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2. De under namnen Feldspath och Ska- 
polith bekanta , kristalliserade mineralierna 
från Tunaberg.

För omkring femtio å r  sedan upptäckte Sveden- 
stjerna i de för sin rikedom af mineralier kända grufvorna 
vid Tunaberg i Södermanland ett på ytan mörkgrönt, l  
mer eller mindre tydliga kristaller anskjutet mineral, hvil- 
ket lian ansåg vara Feldspath. Såsom sådan beskrefs det 
första gången 1808 af I l ls inger*) ,  hvarvid han för det
samma uppgaf såsom characterer: ”Färgen utvändigt mörk
grön; inuti ljusgrön; på tunna kanter halfgenomskinllg. 
Formen mindre tydlig af flere hopvuxne kristaller , närmar 
sig till sexsidig prisma med ändspetsar. Yttre glansen 
svag ; invändigt glänsande Eg vigt 3 ,1849. Ensam smäl
ter lätt för blåsrör till k lar ,  litet grönagtig kula, som 
under påblåsningen pöser och kokar.” Ungefär samtidigt 
med Hisinger bestämde äfven Hausman efter de kristaller, 
hvilka han under sitt vistande i Stockholm vintern 1 8 0 6 — 7 
hade tillfälle att granska i Svedenstjernas samling, ifråga
varande mineral att vara Feldspath och att stå den så 
kallade Adular-Feldspathen närmast. I den 1814 utgifna 
tredje delen af sin resebeskrifnlng **) angaf han sid. 317. 
såsom de characterer hos det af honom beskrifna mineralet, 
hvilka hufvudsakligen bestämt honom för detta antagande, föl
jande: ”Seine blättrichc Textur ist so ausgezeichnet, dass man 
von dem Bruche, welcher muschiich zu sein und nur nach ge
wissen Richtungen eine Anlage zum Splittrigcn zu haben scheint, 
selten etwas siehet. Auf den reinen Spaltungsllächen zeigt

*)S a m lin g  til l  cn mineralogisk geografi  ö lver  S v e r ig e  >. 1 4 6 .
**) Heise d u rc h  Skandinav ien  in den J a h re n  1 8 0 6  und 

1 6 0 7  ton  J o h .  F r .  L udv .  I lau tm an .
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sich ein starker Glanz, der zwischen Glas- und Perlunut- 

terartigem das Mittel hält. Er 1st durchscheinend, In dün

nen Stücken beinahe halbdurchsichtig. Seine Farbe sttehet 

in der Mitte zwischen dunklem Meer- und Seladongriin.. Er 

ist mir nur krystallisirt vorgekommen und zw ar  in sechsseit i

gen, an den Enden schräg zugeschärften Prismen, die zu

weilen an Selten- und Endkanlcn oder E cken, Abstump

fungen zeigen. (Haüy Traité. Pl. XLVHI, XLIX 11g. 8 3 —  

— SG.)”

Såväl Hislnger som Hausman utgingo, vid bestämman

det af det kristalliserade feldspathlika mineralet från Tu- 

naberg, från den förutsättning, att samtliga kristallerna till

hörde samma mineral. Att förhållandet icke var sådant 

upptäcktes först af Professor Walmstedt, hvilken, efter att 

förut vid flere serskilda besök vid Tunaberg bafvq funnit 

åtskilliga hithörande kristaller , vid ett förnyadt besök un

der sommaren 1819 fann en tydligt utbildad kristall,  hvars 

form visade, att den icke var Feldspath, och hvars för

hållande för biåsröret äfven afvek från dennas. Vid en 

med anledning häraf företagen granskning af de förut fun

na kristallerna visade s ig ,  att några bland dessa å ena 

sidan svårligen kunde hänföras till Feldspathen, ehuru de 

å den andra voro dels så ofullständigt utbildade dels så 

sammanvuxne med hvarandra, att intet med full säkerhet 

kunde afgöras om deras kristallform. Detta gaf anledning 

till analyser å tvenne serskilda af dessa mindre tydliga 

kristaller, hvilka analyser, meddelade i Disquisit. mineralo- 

glco-analyt. pp. 8 — 14 Upsaliæ 1 8 2 1 ,  gåfvo den cheiniska 

formel, som vid denna tid ansågs tillkomma alla i Skapo- 

Jithens form kristalliserade mineralier. Dä tillika nyssnäm- 

de kristall, hvilken först föranledde granskningen af de 

öfriga och hvars, rör att begagna orden anf. st. s. 9 ,  

’’forma solitum est Scapolithi prisma quadrilaterum, mar

ginibus lateralibus truncatis , atque sic in prisma octolate-



rum trans iens ,” icke kunde efter vetenskapens då varande 
ståndpunkt anses vara annat an en Skapolitti med en samman
sättning öfvereusstämmande med den formel analyserna gif- 
vit för de mindre tydliga kristallerna, antog Prof. W. af  denna 
dubbla anledning, —  den tydliga kristallformen lios den icke 
analyserade kristallen och den cheiniska med Skapolitheus 
öfverensslämmande sammansättningen hos de begge analy
serade — , att det mineral han analyserat varit Skapo- 
lith och att således under den hittills så kallade kristalli
serade Feldspathen från Tunaberg innefattades tvenne ser- 
skilda mineralier Feldspath och Skapolith. Oaktadt detta 
antagande af identiteten mellan den tydliga Skapoiithen och 
de analyserade kristallerna öfversåg han icke den skiljak
tighet i blåsrorslorhållamlen, som egde rum dem emellan, 
hvilken skiljaktighet dock betraktades såsom mindre vä- 
sendtlig. Den finnes utförligt angifven anf. st. s. 11 i en 
comparatif framställning af de förhållanden för biåsröret, 
hvilka visade sig hos livad Prof. W. kallade ”prisma qua- 
drilaterum” ( =  den tydliga Skapolithkristallen), ”reliquæ 
Scapolithi crystall i” ( =  de analyserade kristallerna) och 
”Feldspathum crystallisation.” De characterer, hvilka, 
naturligtvis till s törsta delen ef!er de för analyserna sön
derslagna kristallerna, angåfvos tillhöra den sålunda be
stämda Skapolitlien, voro: /

” Color internus griseus, partim in album, partim in 
viridem magis ininusve transiens: externus plerumque ob
scure viridis, e.\ aliena membranula hujus coloris tenuissima 
originem ducens.

Superficies lamellarum interna nitens vitreo nitore, in 
margaritinum non numquam sese paullisper inclinante: ex
terna Superficies parum nitens nitore inter vitreum et ce
reum Portiuncula? superficiei prismat is supra memorati 
quadrilateri, qua? membranula ista viridi destituuntur, Instar 
Iapidis Labrador colorem distincte mutant.



Fractura imperfecte conchæformis minuscula, in ffestu- 
cosam interdum inclinans: nitor vitreus, magis quam in su
perficie lamellarum distinctus.

Tenuiores lamellæ pellucidæ sunt: crassiora fragmenta 
tantummodo translucent.

A Feldspatho magis minusve difflcqlter raditur.

Gravitatem specificam crystalli purissimae ponderis 
2 ,849 Gr., facta reductione, invenimus =  2 ,751 .  E x  alia 
crystallo, cujus pondus absolutum erat 2 ,5985  Gr., Py
rite Cuprico paullulum inquinata, obtinuimus 2,783."

I andra upplagan af sin mineralogiska géographie öf- 
ver Sverige*) utelemnade Hisinger alldeles den kristalli
serade Feldspathen från Tunaberg och upptog endast Ska- 
polithen, ehuru Prof. W., förnämligast genom angifvande af 
dess förhållande för biåsröret, bevisat äfven den förras närva
ro. I afseende på Skapolithens kristallform och öfriga yttre 
characterer följde Hisinger hufvudsakligen Prof W:s uppgifter. 
Den specif, vigten angaf han genom misskrifning ’' =  2 ,849 
(Walmstedt).” Blåsrörsförhållandena uppgaf han vara: 
’'Schmilzt vor dem Löthrohr leicht zu einer Kugel, die sich 
beim Zublasen aufbläht und kocht. Wird von Soda unter 
Aufbrausen aufgelöst, und schmilzt zu einer klaren Glas
kugel.” Detsamma uppgaf Prof. W. förhållandet vara med 
”prisma quadrilaterum.” Vidare: ”Schwer in Borax und 
Phosphorsalz löslich zu einem k la ren , von Eisen gefärbten 
Glase” , hvilket åter afviker från nppgifterne såväl för 
’'prisma quadrilaterum” som för ”reliquæ Scapolithi cry
stalli”. Med borax och phosphorsalt smälter, efter Prof. 
W., det förra i bit med lätthet, det sednare i bit föga, i 
pulver med lätthet. I den 1843 utgifna ”Handbok för

* )  W .  I l is in g e r ’s V ersuch  einer m ineralogischen G e o g ra p h ie  
von S c h w e d e n .  G m g c a rb e i t r te  und verm ehrte  Auflage .  Aus 
d e r  H an d s ch r i f t  überse tz t  von F. W ü h l e r .  L e ipz ig  1 8 2 6 .  s. 9 8 .



mineraloger under resor i Sverige” bibehöll Hisinger, lika
ledes med utelemnande af den kristalliserade Feldspathen, 
rörande Skapolithen från Tunaberg i hufvudsaken detsam
ma, som han förut anfört i sitt ”Versuch einer mineralo
gischen Geographie von Schweden.” Uppgiften om Ska- 
polithens specif, vigt iir här alldeles utesluten.

I sednare tider har,  så vidt jag  känner, ingen tydlig 
Skapolith blifven funnen vid Tunaberg, hvaremot bland 
de för Feldspath ansedde kristallerne förekommit åtskilliga, 
hvilkas kristallform, utan att kunna hänföras till Skapoli- 
thens ,  visat afvikelser från Feldspathens, till följe hvaraf 
tvifvel uppstått om den förras förekommande vid Tunaberg, 
äfvensom om riktigheten af Prof. W:s bestämmande af de 
begge nämnda mineralierna. För denna frågas utredande 
erbjödo de i Upsala universitets inineralie-cabinett befintli
g a ,  serdeles de i den Svenska localsamlingen liggande, 
hithörande stuffer ett tillfälle. De localsamlingen tillhöriga 
stufferna äro, med endast få undantag, pä stället insamla
de och till mineraliesamlingen skänkta af dess nu varande 
præfect, som för undersökning och analys meddelade mig 
tvenne af de tydligare kristallerna, af hvilka den ena kun
de igenkännas vara en Feldspath, hvaremot den andra re 
dan genom den någorlunda tydligt utbildade kristallformeu 
visade sig tillhöra ett annat mineral.

Denna sednare kristall, hvars undersökning jag  först 
företog, bestod af flere i parallel ställning med hvarandra 
sammanvuxna kristaller. Samtliga ytorna voro öfverdragna 
med en ganska tunu, mörkgrön hinna, hvilken alldeles för
tog deras speglande förmåga och gjorde reflexionsgonto- 
meterns användande för bestämmandet af deras lutnings- 
vinklar omöjlig. Äfven med den Haiiyska goniometern kunde 
i anseende till ytornas ojeinnhet och kanternas afrnndning 
inga säkra vinkelbestäraningar erhållas.



Kristallens hufvinlform var ett något låg t ,  rhounbol- 

dfskt prisma, af hvilket flere kanter och hörn voro svagt 

afstympade. Den egde tvenne tydliga genomgångar a f  tcm- 

ligen lika fullkomlighet, den ena parallel med prismats 

ändyta den andra med den spetsigare sidokantens afsJtymp- 

ningsyta. De vinklar, hvilka dessa genomgångsytor gjorde 

med hvarandra, voro =  94° 7 ' och 85° 53'.

Öfriga mineralogiska characterer : Brottet mussel- 

likt,  tillika något splittrigt. Glasglans, starkare  på brott

ytorna än på genomgångsytorna, hvilka stundom visade en 

svag perlemoglans. Genomlysande, i tunna lameller nästan  

genomskinlig. I rena bitar färglös. Repades svagt a f  Feld

spath. Specif, vigten, tagen af ganska små till aualyseu 

utvalde bitar, =  2,753.

För blåsröret: I kolf gulnade den svagt och gaf ett 

spår  af  vatten. I tång hvitnade den icke ,  smälte med 

svårighet och under biåskastning till ett halfklart, blåsigt 

glas, hvilket understundom på ytan visade ojemnheter upp

komna af sönderbrustna bläsor. Af borax löstes den i bit 

föga ,  i pulver lätt och utan brusuing till klart glas. Af 

phosphorsalt löstes den i bit icke märkbart, i pulver lätt 

och i mängd utan brusning, med afskiljande af kiselsyra, 

till klart glas, som vid afsvalning opaliserade. Af soda 

löstes den med svårighet till ett emaljhvitt, trögsmält g las ,  

som med svårighet kunde fås blåsfrttt. Af koboltsolution 

antog den en blå färg.

Af conceutrerad chlorvätesyra angreps mineralet i bit 

obetydligt, men decomponcrades i pulver.
i

Ånalgs. Mineralet, i fiut pulver, torkades öfver 

svafvelsyra, så länge det märktes aftaga I vigt, hvarefter 

det glödgades starkt under en half timma öfver en sprit

lampa med dubbelt luftdrag. Genom glödgningen förlorade 

det i vigt 0 ,16 proeent,  en förlust för obetydlig att kunna



anses härröra af annat an hygroskoplskt vatten. Mlneral- 

pulvret,  som före glödgningen var fullkomligt hvitt, visade 
efter densamma en svag dragning till gult. För denna och 

de tvenne följande] analysernas beräkning begagnades de 

atomvigtcr, hvilka Berzelius uppgifvit i femte upplagan af 

sin lärobok i Chemien tredje delen ss. 1237 och följande. 

För kalkjorden nyttjades dock den atomvigt, som sednare 

flnues uppgifven i Arsb. 1845 s. 38 och för talkjorden den 

af Svanberg I Kongl. Vet. Akademiens Förhandl. 1847 s. 

120 bestämda.

a )  Mineralet, hvaraf efter slauining och torkning till 

constant vigt afvägdes 1,552 gramin, blandades med fyra 

gänger sin vigt kolsyradt natron och brändes öfver en 

sprillampa med dubbelt luftdrag, hvarmed var förenad en 
Plattners blåsapparat. Ur den efter bränningen smälta 

massan afskiljdes kiselsyran på vanligt sätt. Efter väg- 

ning brändes den erhållna kiselsyran ä nyo med kolsyradt 

natron, hvarigenora den led en ringa förminskning 1 vigt.

b )  De tvenne solutioner, som erhållits efter minera

lets och den först afskiljda kiselsyrans bränning med kol

syradt natron, förenades och fälldes med caustik ammoniak 

i ringa öfverskott. Fällningen samlades på ett filtrum, 

löstes åter i chlorvätesyra och behandlades under kokning 

med en tillräcklig qnantitet caustikt kali. Den dervld af- 

skiljda, obetydliga fällningen af jernoxid bestämdes, efter 

lindrig glödgning, lill sin vigt och pröfvades för blåsröret, 

hvarvld den visade en svag manganreaclion.

c )  Den solution, hvarur jernoxiden blifvit afskiljd, öf- 

vernättades med chlorvätesyra, hvarefter lerjorden utfälldes 
ined kolsyrad ammoniak. Efter bestämning af dess vigt 

löstes den åter i concentrerad chlorvätesyra, hvarvld en 

lite« qnantitet kiselsyra blef olöst. Dess vigt bestämdes, 

afriknades från lerjordens och Jades till den för kiselsyran 
fö n t  funna.



d) Öfverskottet af chlorvätesyra i den solution af ler
jord som erhållits 1 c )  neutraliserades nära med canstlk 
ammoniak, så att solutionen blott var svagt su r ,  bvarefter 
en lösning af molybdænsyrad ammoniak *) tillsattes. Den 
förut färglösa solutionen antog dervid ögonblickligen en 
svagt gul färg , men afsatte, äfven efter flere dagar, ingen 
fällning. Den gula färgen bevisade närvaro af phosphor- 
syra och fällningens uteblifvande, att den blott fanns i 
obetydlig mängd.

e )  Till den i b) med ammoniak fällda solutionen sat
tes oxalsyrad ammoniak i öfverskott. Efter 12 timmars 
digestion samlades den utfällda oxalsyrade kalkjorden på ett 
filtrum. Genom försigtig glödgning förvandlades den till 
kolsyrad kalkjord, hvilken efter vägning genomfuktadesmed 
en concentrerad lösning af kolsyrad ammoniak, torkades, 
glödgades och vägdes ånyo, hvilket förnyades, tills en con
stant vigt erhölls för den kolsyrade kalkjorden.

f)  För att pröfva den kolsyrade kalkjordens renhet 
löstes den efter vägningen i ntspädd chlorvätesyra, hvar- 
vid den Iemnade intet olöst, men deremottydligt lät märka 
en svag lukt af chlor. Då detta förhållande gaf anledning 
förmoda närvaro af mangan, gjordes solutionen ammonia- 
kalisk, hvarefter en liten manganbalt, under skydd mot 
luftens tillträde, utfälldes med vätesvafladt svafvelanmo- 
nium. Fällningen afskiljdes skyndsamt från solutionen. lö
stes åter i ntspädd chlorvätesyra, hvarur medelst kolsyradt 
natron, under uppvärmning, fälldes kolsyrad manganoxidul. 
Af denna, genom glödgning förvandlad till manganoxid-oxidul, 
beräknades halten af manganoxid. —  Från den i e )  ftnna 
vigten af den kolsyrade kalkjorden afräknades den nu ftnna 
vigten af manganoxid-oxidul, hvarlgenom den kolsyrade 
kalkjordens och således äfven kalkjordens vigt blef käid.

*) Kongl. Vet. Akad. Förhandi. 10 4 8  A':o 6  s. 10 1 .



g )  Den i e )  från kalkjord befriade solutionen pröf- 
vades nied ammonium-sulfhydrat, utan att något spår af 
en qvarvarande manganhalt bemärktes. Lika litet kunde 
med ammoniak och phosphorsyradt natron något spår af 
talkjord upptäckas. ,

Resultatet af  analysen var:

K ise lsy ra—  —  —  —  —  —  0,681
Lerjord —  —  —  —  —  —  0,563
Jernoxid —  —  —  —  —  —  0,003
Manganoxid —  —  —  —  —  0 ,002
Kalkjord —  —  —  —  —  —  0,298
Phosphorsyra —  —  —  —  —  spår

1,547 gramm

och således mineralets procentiska sammansättning:

Kiselsyra — —  43,88  håller syre 22,78 4,17
Lerjord — —  36 ,28  —  — 16,961I
Jernoxid — _  0,19 —  — 0,06 U 7 ,0 6  3 ,12
Manganoxid —  0,13 —  — 0,04 J[
Kalkjord — —  19,20 —  — 5,46 1
Phosphorsyra —  spår

99,68

För bestämmandet af en möjlig halt af alkalier gjor
des en ny analys, hvarvid mineralets egenskap att decom- 
poneras af concentrerad chlorvätesjra begagnades. Till 
denna sednare analys användes en ny qnantitet af  samma 
kristall, hvaraf materialet till den föregående var taget. 
I en g lasbägare , som förut visat sig fullkomligt motstå 
inverkan a f  chlorvätesyra, öfvergjötos 1,685 grainin af det 
fint slammade mineralet med concentrerad syra ,  hvarvid 
decomposition med tillhjelp af lindrig värme försiggick utan 
häflighet inom mindre än en fjerdedels timma. Det använ
da mineralpulvet utsvällde dervid starkt, genom kiselsyrans



nfsklljande, ulan atl gelatinera. Den I ofverskott tillsatta 

chlorvätcsyran afdunstades, vatten tillsattes och kiselsyrau 

samlades på ett filtrum. Efter uttvättning, torkning och 

glödgning var den ej fullt livlt, utan visade en dragniing 

till gult,  hvarförc den äter behandlades med concentre- 

rad chlorvätesyra. Anyo tagen på filtrum, tvättad och 

torkad bestämdes dess vigt efter glödgning. Den var nu 

n ä ra ,  clmru ej alldeles fullkomligt, livit. Dess renhet 

pröfvades genom länge fortsatt kokning med en solution af 

kolsyradt n a tron , hvarvid en liten qvantitet ofullständigt 

decoinponeradt mineral blef olöst,  hvars vigt bestämdes och 

afräknades frän kiselsyrans.

Dc öfriga icke alkaliska bcståndsdelarnc bestämdes 

som vid föregående analys, hvarefter den öfrigblifna solu- 

tlonen, hviiken med stöd af samma analys icke kunde In

nehålla någon talkjord, afdunstades till torrhet.  De efter 

ammoniaksalternas aflägsnande genom lindrig glödgning å te r 

stående chloralkalierna vägdes och löstes åter i vatten , 

hvartill sattes en lösning af platinachiorid. Solutionen af

dunstades forsigtigt nära till torrhet, hvarefter alkohol till

sattes. Den olösta kaliumplatinachloriden samlades på ett 

efter torkning i vattenbad vägdt filtrum, tvättades med al

kohol, torkades i vattenbad och vägdes. AfNdess vigt 

beräknades det l mineralet varande kalit. En deremot sva

rande qnantitet cblorkalium, afräknad från de förut till

sammans vägda chloralkalierna, visade den i dessa varande 

quantiteten af chlornatrium och således mineralets halt af 

natron.

Rcsnltatet af denna sednarc analys var:

Kisclsyra —  —  —  —  —  0 .717

Lerjord —  — —  —  —  0 , 6 0 1

Jernoxld —  —  —  —  —  0 ,004

.Manganoxid —  —  —  —  —  0 ,002



Kalkjord - -  —  —  — —  0,325

Kali —  -
Natron — —  0,006
Phospliorsyra —  —  — —  spär
Ofullständigt decomp. mineral —  0,029

1,686 gramm

eller:

Kiselsyra —  — 42,55 håller syre 22,09 3 ,94

Lerjord —  — 35,67 —  — 16,67 ^

Jernoxid —  — 0,24 —  — 0,07 l l  6,78 3,00

Manganoxid — 0,12 —> — 0,04 j

Kalkjord —  — 19,29 —  — 5,49 I
Kali —  —  — 0,12 —  — 0,02 l  5 ,60 1

Natron —  — 0,36 —  — 0,09 )
Phosphorsyra — spår
Ofullständigt decomp.

mineral —  1,72

100,07

Förhållandet mellan syret i K ,  R  och S i ,  som en
ligt första  analysen var 1: 3 ,1 2 :  4 ,1 7 ,  enligt den an
dra 1 : 3 ,0 0 :  3 ,94  och således enligt begge nära det

enkla förhållandet 1 : 3 :  4 g e r ,  då R hufvudsakligen är C a  

och R  hufvudsakligen Å l , för mineralets chemiska sam
mansättning formeln C a 3S i  +  3 A I S i .

Vid jemförande af de characterer,  hvilka tillkommo 
det af Prof. Wahnstedt analyserade mineralet och det af 
mig nu undersökta, af begges förhållande för biåsröret och 
af Prof. W:s och mina analyser visa sig sådana likheter 
mellan de af oss analyserade mineralierna, att deras iden
titet ej kan betviflas. Mellan de characterer,  hvilka jag  
ofvan sid. 19 citerat , och dem jag  funnit eger ingen vä- 
lendtlig olikhet rum; härvid bör dock anmärkas, att de



genomgångar, livilka Prof. VV. ansåg tillhora hvad han 
kallade Skapolith, Icke öfverensstäinma med det jag  iakt
tagit hos den af mig undersökta kristalleo. Detta kan en
dast förklaras derigenom, att Prof. W. jemte de genom
gångar, hvilka han såg hos den tydliga Skapolithkristall 
han egde, tillika torde hafva till förmodade Skapolith-ytor 
hänfört de genomgångar, hvilka han fann hos de mindre 
tydliga, för analys bestämda kristallerna. Hvad beträffar 
förhållandet för biåsröret visar sig mellan Prof. W:s upp
gifter och det jag  funnit endast en olikhet, den nemligeu, 
att han med soda tick en färglös glasperla, hvaremot det 
icke lyckades mig att träffa ett förhållande mellan mine
ralet och sodan, som gaf annat än en emaljhvit perla. 
Blott en enda gång fick jag  en sådan, som, ehuru till 
större delen emaljhvit, på ytan visade tecken till klart glas.

Prof. W. analyserade tvenneserskilda kristaller , hvar- 
vld den ena decomponerades genom bränning med kolsy- 
radt kali, den andra genom lösning i chlorvätesyra.

Den förra analysen gaf resultatet:

Kiselsyra —  —  —  —  —  43,83
Lerjord —  —  —  —  —  35 ,23
Jernoxid —  —  —  —  —  0*6*
Kalkjord —  —  —  —  —  19,37

99 ,04

Den sednare:

Kiselsyra —  —  —  —  —  44,16
Lerjord —  —  —  —  —  34 ,94
Jernoxid —  —  —  —  —  0,49
Kalkjord —  —  —  —  —  19,22
Natron —  —  —  —  —  °>33

99,14



Klselsyrans renhet pröfvades vid denna analys genom 
bränning ined kolsyradt kali, hvarvld den efter klselsyrans 
afskiljande erhållna solntionen med ammoniak gaf en liten 
fällning af lerjord, hvilken Prof. W. ansåg härröra från en 
obetydlig qnantitet ar qvarvarande mineral. Då detta sed- 
n a re s  mängd icke närmare bestämdes och då dess vigt 
ingick  i den anglfna vigten för kiselsyran, blef denna något 
för liög. I öfrigt öfverensstämma de nu anförda resulta- 
te rn a  ganska nära med mina ofvan anförda, hvarföre Prof. 
W. äfven antog det af honom analyserade mineralet ega en 
chenuisk sammansättning, öfverensstäinmande med den jag  
funnit hos den af mig analyserade kristallen, hvilken sam
mansättning han mineralogiskt uttryckte med CS+ 3AS. 
Då denna formel, med anledning af Nordenskjölds analys 
af Skapoiithen (Werneriten) från Ersby i Pargas, vid tiden 
för Prof. \V:s analyser, troddes tillhöra alla i kristallform 
derm ed  öfverensstämmande mineralier, ansåg han, med stöd 
af  den Skapolithkristail han funnit vid Tunaberg, äfven 
det a f  honom beskrifna och analyserade mineralet vara 
Skapolitb.

Emedlertid är nu, sedan genom öfverensstämmelser 
i ch a ra c te re r ,  blåsrörsförhållanden och sammansättning iden
ti teten mellan de af Prof. W. och mig analyserade mine
ralierna ä r  visad, lätt,  att af den tydligare kristallformen 
hos det af  mig analyserade inse, att det af Prof W. ana
lyserade mineralet icke var Skapolith, äfvensom att de 
af o ss  begge analyserade kristallerna tillhörde ett mine
ral, som vid den tid, då Prof. W;s undersökningar af Ska
poiithen och Feldspathen från Tunaberg anställdes, ännu 
icke var upptäckt. Den af mig undersökta kristallen var, 
sow förut är nämndt, ett rhomboidiskt prisma, som egde 
tvenne genomgångar, hvilkas lutningsvinklar, mätta medelst 
en Mitscherlichs reflexionsgoniometer, funnos =  94° 7 '  
ocfc 85°  53 '.  Dessa kristallographiska characterer berät
tiga redan till det antagande att den tillhörde den af G.



Rose 1 8 2 3 * )  bestämda Anorthlten, med hvJIken den, s å -  

väl som de nf Prof. W. analyserade kris ta llerna, äfven i 

Öfriga cliaracterer öfverensstämde. Anorthlten frän Somma 

vid Vesuvius uppgifvcs af Rose ega tvenne genomgångar, 

hvilka med hvarandra göra vinklar af 94° 12' och 85° 4 8 ' .  

Dessa vinklar skilja sig således endast med 5 ' från de af 

mig mätta , hvilken skillnad är fö r r in ga  att vara af  någon 

betydelse. Anorthitens specif, vigt bestämdes a f  Rose till 

2 ,7 6 3 ;  efter A. Erdmann**) ligger den mellan 2,73 och 

2 ,76 . Öfriga mineralogiska characterer,  sådana de af 

Rose och andra författare blifvlt uppgifna, öfverensstämma 

fullkomligt med hvad Prof. W. och jag  funnit; äfvenså cha-  

ractererna för blåsröret, hvarvid kan m ärkas, att  Anorthi- 

ten säges ***), i likhet med hvad jag faun, med soda gifva 

en emaljhvit perla.

Redan af nu anförda förhållanden är obestridligt, att 

de af Prof. \V. och mig analyserade kristallerna tillhörde 

Anorthiten, hvilket slutligen äfven bestyrkes af analyserna. 

Dessa visa för Anorthiten från Tunaberg en sammansätt

n ing, fullkomligt öfverensstämmande med den hos Anorthi

ten från Vesuvius, hvilken Abich genom sina sednare ana

lyser af densamma bevisat f )  vara sammansatt enligt for

meln C u 3S i + 3 Ä l S i .

Beräknad förutsätter denna formel:

Kiselsyra —  4 at. =  2 3 1 1 ,1 1 2  =  43 ,68

Lerjord —  3 —  =  1925 ,40 0  =  36,39

Kalkjord —  3 —  =  1054 ,4 67  =  19,93

~ 5  29 0,9 7 9 " 7 0 0 ,0 0

* )  G i lb e r t ' s  A nna len  d e r  P hys ik  L W I I I  s. 1 9 7 .
* * )  H ong l .  V c t .  A k a d .  F ö rh a n d l .  1 8 4 7  IV:o 3  s. 9 2 .

* * * )  8 e  t. ex. Die A n w e n d u n g  des L ö th r o h r s  von Derzeliu« 

V ie r t e  Aufl. s. 177.
"t) I*nggcn<lorfl"s A nna len  der  P h y s ik  und Chemie L I  s. 3 1 9 .



Sedan Prof. W:s analyser af  hvad lian kallade ”reli- 
qnæ Scapolithl crystalli” icke vidare kunna anses bevisa 
något för Skapolithens förekommande vid Tunaberg, hlcr- 

stä endast  tvenne hittills bekanta omständigheter, som be
s ty rka  detsamma. Den ena är den ofvan anförda beskrif- 
n in g , som Hisinger i sin ”Samling till cn mineralogisk geo
grafi öfver Sverige” gifvit för den kristalliserade Feldspa- 
then från Tunaberg ocli hvilken, såsom Prof. W. redan 
a n m ä r k t* ) ,  tyckes , serdeles genom mineralets uppgifna 
förhållande för biåsröret, visa, att hvad Hisinger haft att 
beskrifva, eller åtminstone hvad lian undersökt för blås- 
r ö r e t ,  varit en Skapolith. Den af Hisinger angifna specif, 
vigten afviker från så  väl Feldspathens som Skapolithens. 
Den andra är den beskrifning af kristallform och förhål
lande för biåsröret, som Prof. W. meddelat af den af ho
nom vid Tunaberg funna och ofvan anf. st. under namnet 
”prisma quadrilaterum” anförda Skapolithkristall, hvilken 
beskrifning synes ådagalägga, att densamma verkligen var 
en Skapolith.

Nämnde kristall tillhör nu Upsala universitets minera- 
llecabinett (Svenska localsamlingen N:o 53 34 ) .  Den är 
omisskänneligen en combination af tvenne quadratiska pris- 
mer med kantvinklar af 135°, enligt mätningar gjorda med 
den Ilaiiyska goniometern, och eger tvenne tydliga genom
gångar parallela med det ena quadratiska prismats ytor 
(afstympningsytorna). Dess begge ändar äro afbrutne, så 
att allt spår af ändytor saknas. För biåsröret har jag 
endast pröfvat den i tång, hvarvid jag  fann den förhalla 
sig alldeles i enlighet med Prof. W:s noggranna och de
taljerade uppgift: ”In forcipe: Pelluciditatis jacturam non 
facit, antequam in ipso liquationis momento turgescit. Fa- 
cillme et cuin extraordinaria prorsus ebullitione liquescit, 
qua desinente album, difficulter liquefactum, et magna

* )  Disqu ir i t ,  m in r ru log ico -uua lv t .  p. 1 4 .



pustularum copia vix fere translucens vitrum obllne'tur,  
quod ruptis ln superficie pustulis scabrum non numqiuam 

videtur”.

Bland de mineralier, i tavilka den efter öfverensstäm- 
melser i kristallform förut med ett gemensamt namn så 
kallade Skapolithen, genom iakttagne skiljaktigheter i ehe- 
rnlsk sammansättning, i sednare tider sönderfallit, vi
sar ifrågavarande kristall genom det anförda förhållandet 
för biåsröret sig stå närmast Mejoniten från Vesuvius. Om 
Skapolithen från Tnuaberg verkligen är en Mejonit kan 
dock naturligtvis först med säkerhet argöras, sedan dess 
chemiska sammansättning blifvit tillförlitligt bestämd.

Den verkliga, kristalliseradeFeldspathen (O rthoklasen) 
från Tunaberg, hvars förekommande derstädes såväl ge
nom Hausmans ofvan citerade beskrifning som Prof. AV:s 
uppgift af dess blåsrörsförhållanden blifvit satt utom tvifvel, 
har hittills icke blifvit analyserad. Som förr är oämndt egde 
jag  för undersökning och analys en sådan tillräckligt tyd
ligt utbildad kristall. Dess form var en hos Feldspathen 
ofta förekommande och öfverensstämde fullkomligt med den 
figur Dufrenoy i sin Atlas till Élémens de Mineralogie Pl. 
163 f. 104 leinnat. Den egde tvenne tydliga genomgån
gar parallela med ytorna P och g' (Dufrenoy’s fig.), samt 
tvenne otydligare parallela med ytorna M (samma flg.) 
Utvändigt var den öfverdragen med samma mörkgröna äm
n e ,  som beklädde den förut analyserade Anorthitkristallen 
och som äfven här gjorde reflexionsgoniometerns användan

de omöjligt. För öfrigt visade den följande

Mineralogiska character er : Brottet ojemnt till split- 
tr igt ,  kunde I anseende till kristallens utmärkt bladiga tex- 
tur föga iakttagas. Genomgångsytornas glans mellan glas- 
och svagare perlemoglans. Genomlysande, 1 tunna lamel-



1er genomskinlig. I tunna lameller nära färglös, i tjocka
re grålivit. Hårdheten =  Adularns från S:t Gotthard. Spe
cif. v ig ten , tagen af ganska små, fullkomligt rena frag
menter =  2,562.

Für biåsröret: I kolf gaf den ett obetydligt spår af 
vatten. I tång hvitnade den och smälte med större svå
righet än Anorthiten och utan blåskastning till ett halfklart, 
blåsigt glas. Af borax löstes den i bit långsamt, i pulver 
lättare och i mängd, utan brusning, till klart glas. Af 
phosphorsalt angreps den icke i bit ,  i pulver löstes den 
lätt och utan brusning, med afskiljande af kiselsyra, till 
klart g la s ,  som mättad! opaliserade vid afsvalning. Af soda 
löstes den under brusning till kiart,  blåsigt, något svår
smält glas. Med koboltsolution gaf den blå färg.

Af concentrerad chlorvätesyra angreps den icke.

Analys. Mineralet, pulveriseradt och torkadt öfver 
svafvelsyra, gaf efter en half timmas stark glödgning öfver 
en spritlampa med dubbelt luftdrag en förlust af endast 
0 ,08 procent.

a )  Det fint slammade, till analys bestämda mineralet 
vägde 1,855 gramm. Det öfvergöts i en rymlig platina- 
skål med concentrerad, i en destillations-apparat af platina 
beredd och till 0° af kyld fluorvätesyra, hvarvid decompo
sition försiggick utan häftighet. Då all inverkan syntes 
slutad uppvärmdes platinaskålen lindrigt, tills dess innehåll 
började to rk a , hvarefter den halftorra massan fuktades med 
svafvelsyra. Platinaskälen uppvärmdes åter med småningom 
ökad hetta, till dess slutligen vid en temperatur,  hvarvid 
skålens botten svagt g lödgade, all i öfverskott tillsalt 
svafvelsyra blifvit förjagad. Den torra massan genomfuk- 
tades med concentrerad chlorvätesyra och behandlades efter 
lägra timmar med valten. Den löste sig dervid, efter be-

3



hörig digestion, nästan fullständigt, Iemnande en d as t  en 

obetydlig mängd af ett lättare bvitt och af ett tyngre m örk 

grått pulver olöst. Detta olösta afskiljdes och behandlades, 

i förmodan att det mörkgrå pulvret var en från appara terna  

kommen platina, med kungsvatten. Dervid löste sig det 

mörkgrå pulvret med lätthet , under qvarlemnande a f  det 

hvita, hvars vigt bestämdes och visade mängden af det af 

fluorvätesyran ofullständigt decomponerade mineralet. So

lutionen 1 kungsvatten gaf platinans reactioner.

b) Ur den solution, som i a )  erhålli ts, afskiljdes och 

bestämdes jernoxiden och lerjorden på vanligt sätt .  Den 

förra visade för blåsröret en svag reaction för mangan.

c) Den till sin vigt bestämda lerjorden upplöstes ånyo 

i concentrerad chlorvätesyra; solutionen neutraliserades med 

ammoniak, hvarefter vinstenssyra tillsattes i tillräcklig mängd 

alt förhindra lerjordens utfällande genom caustik ammoniak. 

Sådan tillsattes nu i öfverskott och genom cblorainmonium- 

magnesium utfälldes en liten quantilet pbosphorsyra såsom 

phosphorsyrad ammoniak-talkjord. Denna angaf efter van

lig behandling halten af pbosphorsyra, hvars vigt afräkna- 

des från lerjordens.

d) Den från pbosphorsyra befriade solutionen intor

kades och återstoden pröfvades för blåsröret, efter förbrän

ning af kolet ur vinstenssyran, med phosphorsalt , hvarvid 

den visade en bestämd, ehuru ej s ta rk ,  reaction för je rn- 

haltig titansyra.

e )  Den efter fällning med caustik ammoniak i b) öf- 

riga solutionen befriades från kalkjord genom oxalsyrad 

ammoniak. Den genom den oxalsyrade kalkjordens glödg- 

ning erhållna kolsyrade kalkjorden visade s ig ,  så vidt den 

obetydliga qvantiteten kunde pröfvas för blåsröret ,  vara 

fri frän all manganhalt.



f)  Den återstående solutionen afdunstades till torr
het,  hvarefter ammoniaksalterna förjagades genom glödg- 
niiig. Den öfrlgblifna torra raassau löstes i vatten, den 
med alkalierna förenade svafvelsyran utfälldes genom ättik
syrad barytjord och den fällda svafvelsyrade barytjorden 
afskiljdes genom filtrering. Filtratet afdunstades till torr
het och de i detsamma innehållna ättiksyrade salterna 
förvandlades genom glödgning till kolsyrade. De kolsy- 
rade alkalisalterna utlöstes med en liten quantitet vatten; 
återstoden samlades på ett filtrum, tvättades försigtigt 
och löstes i utspädd chlorvätesyra; ur denna solution af- 
lägsnades barytjorden genom svafvelsyra, hvarefter talk- 
jorden ntfälldes med caustik ammoniak och phosphorsyradt 
natron. INågot spår af mangan kunde dervid icke upptäckas.

g )  Den i f) erhållna alkaliska solutionen neutralise
rades med chlorvätesyra, hvarefter kalit bestämdes genom 
platinachlorid. Efter kalihaltens fullständiga utfällniug af
dunstades den återstående solutionen till torrhet. Den i 
öfverskott tillsatta platinachloriden reducerades till metallisk 
platina genom glödgning, hvilket underlättades genom till
sats af  några kristaller af oxalsyra.

h )  Från den reducerade platinan utdrogs chlornatrium 
genom v it ten ;  lösningen afskiljdes genom filtrering, afdun
stades föisigtigt, glödgades i en vägd platinadegel och vägdes.

Analysens resultat var:

Lerjord med litet jernhaltig titansyra 0,350
Jernoxid med spår af manganoxid — 0,004
Kalkjord —  —  __ —  __ __ 0,001
Talkjord —  —  —  __ __ __ 0,001
Kali — 0,293
Natron _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,006
Fhosphorsyra —  — __ __ __ 0,002



Ofullständigt decoinp. minera! — 

Kiselsyra såsom förlust —  —
—  0,002  
—  1,196

eller :

1,855 grainm

Lerjord med litet jern- 
haltig titansyra 

Jernoxid ined spår af 
Manganoxid 

Kalkjord —  —  —
Talkjord —  —  —

Kali — —  —
Natron —  —  —
Pliospliorsyra —  —
Ofullständigt decomp. mi

neral —  —  —  0,11

Kiselsyra såsom förlust 64,47 —  

100,00

18,87 liåller syre 8,82

0,22  —  

0,05 —  
0,05 — 

15,80 —  
0,32 — 
0,11

•syre 8 ,824  

—  0,07 J
8,89 3 ,19

0 ,0 1 ) 
0,02 f 
2 ,

0,
— 2,6 8 / 
—  0,08 j

2,79

—  33,47 12,00

Kiselsyrans directa bestämmande förhindrades af bri

stande tillgång till material för ny analys. Med undantag 

af ett litet öfverskott för lerjorden öfverensstämmer analy

sens resultat i afseende på förhållandet mellan syrequan-

titeterna i R , R  och S i  med det bekanta förhållandet 1 : 

3 :  12 hos Feldspathen. Den analyserade kristallen egde 

således Feldspathens sammansättning enligt den chemiska

formeln K S i  +  A t S i 3.

Denna formels beräknade sammansättning är:

Kiselsyra—  4 at.
Lerjord —  1 —
Kali —  1 —

=  2311 ,112
=  641,800
=  588,857

3541 ,769

=  65,25
=  18,12 
=  16,63

100,00



Den af mig undersökta ocli analyserade Feldspathkri- 
stan llen öfverensstäinde, såsom af den lemnade beskrifningen 
synmes, i cliaracterer med den af Hausman beskrifna Feld- 
spaaithen från Tunaberg, hvarjemte den för biåsröret visade 
ett t förhållande alldeles enahanda med det af Prof. W. för 
’’Feeldspathum crystallisatuin” nppgifna, till följe hvaraf 
denn af mig nu gjorda analysen således ytterligare bekräftar 
rikktigheten af Hausmans och Prof W:s antagande att det 
af dem, endast efter yttre cliaracterer och blåsrörsförhål- 
lannden ,  såsom Feldspath bestämda mineralet verkligen är 
e m  sådan. Den skiljaktighet, som förefinnes mellan Haus- 
maans och min uppgift om mineralets färg, förklaras deraf, 
att t den kristall jag beskref, ehuru den i tunna lameller 
v a r r  nära  färglös, i större bitar visade den af Hausman an- 
gififna färgen; ett förhållande, som härledde sig från det 
fränmmande, mörkgröna ämne, hvilket, beklädande kristal- 
lenns y to r ,  tillika inträngt mellan genomgångsytorna, hvar- 
igeenom det hela visade en grön färg.

Sedan förut blifvit ådagalagdt, att den af Hisinger i för- 
staa upplagan af hans mineralgeogralie öfver Sverige be- 
skrrifna Feldspathen icke osannolikt var en Skapolit, och 
att t den af Prof. W. med detta namn betecknade kristall, 
hviilken han undersökte för biåsröret, nästan afgjordt var 
e m  sådan, äfvensom att densamma visade närmaste likhet 
meed Mejoniten, återstår bland de från Tunaberg beskrifna, 
hitlhörande mineralierna endast den Skapolith Hisinger i si
na i tvenne sednare arbeten anfört. Af den lemnade beskrif- 
ninngen kan såsom sannolikt antagas, att Hisinger här vid- 
håhllit en förut fattad mening, att de under namnen Feld- 
spoath och Skapolith beskrifna kristallerna från Tunaberg till
hö jrde ett och samma mineral, och derföre, med anledning 
af Prof. W:s analyser, under namnet Skapoiiih sammanfört 
dei cliaracterer, hvilka Prof. W. anfört för det af honom a- 
nallyserade mineralet, eller för Anorthiten, med några af 
Havusman för Feldspathen nppgifna, hvartill han lagt ett



förhållande för biåsröret, som närmast öfverenstämmer med 

Mejonitens.

Såsom slutresultat af alla bekanta undersökningar öf- 

ver de under uamnen FeUlspatli och Skapolith förblandade, 

kristalliserade mineralierna frän Tuuaberg visar sig således, 

att de mineralier frän niimnda ställe, hvilka hittills blifvit 

anförde under dessa begge namn, i sjelfva verket äro tren

ne: Feldspath, Anorthit och en Skapolith, hvilken tills vi

dare rättast torde böra anses som Mejonit. Af dessa sy

nes Feldspathen förekomma allmännast, Anorthiten mindre 

allmänt och Mejoniten endast sällsynt.


