så att luftströmmen håller upp den (Brush 
1926).  
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Figur 8: Zinkblände oxideras på kolbit. 

Figur 6: Gult och blått beslag från 
reducerad blyglans, metalliskt bly i 
mitten. 

Figur 7: Pulvriserad kryolit på 
platinatråd gör lågan gul pga. av 
natrium. 
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Moderna metoder 
Malmmikroskopi/polarisation 
Mikroskopisk analys av mineral och bergarter har relativt gamla anor. Det 
petrografiska mikroskopet – för genomfallande ljus – slog igenom under 1800-talets 
mitt och är fortfarande en viktig metod inom mineralogi och petrologi. Inom ramen för 
detta arbete beslöts dock att begränsa denna metod till dess efterföljare, 
malmmikroskopi. Metallhaltiga mineral som är ekonomiskt lönsamma att bryta kallas 
för malmer. Ur mineral som magnetit och hematit går det att utvinna järn och om 
dessa är av tillräcklig koncentration och volym för att vara ekonomiskt utvinnbara 
kallas de järnmalmer. När malmmineral studeras som tunnslip under petrografiskt 
mikroskop släpper de oftast inte igenom något ljus. Detta beror på att malmmineral är 
opaka och för att identifieras optiskt behövs ett malmmikroskop (fig 9) för reflekterat 
ljus samt ett polerat mineralprov (förberedelse av polerprov beskrivs nedan). I ett 
petrografiskt mikroskop belyses provet underifrån och observatören studerar 
resultaten av det genomfallande ljuset medan i malmmikroskop belyses provet från 
ovan och det reflekterade ljuset studeras av observatören. I malmmikroskopet 
studeras mineral under polariserat ljus som skiljer sig från vanligt dagsljus genom att 
det endast vibrerar i en riktning, ljus från solen vibrerar åt alla riktningar vinkelräta 
mot spridningen. Vibrationen hos planpolariserat ljus är en sinuskurva och vibrerar i 
riktning med polarisationsplanet. Vid identifikation med denna metod används 
mineralets olika optiska egenskaper, samt observation av flera av tidigare beskrivna 
mineralspecifika egenskaper (Nesse 2009b).  
 Hur kristallform och habitus yttrar sig beror på hur provet är sågat men 
även på vilken kristallform mineral har. Mineral tillhörande det kubiska systemet 
uppträder normalt som liksidiga kristaller eller rundade former. Mineral med lägre 
symmetri har inte sällan märkbart oliksidiga former, exempelvis hematit som är 
trigonal kan vara fjällig. Vissa mineralkorn kan uppvisa variation i reflektans med 
successiva zoner ut från kärnan. Detta beror på att kristallkornet vuxit till från 
centrum genom successiv påbyggnad av lager med kemiska variationer. Spaltning 
yttrar sig inte på samma sätt under ett mikroskop som i handstuff, där man ser 
spaltningen som fina ytor. Här uppträder spaltning efter parallella sprickor eller spår. 
Om det finns tre eller flera spaltningsspårsriktningar i polerprovet kan små fragment 
släppa längs dessa och bilda svarta spaltningsgropar. Tvillingbildning (fig 10, 11, 12) 
är vanligt hos vissa mineral och observeras p.g.a. olika kristallorientering i anisotropa 
mineral. För kubiska mineral går detta endast att avgör från kristallens form medan 
det för kristaller med lägre symmetri kan observeras genom att olika delar av 
kristallerna har olika orientering och därmed kan visa anisotropi liksom varierande 
optiska egenskaper som färg och reflektans (Nesse 2009b). 
 Hårdhet delas in efter tre olika typer; polerhårdhet, rephårdhet och 
mikrohårdhet. Polerhårdhet uppvisas relativt mellan två eller flera olika mineral i 
kontakt med eller nära varandra. När prover förbereds poleras en fin yta fram. Om 
provet innehåller olika mineral kommer dessa att slipas och poleras olika, vilket fram 
för allt är en effekt av hårdhetsskillnader. Ibland går det att urskilja relief mellan olika 
mineral eller att en repa som går tvärs över ett mineral slutar tvärt i kontakt med ett 
annat. Det mineral som inte blivit repat är hårdare. Denna typ av hårdhetsbedömning 
kan vara till stor hjälp genom att, tillsammans med andra optiska egenskaper, 
begränsa antalet möjliga mineral vid identifikation. Rephårdhet bestäms på samma 
sätt som vid klassisk fysikalisk hårdhet och rankas även här efter Mohs hårdhetskala 
men med hjälp av mikroskopet går det att observeras på mycket mindre skala. 
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Rephårdhet testades inte på polerproverna då samma prover användes vid 
mikrosondanalys, som kräver så slät yta som möjligt. Mikrohårdhet testades inte 
heller då utrustning för detta inte fanns tillgängligt. Istället för att testa den relativa 
hårdheten mellan olika mineral används här en spets med känd hårdhet, nära 
diamant. Spetsen appliceras på mineralytan med ett konstant tryck; när den sedan 
avlägsnas mäts hur stor grop spetsen genererat. Med hjälp av en matematisk formel 
kan den absoluta hårdheten räknas ut på basis av ett antal mätningar (Nesse 
2009b). 
 I malmmikroskopet går det att under enkelpolariserat ljus observera 
optiska egenskaper så som reflektans, bireflektans, mineralfärg och 
reflektionspleokroism. Reflektans är den andel av det infallande ljuset som 
reflekteras från minerals yta. Mineral med hög reflektans uppfattas oftast som vita. 
Detta får i sin tur silikater att uppfattas mörka, ofta svarta, då de antingen låter ljuset 
passera igenom eller att det absorberas vilket förhindrar reflekteras. Exempelvis 
kvarts eller fältspat har en reflektans på endast 5 % (Nesse 2009b).  
 Bireflektans ses som skiftning i ljusstyrka eller gråskala hos mineral när 
de roteras i planpolariserat ljus. Fenomenet går att observera hos anisotropa mineral 
(fig 10), vilket är mineral som delar upp ljus så att det färdas med olika hastighet i 
olika riktningar. Mineral som tillåter ljuset att färdas lika snabbt i alla riktningar är 
isotropa. Mineral tillhörande det kubiska kristallsystemet är isotropa och uppvisar 
ingen bireflektans medan mineral tillhörande övriga kristallsystem är anisotropa. När 
anisotropa mineral belyses delas det reflekterande ljuset upp i två delar med olika 
intensitet och uppfattas som skiftning i ljusstyrka när det roteras (Nesse 2009b).  
 I reflekterat ljus ses många opaka mineral oftast som vita eller i olika 
nyanser av grått med undantag som exempelvis pyrit och kopparkis som är gula. För 
att förstärka färgen hos mineral kan immersionsolja appliceras mellan ytan och den 
nedre objektivlinsen. Olja bryter ljus annorlunda än luft vilket inte bara kan förstärka 
de faktiska färgerna utan även förstärka övriga optiska effekter. Anisotropa mineral 
som byter färg när de roteras uppvisar reflektionspleokroism, inte att blandas ihop 
med bireflektans som är förändring i ljusstyrka, dock brukar mineral med låg 
bireflektans också ha låg pleokroism (Nesse 2009b). 
 Malmmikroskop har två polarisatorer som vardera endast tillåter att en 
svängningsriktning på ljusvågor kan passera. Den övre polarisatorn (analysatorn) är 
ofta vriden ungefär 10° från markeringen så att tillräcklig mycket ljus släpps genom 
för att möjliggöra observationer. Isotropa mineral uppfattas mörka och ändrar inte 
färg vid rotation. Korsade polarisatorer gör att alla icke-kubiska mineral blir svarta 
med ett 90° rotationsintervall. De flesta opaka mineral släpper inte igenom något ljus 
utan reflekterar det istället, det finns dock undantag till denna generella regel.  

Figur 9: Malmmikroskop. 
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Det finns inte exakta gränser i naturen utan vissa opaka mineral låter även en viss 
del av det infallande ljuset passera in i materialet och sedan reflekteras mot ytan. 
Fenomenet yttrar sig som en inre ”glöd” hos mineralet vid bl.a. sprickor och 
korngränser, ett fenomen kallat ”inre reflexer” (Nesse 2009b). 
 
Tillverkning av epoxyingjutna polerprov (fig 13): prover innehållande opaka mineral 
valdes ut från samlingen (prover 22, 26 - 31, 33). För att effektivisera insatser med 
SEM etc. samt då inte så många gjutformar fanns tillgängliga sågades stenproverna i 
mindre bitar med en diamantsåg så att flera prover fick plats i en form. Proven 
rengjordes därefter med vatten i ultraljud. Epoxy blandades, varpå lite av 
blandningen lades i botten av gjutningsformen i syfte att undvika luftbubblor mellan 
mineralprovet och formen. Ovan på det lades proven i och slutligen resten av 
epoxyn. Tre ingjutningar gjordes; en med två prov, en med tre och den sista med 
fyra. När epoxyn hade härdat i två dagar togs de ur sina formar och slipades. 
Slipningen gjordes på en glasskiva varpå slipmedel med kornstorlek 180 mesh 
applicerades tillsammans med lite vatten. Polerprovet drogs runt i en cirkel på 
glasskivan till dess att hela mineralytan var blottad på provet. Allt eftersom ytan såg 
fin och jämn ut i en stereolupp med 10 och 20 gångers förstoring gjordes polerprovet 
rent i ultraljudsbad och slipmedlet byttes ut till ett finare; efter 180 mesh valdes 320, 
efter det 800 och slutligen 1200 mesh. När inga fler större repor fanns kvar på 
proverna polerades de istället med hjälp av en maskin med roterande skiva. Tre olika 
skivor användes för att undvika att blanda polermedel som bestod av suspenderade 
diamanter i en sprutflaska. Diamanterna varierade från 6 µm till 3 µm samt 1 µm. I 
detta skede var det mycket viktigt att hålla rent eftersom polerdukarna måste bytas ut 
om de kom i kontakt med fel polermedel, och dukarna är kostsamma. Innan byte av 
polermedel gjordes kontrollerades ytan med malmmikroskop för att kontrollera att 
den var så jämn som den kunde bli med den slipmedelsfraktionen. Vid varje 
polersteg poleras så att så många repor som möjligt försvunnit, eftersom polermedel 
av finare fraktion kräver längre tid för att polera till samma nivå. 
 

Figur 10, 11: Prov 22. Anisotropi och tvillingbildning i magnetkis 
(Mk). Uppvisas genom rotation under korspolariserat ljus (något 
avkorsad analysator). 

Mk 

Mk 
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Röntgendiffraktion 
Många av de tidigare beskrivna egenskaperna visar att mineral består av upprepade 
ordnade strukturer av atomer. Med hjälp av röntgendiffraktion går dessa strukturer att 
beskriva i detalj. Röntgendiffraktion av pulverprov är en relativt vanlig analysmetod 
och används rutinmässigt vid identifikation av mineral men kräver förhållandevis 
högteknologisk utrustning. Röntgendiffraktion analyserar egenskaper hos mineral på 
atomär skala vilket gör att metoden passar utmärkt till identifikation av bl.a. väldigt 
små prover. Diffraktometern är uppbyggd av tre huvudkomponenter; röntgenrör, 
provhållare och detektor. Beroende på diffraktometertyp kan olika metoder 
användas, i detta arbete användes pulvermetoden där mineral mortlars till ett fint 
pulver innan analys. Det finns även hållare där enskilda kristaller kan monteras och 
används för att studera den inre strukturen med precision, i vissa anpassade 
diffraktometrar.  

Röntgenstrålning genereras av en katod som upphettas till hög 
temperatur, genom att applicera flera tiotals kilovolt mellan katoden och en anod 
accelereras elektronerna till hög energi. I röntgenröret genereras strålningen och 
oftast används en katod som ger en strålning med en våglängd på 1 eller 2 nm. 
Avståndet motsvarar mellanrummet mellan de atomära plan (d) hos de flesta 
mineral. Förhållandet gör att strålningen diffrakteras av atomplanens regelbundna 
avstånd. Våglängden (λ) hos strålning diffrakterad från atomplan på olika nivåer 
kommer endast vara i fas om infallsvinkeln (θ) är sådan att den extra sträckan som 
strålningen behöver färdas till djupare nivå motsvarar n heltal våglängder. Med hjälp 
av Braggs ekvation, som Sir William Lawrence Bragg beskrev 1912, (nλ = 2dsin(θ)) 
är det möjligt att räkna ut avståndet mellan atomer i kristallstrukturer eller 
infallsvinkeln för strålningen där högsta värdet av diffraktion sker.  

Registrering av strålning via detektorn kan göras både fotografiskt, 
nästan som hos tandläkaren, eller elektroniskt som oftast redovisar resultatet i en 
graf med K-alfa toppar (beskrivs närmare i nästa kapitel). Viktigt att poängtera är att 
varken fotografisk eller elektronisk registrering visar atomers exakta positioner, 
atomer är för små för detta. Vid identifikation är orienteringen och mellanrummen 
mellan atomplanen okänt och möjligheten att orientera röntgenstrålen till en vinkel 
som genererar reflektion är minimal. Varje mineral har flera atomära plan som kan ge 
upphov till diffraktion. Eftersom dessa inte går att mäta från samma vinkel är vissa 

Figur 13: Polerprov (prov 22, 26-31, 33) i 
form av 25 mm:s epoxyingjutningar. 

Figur 12: Malmmikroskopbild på hematit 
med tvillingbildning. Korspolariserat ljus. 
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maskiner byggda så att röntgenkällan och detektorn roteras under analys. I 
pulvermetoden kompenseras detta genom att provet mortlars till ett fint pulver. 
Kristallerna kommer därmed att vara orienterade i alla riktningar, och istället för att 
analysera provet i alla tänkbara riktningar, vilket är väldigt tidskrävande, får man i 
pulvermetoden med alla riktningar från en och samma mätningspunkt. Vid analys 
med provhållare för enskilda kristaller är detektorn utrustad med en goniometer 
(vinkelmätare), för att mäta reflektioner från rätt vinkel (Nesse 2009a).  

Röntgendiffraktion ger alltså inte svar på hur mycket av varje grundämne 
som är närvarande i provet utan hur atomerna är ordnade i en kristallin fas. Det går 
däremot att med hjälp av beräkningar uppskatta proportionerna av de ingående 
mineralen i provet genom att virtuellt återskapa en kristallstruktur som genererar 
samma diffraktionstoppar. Detta återspeglar alltså inte exakt verkligheten men kan 
ändå vara användbart om endast en uppskattning krävs. För att bestämma den 
kemiska sammansättningen används istället mikrokemisk analys som beskrivs 
härnäst. När prov analyseras med röntgendiffraktion varierar noggrannheten i 
resultatet beroende på hur lång analystiden är vid varje mätning. Vid analys av prov 
15 (fig 14) gav resultatet toppar som kännetecknar edenit, epidot och biotit. Dock är 
denna analys inte tillräckligt för att avgöra om provet innehåller just mineralet edenit, 
för detta krävs kompletterande analyser t.ex. elektronmikrosondering eller 
svepelektronmikroskopi. Resultatet från analys av prov 17 (fig 15) visar på en annan 
egenskap hos mineral som går att mäta med röntgendiffraktion och det är graden av 
kristallinitet. Vissa mineral innehåller radioaktiva ämnen som med tiden sönderfaller 
och vars strålning slår sönder kristallstrukturen. Mineral som inte längre har en 
kristallstruktur kallas metamikta. De fåtaliga och extremt breda topparna i grafen (fig 
17) visar den låga graden av kristallinitet i mineralet. Grafen ger även en antydan till 
den ursprungliga kristallstrukturen, vilket innebär att provet inte är fullkomligt 
metamiktiserat. 

Innan analyserna maldes proven i agatmortel och monterades på en 
provhållare uppbyggd av ett snitt ur en kiselkristall, lagt för att minimera reflexer från 
metallen. Röntgenanalyserna utfördes med SGUs Siemens D5000 teta-teta-
diffraktometer av Bragg-Brentanotyp, med kopparstrålning (CuKα) och 
grafitmonokromator under 40 kV spänning och 40 mA strömstyrka. Totalprovanalyser 
(WR) upptogs som diffraktometerråfiler inom 2-tetaintervallet 5-65° på sidladdat, 
icke-orienterat pulverpreparat och utfördes med fast provhållare 2° divergensspalt, 
0,6 mm antiscatterspalt samt 0,6 mm mottagarspalt i strålgången med stegstorlek 
0.02 grader 2-teta, kontinuerlig scan. Provtid för analys av prov 17 var 12 minuter 
med 0,25 sekunder per steg och pågick under 12,5 minuter medan tiden per steg för 
analys av prov 14-15 var 0,55 sekunder och pågick i 27,5 minuter. Utvärdering av 
diffraktometerrådata tillsammans med PDF- (ver- 1994) utfördes under handledning 
av Erik Jonsson. 
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Figur 14: Resultat från genomförd röntgenanalys på prov 13, som visar att 
provet består av epidot, biotit och eventuellt edenit. 

Figur 15: Resultat från röntgendiffraktionsanalys av prov 17 (allanit). Notera 
de fåtaliga och extremt breda topparna (jämför med fig 14), som visar den 
låga graden av kristallinitet i mineralet 
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Mikrokemiska analyser (elektronmikrosondanalys och 
svepelektronmikroskopi – med EDS) 
I mikrokemiska metoderna nyttjas också atomers reaktion när de utsätts för strålning 
och även här krävs högteknologisk utrustning. Till skillnad från röntgendiffraktion som 
ger information om kristallstruktur får man med mikrosondering reda på den kemiska 
sammansättningen. Här bestrålas provet med en elektronstråle varpå karakteristiska 
elementspektrum läses av. När elektronerna från strålen kolliderar med 
mineralprovets atomer avges energi i form av strålning med varierande våglängder 
och värme. Strålarnas våglängd begränsas av energin hos de infallande 
elektronerna. Den utgående röntgenstrålningen delas upp i en kontinuerlig och en 
karakteristiskt strålning. Kontinuerlig strålning avges då elektroner från strålen 
bromsas upp eller stoppas utan att elektronkonfigurationen ändras bland materialets 
atomer; denna strålning filtreras bort och man avläser istället den karakteristiska 
strålningen. Karakteristisk strålning genereras när elektroner i atomers innersta 
elektronskal knuffas ur sin plats och ersätts av en elektron från yttre skal med högre 
energi. Strålningen som avges när elektronerna byter plats motsvarar skillnaden i 
energi mellan de olika elektronskalen. Vanligast är att elektroner från L- och M-
skalen faller ner och ersätter elektroner från det innersta K-skalet. Elektronen från L-
skalet producerar karakteristiska våglängder som betecknas K-alfa, elektroner från 
M-skalet betecknas K-beta, och eftersom elektroner i M-skalet är i ett högre 
energitillstånd har således K-beta strålning kortare våglängd än K-alfa. 

Strålningen kan avläsas med olika detektorer; WDS (wavelength-
dispersive spectrometer) kan avläsa den karakteristiska K-alfa våglängden och dess 
intensitet för ett enskilt grundämne, EDS (energy-dispersive spectrometer) registrerar 
istället all strålning som kommer från provet varpå en dator sedan urskiljer olika 
grundämnens karakteristiska spektrum (fig 16). Normalt anges energinivåer för de 
karakteristiska elementtopparna, i enheten kiloelektronvolt (kev). EDS-teknik är 
väsentligt snabbare medan WDS ger ett mer exakt resultat. 

Varje grundämne i ett prov, utom de allra lättaste, kommer att ge ifrån 
sig sitt egna karakteristiska spektrum, likt fingeravtryck. Viktigt för denna metod är att 
spektrometern är kalibrerad med naturliga eller syntetiska standarder av känd 
sammansättning för att kunna göra en korrekt beräkning av 
elementsammansättningen. I likhet med malmmikroskopi används normalt polerprov 
(enligt tidigare beskrivning) eller polerade tunnslip som beläggs med ett tunt 
konduktivt kol- eller guldlager som förhindrar att provet blir negativt laddat genom att 
avleda de infallande elektronerna (Nesse 2009b). Analyserna genomfördes vid två 
olika tillfällen och platser, dels med en WDS-försedd svepelektronmikroskop på 
Geocentrum, dels med ett elektronmikrosond med EDS-detektor vid Centrum för 
Evolutionsbiologi (EBC), båda vid Uppsala Universitet. 
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Laser-Ramanspektroskopi 
Ramanspridning som Ramanspektroskopi bygger på kan beskrivas som en 
förändring i våglängd hos ljus efter interaktion med vibrationen hos molekyler. När ett 
mineral analyseras mäts förändringen i enhetscellen och metoden baseras på att en 
kristallstruktur, kan ses som en molekyl av oändlig storlek. Fenomenet förutsågs 
redan år 1923 av Smekal men verifierades först genom experiment av Raman och 
Krishnan 1928. Ramanspridning går även att beskrivas som produkten av interaktion 
av ett tidsberoende dipolmoment inducerat av en elektromagnetisk våg. När prov 
bestrålas med laser kan molekylens vibrationstillstånd exciteras och detta läses 
antingen av som en ökning eller minskning i reflekterat ljus. Ljus med högre 
energitillstånd än det infallande kallas för Stokes och de med lägre energitillstånd 
kallas anti-Stokes. Fenomenet där det reflekterade ljuset har samma energitillstånd 
som det infallande ljuset kallas Rayleighspridning. Vibrationen, med andra ord 
energitillståndet, hos en molekyl beror på dess sammansättning, bindningstyper, 
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EDAX ZAF Quantification (Standardless)
Element Normalized
SEC Table : User  c:\edax32\eds\genuser.sec

Element Wt % At % K-Ratio Z A F

    C K    12.76   34.10   0.0117   1.1080   0.0829   1.0002
    S K    40.81   40.86   0.3178   1.0418   0.7464   1.0014
    FeK    22.62   13.01   0.2158   0.9362   0.9771   1.0428
    CuK    23.80   12.03   0.2088   0.9079   0.9662   1.0000
   Total  100.00  100.00

Element Net Inte. Bkgd Inte. Inte. Error P/B

   C K      15.98         5.08         4.82         3.15 
   S K     900.29        21.90         0.51        41.12 
   FeK     221.61         8.59         1.05        25.80 
   CuK     135.39         6.17         1.35        21.96 

Figur 16: Resultat av EDS-analys på EBC av prov 24 
(kopparkis). 



 

 22 

bindningsstyrkan mellan atomer och symmetrin atomerna är ordnade i. Varje molekyl 
eller kristallstruktur kan därav ge ifrån sig olika typer av ljusspridning och kan i någon 
utsträckning sägas motsvara våra fingeravtryck.  
 Vid identifikation av mineral placeras provet framför en laser och 
bestrålas. En detektor läser av det reflekterade ljuset och informationen bearbetas av 
en dator för att slutligen generera en graf som visar strålningens intensitet på y-axeln 
mot aktuella vågtal som anges i enheter cm-1 på x-axeln. Inom Ramanspektroskopi 
används vågtal; och presenteras som relativa vågtal, vilket är skillnaden mellan 
vågtalen hos det infallande ljuset och det avlästa. Inga förberedelser av prov behövs 
normalt för denna metod vilket gör den snabb och enkel att använda. Dock är den 
känslig för fluorescens som skapar ett fluorescensbrus vilket kan ses i figur 17 där 
”bullen” på kurvan nästan är högre än topparna. På kurvan från prov med hög 
fluorescens går det inte att urskilja topparna alls, vilket gör identifikation omöjlig (fig 
18). Trots att metoden är enkel påverkades resultatet på tre av fyra genomförda 
analyser (prov 2, 13 och 20) av fluorescens så pass mycket att det inte gick att 
jämföra mot referensdata från RRUFF (http://rruff.info/). I en analys utan backscatter 
är kurvan lik den från RRUFF, kurvan följer x-axeln med tydliga toppar (Nasdala m fl. 
2004). Därutöver bör noteras att långt ifrån alla mineral ger ett Ramanspektrum; 
exempelvis gäller detta de flesta mineral med övervägande metallbindningar. 

Figur 18: Resultat från genomförd 
Ramananalys på prov 13, som visar på 
hög fluorescens 

Figur 17: Resultat från genomförd 
Ramananalys på prov 14 med referensdata 
från RRUFF, som visar att provet utgörs av 
serpentinvarianten antigorit 
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Resultat 
Nedan presenteras samtliga resultat från genomförda tester och analyser 
tillsammans med ny och gammal benämning samt fyndort. Som skala har etiketterna 
med siffror en längd på 1 cm. Till detta arbete har boken Sveriges geologi från urtid 
till nutid av Jan Lundqvist m.fl. (2011) (Lundqvist m fl. 2011) använts för att få en 
uppskattning av den geologiska miljön. Endast de analysmetoder som har tillämpats 
för respektive prov är listade. Olika metoder är relevanta för olika mineral och de som 
inte är signifikanta för en viss identifikation har utelämnats. För rådata från de 
moderna metoderna se Appendix 1. 
 
Tabell 5: Information och genomförda analyser för varje mineral och bergart i 
nummer ordning tillsammans med fotografi. Prov 58 är utelämnat eftersom detta prov 
inte är ett mineral eller en bergart. 
 

 

 
 

Prov 1. Kvarts 
Tidigare benämning Kvarts  

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repar 6, ej 7 men repar kniv 

Streckfärg Svagt vit 

Färg Mjölkig vit 

Glans Fet 

Smidbarhet Spröd 

Brott Mussligt 

Ljusgenomsläpplighet Genomlysbar 

Densitet ca. 2,5-3 

Fluorescens Lila 

Reaktion med 3 % HCl Nej 

Prov 2. Kvarts 
Tidigare benämning Bergkristall 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Kristallsystem Trigonal 

Habitus Pyramidal 

Hårdhet Repar 6, ej 7 men repar kniv 

Streckfärg Svagt vit 

Färg Genomskinlig, mjölkig, brunlila 

Glans Glas 

Smidbarhet Spröd 

Brott Mussligt 
Ljusgenomsläpplighet Genomskinlig 
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Densitet ca. 2,5 

Magnetism Nej 

Fluorescens Gul till orange 

Övriga kommentarer Variation i fluorescens beror (högst) 
sannolikt att provet utgörs av ett annat 
mineral. 

 
Prov 3. Kvarts 
Tidigare benämning Flinta 

Fyndort Limhamn, Skåne 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repar 6, ej 7 men repar kniv 

Streckfärg Svagt vit 

Färg Gråsvart, brun vid tunnare flisor 

Glans Fet 

Smidbarhet Spröd 

Brott Mussligt 

Ljusgenomsläpplighet Genomlysbar 

Densitet ca. 2-2,5 

Prov 4. Kalifältspat 
Tidigare benämning Fältspat 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repar svagt 6, ej 7 och repar kniv 

Streckfärg Svagt vit 

Färg Mörkt laxrosa 

Glans Glas 

Smidbarhet Spröd 

Spaltning Nära 90° 

Brott Ojämnt 

Ljusgenomsläpplighet Genomlysbar 

Densitet ca. 2,5-3 

Fluorescens Röd 
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Prov 5. Muskovit 
Tidigare benämning Ljus glimmer 

(kaliglimmer/muskovit) 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Bladig 

Hårdhet Repar 2 men ej 3 

Streckfärg Svagt vit och ”glittrar” 

Färg Ljust gråbrun 

Glans Pärlemor 

Smidbarhet Elastisk 

Spaltning Basal/glimmerartad 

Ljusgenomsläpplighet Enskilda blad är transparenta 

Densitet ca. 2,5-3 

Prov 6. Biotit 
Tidigare benämning Mörk glimmer 

(magnesiaglimmer/biotit) 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Bladig och massiv 

Hårdhet Repar 3, ej 4 och repas ej av 
nagel 

Streckfärg Grågrönt 

Färg Svart, inslag av grönt 

Glans Pärlemor 

Smidbarhet Elastisk 

Spaltning Basal/glimmerartad 

Ljusgenomsläpplighet Enskilda blad är transparenta 

Densitet ca. 2,5-3 

Prov 7. Talk 
Tidigare benämning Talk 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Finkornig 

Hårdhet Repar svagt 1, ej 2 men repas av 
nagel 

Streckfärg Vit 

Färg Mörkgrön 

Glans Fet 
Smidbarhet Täljbar 
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Brott Ojämnt 

Densitet ca. 3-3,5 

Prov 8. Hornblände 

Tidigare benämning Hornblände (i fältspat) 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Prismatiska kristaller i fältspat 

Hårdhet Repar svagt 6, ej 7 men repar 
kniv 

Streckfärg Svagt vit 

Färg Svartbrun till mörkgrön 

Glans Glas 

Smidbarhet Spröd 

Spaltning Nära 56°/124° 

Brott Ojämnt 

Ljusgenomsläpplighet Svagt genomlysbar 

Magnetism Nej 

Prov 9. Aktinolit 
Tidigare benämning Strålsten 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Fibrös, parellellstrålig 

Hårdhet Repar 3 men ej 4 

Streckfärg Svagt vit 

Färg Skiftande grön och ljusgrön 

Glans Glas vid sidan av fibrer och fet 
ovanifrån 

Smidbarhet Spröd 

Spaltning Fibrös, perfekt 

Ljusgenomsläpplighet Genomlysbar 

Densitet ca. 2,5-3 

Övriga kommentarer Hårdhet är svårbedömd då provet 
är väldigt sprött 
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Prov 10. Aktinolit 
Tidigare benämning Strålsten 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repar 2, ej 3 och ej av nagel 

Streckfärg Vit 

Färg Skiftande grön 

Glans Fet 

Smidbarhet Spröd 

Spaltning Nära 56 och 124° 

Brott Ojämnt 

Ljusgenomsläpplighet Genomlysbar 

Densitet ca. 2,5-3 

Prov 11. Amfibol 
Tidigare benämning Strålsten 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Pelarformad och fribrös 

Hårdhet Repar 4 men ej 5 

Streckfärg Svagt vit 

Färg Mörkgrön, rostfläckig och oljig i 
lupp 

Glans Glasig 

Smidbarhet Spröd 

Spaltning Nära 54°/126° 

Brott Splittrigt 

Tvillingbildning Pelare 

Ljusgenomsläpplighet Opakt 

Densitet ca. 3 
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Prov 12. Asbest 
Tidigare benämning Asbest 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Fibrös, asbestiform 

Hårdhet Repar 2, ej 3 

Streckfärg Svagt vit 

Färg Ljusgrön och vit 

Glans Silkesglans 

Smidbarhet Spröd 

Spaltning (Fibrös) 

Ljusgenomsläpplighet Genomsläpplig 

Övriga kommentarer Spaltning behöver studeras under 
mikroskop för en säker 
bedömning 

Prov 13. Serpentin 
Tidigare benämning Serpentin 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repar 2, ej 3 eller repas av nagel 

Streckfärg Svagt vit 

Färg Gulgrön till ljusbrun 

Glans Mellan glas och fet 

Smidbarhet Spröd 

Brott Musslig 

Ljusgenomsläpplighet Svagt genomsläpplig 

Densitet ca. 2,5-3 

Fluorescens Gul 

Ramanspektroskopi Uppvisade för kraftig fluorescens 
för närmare identifikation 
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Prov 14. Serpentin (antigorit + kalcit, s.k. ofikalcit) 
Tidigare benämning Serpentin 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Massiv, finkornig. 

Hårdhet Repar svagt 4 men ej 5 

Streckfärg Svart 

Färg Svart och svagt mörkgrön 

Glans Matt 

Smidbarhet Spröd 

Brott Ojämnt 

Ljusgenomsläpplighet Opakt 

Magnetism Ja 

Röntgendiffraktion Antigorit och kalcit 

Övriga kommentarer Troligen en pseudomorfos efter 
humitgruppmineral. Magnetismen 
beror förmodligen på innehåll av 
magnetit 

Prov 15. Amfibol 
Tidigare benämning Serpentin 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repar svagt 6, ej 7 och repar kniv 

Streckfärg Svagt ljusgrön 

Färg Mörkgrön 

Glans Fet, något glasig 

Smidbarhet Spröd 

Brott Mussligt 

Ljusgenomsläpplighet Opakt 

Densitet ca. 2,5-3 

Röntgendiffraktion Klinoamfibol, epidot, biotit 
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Prov 16. Granat 
Tidigare benämning Granat 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repar 6, ej 7 och repar kniv 

Streckfärg Svagt ljusbrun 

Färg Brunröd, grön och vit 

Glans Fet 

Smidbarhet Spröd 

Brott Splittrigt 

Ljusgenomsläpplighet Genomlysbar 

Densitet ca. 3,5-4 

Prov 17. Allanit 

Tidigare benämning Ortit (allanit) 

Fyndplats Norberg, Västmanland 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repar svagt 7 men ej 8 

Streckfärg Gråsvart 

Färg Svart 

Glans Glasig och lite fet 

Smidbarhet Spröd 

Brott Mussligt 

Ljusgenomsläpplighet Svagt genomlysbar 

Densitet ca. 3-3,5 

Magnetism Nej 

Röntgendiffraktion Allanit, tämligen metamikt 
 
Prov 18. Kalcit 
Tidigare benämning Kalkspat (kalkkarbonat) 

Fyndplats Norberg, Västmanland 

Habitus Romboedrisk 

Hårdhet Repar svagt 3 men ej 4 

Streckfärg Vit 

Färg Mjölkvit 

Glans Glas 

Smidbarhet Spröd 
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Spaltning Perfekt romboedrisk 

Brott Ojämnt 

Ljusgenomsläpplighet Genomskinlig 

Densitet Ca. 2,5 

Fluorescens Gulorange 

Reaktion med 3 % HCl Ja 

Prov 19. Kalcit 
Tidigare benämning Kalkspat 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repar 2, ej 3 eller av nagel 

Streckfärg Vit 

Färg Laxrosa till vit 

Glans Glasig 

Smidbarhet Spröd 

Spaltning Bra romboedrisk 

Brott Ojämnt 

Ljusgenomsläpplighet Svagt genomlysbar 

Densitet Ca. 2,5-3 

Fluorescens Mörkt rosaröd 

Reaktion med 3 % HCl Ja 

Prov 20. Fluorit 
Tidigare benämning Flusspat 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Grovkornig 

Hårdhet Repar 3 men ej 4 

Streckfärg Vit 

Färg Lila och transparent 

Glans Glasig 

Smidbarhet Spröd 

Brott Ojämnt 

Ljusgenomsläpplighet Genomlysande 

Densitet ca. 2,5-3 

Fluorescens Mörklila 
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Prov 21. Grafit 
Tidigare benämning Grafit 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repas av 3, ej 2 

Streckfärg Svart 

Färg Svart 

Glans Matt och metallisk 

Smidbarhet Smidbar 

Spaltning Basal 

Brott Bladig 

Ljusgenomsläpplighet Opak 

Densitet ca. 2-2,5 

Prov 22. Argentit (akantit) 
Tidigare benämning Silverglans 

Fyndort Sala, Västmanland 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repar svagt 3, ej 4 

Streckfärg Svart 

Färg Silver, partier med rost 

Glans Metallisk 

Smidbarhet Spröd 

Brott Ojämnt 

Ljusgenomsläpplighet Opak 

Magnetism Svag 

Malmmikroskopi Ljusgrön och isotrop 

Mikrosondering 
grundämnen i viktprocent 

EDS: S 13,05, Zn 1,02, Pb 85,93  
WDS: S 50,38, Ni 0,01, Fe 47,66, 
Au 0,22, Co 0,03 

Övriga kommentarer Inget silver funnet i kemiska 
analyser, detta beror förmodligen 
på för lite förarbete innan analys. 
Vid analys med malmmikroskopi 
observerades mineral som skulle 
kunna vara argentit (akantit). 
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Prov 23. Kopparkis 
Tidigare benämning Kopparkis 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repar 3, tveksamt 4 och ej 5 

Streckfärg Svart, svagt grönt 

Färg Växlande mellan mässingsgul, 
oxidationsytor; blå och grön  

Glans Metallisk 

Smidbarhet Spröd 

Brott Ojämnt 

Ljusgenomsläpplighet Opak 

Densitet ca.3-3,5 

Magnetism Ja, troligen innehållande 
magnetkis 

Fluorescens Svagt orange 

Malmmikroskopi Gulare än pyrit och anisotrop 

Mikrosondering 
grundämnen i viktprocent 

WDS: S 33,28, Sb 0,02, Fe 31,2, 
Pb 0,3, Cu 34,14, Bi 0,15, Ag 
0,02  
EDS: S 49,96, Fe 26.2, Cu 23,84 

Tidigare angivna 
grundämnen i viktprocent 

Cu 34,6, Fe 30,5, S 34,9 

Prov 24. Bornit 
Tidigare benämning Brokig kopparmalm (bornit) 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repar 3 men ej 4 

Streckfärg Svart 

Färg Brunrosa, oxidationfärger; 
skiftande guld, grön, blå, rosa 
24.2 (mindre prov) lila/blå 

Glans Metallisk 

Smidbarhet Spröd 

Brott Mussligt-ojämnt 

Ljusgenomsläpplighet Opak 

Densitet ca. 3-3,5 

Magnetism Svag 

Tidigare angivna Cu 63,4, Fe 10,8, S 25,8 
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Prov 25. Pyrit 
Tidigare benämning Svavelkis 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Kornig 

Hårdhet Repar 5, ej 6 men repar kniv 

Streckfärg Svart 

Färg Ljust mässingsgul 

Glans Metall 

Smidbarhet Spröd 

Ljusgenomsläpplighet Opak 

Densitet ca. 3,5-4 

Tidigare angivna 
grundämnen viktprocent 

Fe 46,7, S 53,5 

Prov 26. Pyrit 
Tidigare benämning Svavelkis 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Kornig 

Hårdhet Repar 5, ej 6 men repar kniv 

Streckfärg Svart, svagt grön 

Färg Mässingsgul 

Glans Metallisk 

Smidbarhet Spröd 

Spaltning Kubisk 

Brott Ojämnt 

Ljusgenomsläpplighet Opak 

Densitet Ca. 3,5-4 

Magnetism Svag 

Malmmikroskopi Svagt gul och svagt anisotrop 

Mikrosondering 
grundämnen i viktprocent 

WDS: S 50,38, Ni 0,01, Fe 47,66, 
Au 0,22, Co 0,05 

Tidigare angivna 
grundämnen i viktprocent 

Fe 46,7, S 53,5 
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Prov 27. Blyglans 
Tidigare benämning Blyglans 

Fyndort Sala, Västmanland 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repar 2, ej 3 men repas ej av 
nagel 

Streckfärg Gråsvart 

Färg Blygrå 

Glans Metallisk 

Smidbarhet Spröd 

Spaltning Perfekt kubisk 

Ljusgenomsläpplighet Opak 

Densitet >4 

Magnetism Väldigt svagt 

Malmmikroskopi Vit, isotrop, repig och uppvisar 
karaktäristisk triangulär plockning 

Mikrosondering 
grundämnen i viktprocent 

WDS: Pb 86,55, S 12,77 
EDS: S 12,78, Pb 87,21 

Tidigare angivna 
grundämnen i viktprocent 

Pb 86,7, S 13,3 

 
Prov 28. Zinkblände 
Tidigare benämning Zinkblände 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repar 3 men ej 4 

Streckfärg Brunt 

Färg Svart till gul 

Glans Metallisk, diamantglans vid färska 
ytor 

Smidbarhet Spröd 

Brott Splittrigt 

Ljusgenomsläpplighet Opak 

Densitet ca. 3,5-4 

Magnetism Nej 

Malmmikroskopi Grå, isotrop och inre reflexer 

Mikrosondering 
grundämnen i viktprocent 

WDS: S 32,31, Fe 8,96, Hg 0,12, 
Zn 57,82, Pb 0,28, Bi 0,17 
EDS: S 72,29 , Zn 21,67, Fe 6,03 

Tidigare angivna 
grundämnen i viktprocent 

Zn 67,0, S 33,0 
Tidigare angivna 
grundämnen i viktprocent 

Zn 67,0, S 33,0 
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Prov 29. Hematit 

Tidigare benämning Järnglans 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Massiv och fjällig 

Hårdhet Repar 5, ej 6 och repar kniv 

Streckfärg Rödbrun 

Färg Gråblå, rost på ett ställe 

Glans Metallisk 

Smidbarhet Spröd 

Brott Ojämnt 

Ljusgenomsläpplighet Opak 

Densitet ca. 4 

Magnetism Nej 

Malmmikroskopi Ljusgrå, anisotrop, tvillingar, svag 
bireflektans 

Mikrosondering 
grundämnen i viktprocent 

EDS: Fe 72,46, O 27,54 

Tidigare angivna 
grundämnen i viktprocent 

Fe 70,0, O 30,0 

Prov 30. Hematit 
Tidigare benämning Järnglans 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Habitus Kornig 

Hårdhet Repar svagt 6 men ej 7 

Streckfärg Rödbrun 

Färg Grå 

Glans Metallisk 

Smidbarhet Spröd 

Brott Ojämnt 

Ljusgenomsläpplighet Opak 

Densitet ca. 4 

Magnetism Ja 

Malmmikroskopi Ljusgrå, anisotrop, tvillingar 
(lamellär), svag bireflektans 

Mikrosondering 
grundämnen i viktprocent 

EDS: Fe 72,37 O 27,63 

Tidigare angivna Fe 70,0, O 30,0 
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Prov 31. Magnetit 
Tidigare benämning Magnetit 

Fyndort Kiruna 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repar 5, ej 6 men repar kniv 

Streckfärg Svart 

Färg Svart, inslag av blå och grön 

Glans Metallisk 

Smidbarhet Spröd 

Brott Mussligt 

Ljusgenomsläpplighet Opak 

Densitet ca. 4,5-5 

Magnetism Ja, relativt kraftig 

Malmmikroskopi Gråbrun och isotrop 

Tidigare angivna 
grundämnen i viktprocent 

Fe 72,4, O 27,6 

Prov 32. Magnetit 
Tidigare benämning Magnetit 

Fyndort Bredsjönäs, Ludvika 

Habitus Massiv 

Hårdhet Repar 5, ej 6 men repar kniv 

Streckfärg Svart 

Färg Svart, grönsilvrig med stor del 
brun oxidation 

Glans Metallisk 

Smidbarhet Spröd 

Ljusgenomsläpplighet Opak 

Densitet ca. 4-4,5 

Magnetism Ja 
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Prov 33. Magnetit 
Tidigare benämning Magnetit 

Fyndort Grängesberg, Ludvika 

Habitus Massiv, kornig 

Hårdhet Repar svagt 6, ej 7 (repar kniv) 

Streckfärg Svart 

Färg Gråsvart (svagt silvrig) 

Glans Metallisk 

Smidbarhet Spröd 

Brott Mussligt 

Ljusgenomsläpplighet Opak 

Densitet ca. 4-4,5 

Magnetism Ja, relativt kraftig 

Malmmikroskopi Gråbrun och isotrop 

Mikrosondering 
grundämmen i 
viktprocent 

EDS: Fe 74,79, O 25,21 

Tidigare angivna 
grundämnen % 

Fe 72,4, O 27,6 

 
Prov 34. Granit 
Tidigare benämning Granit 

Fyndplats Sala, Västmanland 

Struktur Massformig 

Färg Svart, rosa, vit och 
genomlysande 

Fluorescens Svagt rosaorange 

Kornstorlek Finkornig 

Textur Kristallin 

Mineral Kvarts, kalifältspat, plagioklas 

Prov 35. Fältspatsporfyr 
Tidigare benämning Porfyr 

Fyndplats Älvdalen, Dalarna 

Struktur Massformig 

Färg Brunröd med benfärgade 
fältspatsströkorn 

Kornstorlek Från > 1 mm till 2 mm med tät 
matrix 

Textur Porfyrisk och något blåsig 
Mineral Fältspat 
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Prov 36. Fältspatsporfyr (Bredvadporfyr) 
Tidigare benämning Porfyr (Bredvadporfyr) 

Fyndplats Älvdalen, Dalarna 

Struktur Massformig 

Färg Mörkröd, rosa och svart 

Kornstorlek Mindre än 1 mm med tät matrix 

Textur Porfyrisk 

Mineral Fältspat 

Prov 37. Vittrad felsisk metavulkanit 

Tidigare benämning Kauliniserad porfyr 

Fyndort Långban, Värmland 

Struktur Massformig 

Färg Grågrön med benfärgade 
strökorn 

Fluorescens Vit på färsk yta 

Kornstorlek Strökorn/klaster varierar från 
mindre än 1 mm upp till 5 mm 

Textur Porfyrisk 

Mineral Leromvandlad 

Prov 38. Gnejs 
Tidigare benämning Gnejs 

Fyndort Sala, Västmanland 

Struktur Svagt gnejsig 

Färg Svart och vitgrå 

Kornstorlek Medelkornig 

Textur Gnejsig 

Mineral Plagioklas, biotit, kvarts och 
amfibol 

Prov 39. Felsisk metavulkanit 
Tidigare benämning Leptit, granulit 

Fyndplats Gyttorp, Västmanland 

Struktur Bandad 

Färg Grå, vit med två gröna partier 

Kornstorlek Fint/medelkornig 

Textur Granoblastisk 

Mineral Kvarts, biotit och fältspat 
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Prov 40. Felsisk metavulkanit 
Tidigare benämning Leptit 

Struktur Förskiffrad (gnejsig) 

Färg Mörkgrå och ljusgrå 

Kornstorlek Tät 

Textur Granoblastisk 

Mineral Kvarts, fältspat, muskovit och 
biotit 

Prov 41. Felsisk metavulkanit 
Tidigare benämning Hälleflinta 

Fyndort Dannemora, Uppland 

Struktur Förskiffrad 

Färg Mörkgrå nästan svart och ljusgrå 

Kornstorlek Tät 

Textur Bandad 

Mineral Ej identifierbart i handstuff 

Prov 42. Täljsten 
Tidigare benämning Täljsten 

Fyndort Norberg, Västmanland 

Struktur Massformig, något skiffrig 

Färg Grågrön 

Kornstorlek Fin 

Textur Kristallin och jämnkornig 

Mineral Talk, klorit och glimmer 

Prov 43. Glimmerskiffer 

Tidigare benämning Glimmerskiffer 

Fyndort Storvallen, Flatruet, Härjedalen 

Struktur Förskiffrad/skiffrig 

Färg Grå, skiftar mellan brun och grön 
beroende på vinkel 

Kornstorlek Fin 

Textur Kristallin och porfyrisk på ena 
sidan 

Mineral Muskovit, fältspat, kvarts med 
svarta strökorn 
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Prov 44. Glimmerskiffer 
Tidigare benämning Glimmerskiffer 

Fyndort Grangärde socken, Dalarna 

Struktur Förskiffrad/skiffrig 

Färg Grå, vit, genomlysande, svart, 
brun och grön 

Kornstorlek Fin till medelkornig 

Textur Kristallin och ojämn 

Mineral Kvarts, muskovit, biotit, fältspat 
och möjligtvis kyanit 

Prov 45. Sandsten 
Tidigare benämning Sandsten 

Fyndort Norrköping, Östergötland, 
Norberg, Västmanland 

Struktur Massformig till svagt skiktad 

Färg Grågul och ljusbrun 

Kornstorlek Fin 

Textur Klastisk 

Mineral Kvarts, glimmer och fältspat 

Prov 46. Lerskiffer 

Tidigare benämning Lerskiffer 

Fyndort Hällefors, Örebro län 

Struktur Förskiffrad/skiffrig 

Färg Svart 

Kornstorlek Fin 

Textur Klastisk 

Mineral Lermineral 

Prov 47. Alunskiffer 
Tidigare benämning Alunskiffer 

Fyndort Kinnekulle, Västergötland 

Struktur Förskiffrad/skiffrig 

Färg Svart med en gul beläggning 

Kornstorlek Fin 

Textur Klastisk 

Mineral Lermineral 
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Prov 48. Lerskiffer 

Tidigare benämning Skifferler 

Fyndort Kinnekulle, Västergötland 

Struktur Förskiffrad/skiffrig och bandad 

Färg Svart med ljusgrå lager 

Kornstorlek Fin 

Textur Klastisk 

Mineral Lermineral 

Prov 49. Kalksten (marmor) 
Tidigare benämning Kalksten 

Fyndort Österåker, Södermanland 

Struktur Massformig 

Färg Vit, ljusrosa och brun 

Kornstorlek Medel till grovkornig 

Textur Kristallin och ojämn 

Mineral Kalcit och lermineral 

Prov 50. Kalksten 
Tidigare benämning Kalksten 

Fyndort Hällabrottet, Närke 

Struktur Fossilförande 

Färg Grå 

Kornstorlek Finkornig till tät 

Textur Klastisk 

Mineral Kalcit och lermineral 

Prov 51. Kalksten 
Tidigare benämning Kalksten 

Fyndort Öland 

Struktur Massformig och fossilförande 

Färg Brunröd 

Kornstorlek Finkornig till tät 

Textur Klastisk 

Mineral Kalcit och möjligtvis hematit som 
ger röd färg 
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Prov 52. Marmor 
Tidigare benämning Marmor 

Fyndort Kolmården, Östergötland 

Struktur Massformig till svagt bandad 

Färg Ljusgrå, grå och svagt grön 

Kornstorlek Medelkornig 

Textur Kristallin och jämn kornig 

Mineral kalcit, dolomit och serpentin 

Prov 53. Marmor 
Tidigare benämning Marmor, Kolmårdsmarmor 

Fyndort Kolmården 

Struktur Massformig och bandad 

Färg Ljusgrön, mörkgrön med gråvita 
band 

Kornstorlek Fin till medelkornig 

Textur Kristallin och jämn 

Mineral Kalcit och serpentin som ger den 
gröna färgen 

Prov 54. Marmor 
Tidigare benämning Marmor 

Fyndort Gyttorp, Västmanland 

Struktur Massformig och bandad 

Färg Mörkgrön och grå 

Kornstorlek Tät 

Textur Kristallin och jämn 

Mineral Kalcit och serpentin som ger den 
gröna färgen 

Prov 55. Orsten 
Tidigare benämning Orsten (stinkkalk) 

Fyndort Kinnekulle, Västergötland 

Struktur Massformig 

Färg Svart 

Kornstorlek Finkornig 

Textur Klastisk 

Mineral Bituminös kalcit 
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Prov 56. Krita 
Tidigare benämning Kritkalk 

Fyndort Limhamn, Skåne 

Struktur Massformig 

Färg Ljusgrå 

Fluorescens Gul (kan vara gammalt lim) 

Kornstorlek Finkornig till tät 

Textur Kemisk 

Mineral Kalcit 

Prov 57. Krita 
Tidigare benämning Krita (skrivkrita) 

Fyndort Limhamn, Skåne 

Struktur Massformig 

Färg Vit 

Fluorescens Gul (kan vara gammalt lim) 

Kornstorlek Tät 

Textur Kemisk 

Mineral Kalcit 

Prov 59. Brunkol 
Tidigare benämning Torvdy 

Fyndort Kolsva Bruk, Västmanland 

Struktur Massformig och blåsig 

Färg Svart 

Kornstorlek Finkornig till tät 

Textur Kemisk 

Mineral Organiskt material, kol 

Övriga kommentarer Trolig restprodukt från mänsklig 
aktivitet i området då brunkol ej 
förekommer i denna lokal 

Prov 60. Stenkol 
Tidigare benämning Stenkol 

Fyndort Höganäs, Skåne 

Struktur Massformig 

Färg Svart 

Kornstorlek Finkornig till tät 

Textur Kemisk 
Mineral Organiskt material, kol 
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 Diskussion 
Gamla metoder som t.ex. blåsrörsanalys är numera mestadels förlegade eftersom 
tillgång till modernare utrustning finns att tillgå. Dock kan de vara till nytta för en 
hobbygeolog då de enbart kräver tillgång till enklare verktyg. Enklare blåsrörstester 
liksom kemiska reagenstester kan även vara användbara för snabb identifikation fält.  
 Vilken analysmetod som är mest effektiv beror helt på vilken information 
som sökes, men för att få exakt information om atomers uppbyggnad i mineral 
behövs moderna metoder. Med de klassiska metoderna kunde dåtidens forskare 
resonera sig fram till saker som atomstruktur men inte mäta eller observera dem i 
detalj vilket är möjligt med modern teknik. Med kunskap om vilka element ett mineral 
innehåller och vilka mineral som brukar förkomma tillsammans går det även att med 
enklare metoder anta vilket eller vilka mineral som finns i ett prov. När identifikation 
av mineral utförs ska alltid fyndorten tas i beaktande eftersom bildningsmiljön styr 
vilka mineral som rimligen kan påträffas. För ökad insikt och säkerhet i identifikation 
bör undersökningen kompletteras med fler analysmetoder, så att både strukturell och 
kemisk information inhämtas från det aktuella mineralet. 
 Enklare fysikaliska tester som hårdhet eller observationer av morfologi 
och spaltning kan alltså tillsammans hjälpa till att förstå symmetrin hos mineral och 
på basis av våtkemisk analys går det även att räkna ut hur mycket av varje 
grundämne som bör ingå. För en säker identifikation behövs dock de moderna 
metoderna vilka möjliggör för användaren att faktiskt mäta exakt vilka grundämnen 
som närvarar och hur de är ordnade. 
 Angivelserna om närvarande grundämnen i procent som Rolf gjorde är 
ganska nära de värden som erhölls från mikrosonderingen. Efter att ha sökt i 
litteratur efter angivelser om grundämnen i viktsprocent i ett visst mineral är det 
intressant att fundera på vad som finns tillgängligt för dagens gymnasiestudenter och 
kom fram till att han med störst sannolikhet enbart använde sig av kemiska formler 
för mineral och grundämnens atomvikt angivna i periodiska systemet. Ta exempelvis 
kopparkis CuFeS2, med atomvikter; Cu 63,546, Fe 55,895 och S 32,065 (x2). Dessa 
värden ger andel grundämnen i procent Cu 34,6, Fe 30,4 och S 34,9. Rolf angav Cu 
34,6, Fe 30,5 och S 34,9. För att få jämna hundra procent avrundade Rolf 
förmodligen järnhalten från 30,4 upp till 30,5. 
 Noggrannheten i resultat från metoder som röntgendiffraktion och 
mikrosondering är beroende på hur lång tid provet analyseras, ju längre tid analysen 
tillåts pågå desto högre upplösning resulterar det i. När prov 17 analyserades med 
röntgendiffraktion gjordes endast en snabb analys på 15 minuter då informationen 
som primärt söktes var om den inre kristallstrukturen fortfarande var intakt eller om 
den förstörts av radioaktivt sönderfall från ämnen som Th och U. För att erhålla bättre 
upplösta diffraktogram hos prov 14 och 15 analyserades de istället under 30 minuter. 
Diffraktogrammet från analys av prov 17 (fig 14) med röntgendiffraktion visar få och 
väldigt otydliga och breda toppar, jämfört med t.ex. prov 15 (graf 13) som visar 
väldigt tydliga toppar och alltså har en välordnad kristallstruktur. När ett mineral faller 
sönder radioaktivt skickas strålning ut som slår sönder bindningar mellan atomer och 
således kristallstrukturen. Detta sönderfall är just vad som visas i figur 14 men det 
går fortfarande att se en antydan till en relikt struktur. Mineral som genomgått detta 
sönderfall kallas metamikta. Med enklare metoder som spaltning och brott går det att 
resonera sig till samma sak. Som beskrivits tidigare spaltar ett mineral efter plan med 
svagare bindningar och de vars bindningar är lika starka åt alla håll går istället i brott. 
Ett mineral vars bindningar slagits sönder radioaktivt hamnar i kategorin av mineral 
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med bindningar som är lika starka i alla riktningar (närmast glas) och uppvisar inte 
längre spaltning utan istället brott, ofta mussligt. 
 Prov 15 benämndes av Rolf som en serpentin men efter röntgenanalys 
visade sig att provet innehöll en klinoamfibol. Enligt referensdata rörde det sig om 
edenit men för att fastställa vilken specifik klinoamfibol det är behöver provet 
analyseras med någon kemisk metod för att också utröna dess sammansättning.  
 Under användandet av de moderna metoderna framgick snabbt att de 
inte hade varit genomförbara utan kunskap om äldre metoder. Möjliga närvarande 
grundämnen måste delvis antas för t.ex. EDS med enklare metoder samt att ta 
bildningsmiljön med i beräkning då resultat lätt kan bli felaktiga utan vetskap om vad 
som rimligen borde närvara. De gamla metoderna är alltså långt ifrån förlegade, och 
det kommer de nog aldrig att bli, eftersom metoderna bygger på kännetecken som vi 
människor hela tiden använder för att känna igen saker som färg, form och andra 
fysiska egenskaper. Under fältarbete är de äldre metoderna normalt det enda som 
finns tillgängligt. 
 Detta resonemang leder mig till slutsatsen att ingen analysmetod är 
bättre än erfarenhet och att de klassiska fysikaliska, kemiska och okulära metoderna 
kommer att finnas kvar länge. 

Tackord 
Stort tack till handledare Karin Högdahl och Erik Jonsson för all hjälp och att ni gjort 
detta arbete möjligt. Jarek Majka, Örjan Amcoff, Peter Lazor, Zacharias Enholm, 
Stefan Andersson, Marcus Brismo Ploetz, Simon Häggqvist och Emelie Wilhelmsson 
för hjälp med genomförande av analyser. Slutligen Frank Guldstrand och Linda 
Petersson för korrekturläsning och att ni agerat bollplank. 



   

 47 

Referenser 
Brush, G. (1926): Manual of Determinative Mineralogy with an introduction on  

blowpipe analysis. 16:e uppl. John Wiley & Sons Inc, New York, 302 s. 
Downs, R. T. (2006): The RRUFF Project: an integrated study of the chemistry  

crystallography, Raman and infrared spectroscopy of minerals. Program 
and Abstracts of the 19th General Meeting of the International 
Mineralogical Association in Kobe, Japan. O03-13 
Tillgänglig: http://rruff.info/antigorit/display=default/ [2013-09-03]  

Griffin, J. (1827): A practical treatise on the use of the blowpipe. Richard Griffin & CO  
and Thomas Tegg, London, 308 s. 
Tillgänglig: http://books.google.se/books?id=YbsQAAAAIAAJ&printsec=f
rontcover#v=onepage&q&f=false [2013-09-03] 

Holmgren, J. (1993): Mineralkännedom och bergartskännedom. Uppsala Universitet,  
70 s. 

Klein, C., Cornelius, S. Hurlbut Jr., D. Dana, J. (1993): Manual of mineralogy. 21:e  
uppl. University of Michigan. Wiley, 681 s. 

Lundqvist, J., Lunqvist, T., Lindström, M., Calner, M., Sivhed, U. (2011): Sveriges  
geologi från urtid till nutid. 3:e Uppl. Studentlitteratur, Lund, 628 s. 

Nasdala, L., Smith, D., Kaindl, R., Ziemann, M. (2004): Raman spectroscopy:  
Analytical perspectives in mineralogical research; Spectroscopic 
Methods in Mineralogy. European Mineralogical Union, Edited by Anton 
Beran & Eugen Libowitzky. Eötvös University Press, Hungary, 281-343 
s. 

Nesse, W. (2009a): Introduction to Mineralogy. Oxford University Press, New York,  
438 s. 

Nesse, W. (2009b): Introduction to Optical Mineralogy. Oxford University Press, New 
  York, 384 s. 
Stoe & Cie., m.b.H. (1929): Mineralogische Instrumente. Werkstätte für  
  Präzisons=Mechanik, Heidelberg, 22 s. 
Tarbuck, E., K. Lutgens, F. (2011): Earth an Introduction to Physical Geology. 10:e  

uppl. Pearson Education Inc, New Jersey, 73-105 s. 
 



 

 48 

Appendix 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6. Rådata från analys med svepelektronmikroskopp 

Figur A: Resultat från genomförd röntgenanalys på prov 14, som visar att 
provet består av kalcit och antigorit. 
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