
Svenskupptäckta
mineral i filatelin

Av Sten-Anders Smeds

Många mineral som identifierats först i
Sverige, och således har sin typlokal här,
finns återgivna på frim ärken . Många av dem
har dessutom spelat en stor roll vid upp-
täckten av nya grundämnen , något som
svenska kemister har varit världsbäst på.
In te mindre än 22 av kemins 92 naturliga
grundämnen har upp täckts av svenskar. De
flesta av dessa grundämnen har identifierats
vid analys av olika mineral i berggrunden i
Sverige. Enligt en lista frän 1998, "Mineral
species first described from Sweden and
their type mineral specimens" är totalt 157
olika mineral först beskrivna från Sverige av
svenska och utländska mineraloger. De fles-
ta mineral har upptäckts i Värmland, 99
stycken, och av dem härstammar 68 från
Långban , norr om Filipstad, en av världens
mest mineralrika lokaler. Sedan 1998 har
några tillkommit, medan ett par har stru-
kits; de har vid moderna undersökningar vi-
sat sig vara blandn ingar av olika mineral.

De flesta av de mineral som har typlokal
i Sverige och som illustrerats med filatelis-
tiskt material är de äldre som beskrevs på
1700- och 18oo-talen . Detta kan an tyda att
ingenting skett sedan dess, men orsaken är
nog främst att den tidens mineraloger arbe-
tade med van ligt förekom mande mineral
som även förekommer i utlandet och då
haft möjlighet att b li återgivna på frimär-
ken .

M ineral

Men vad är då ett minerar?En praktisk defi-
n ition är att ett m ineral är ett grundämne
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eller en kemisk förening som normalt är
kristallin t och som har bildats genom geolo-
giska processer. Ett välkän t exempel är vårt
bordssalt , även kallat halit eller stensalt. D et
är en kemisk förening av grundämnena na-
trium och klor och fålls ut ur avdunstande
havsvatten , dvs. en geologisk p rocess.

En annan defin ition som bör nämnas är
bergart: ett kornaggregat som är en del av
jordskorpan och som består av ett eller flera
mineral. Det brukar bli mer lättförståeligt
om man jämför med biologin : ett mineral
motsvarar en enskild växt medan en bergart
motsvarar en vegetationstyp. Bergarten
gran it består av mineralen kvarts, fältspat
och glimmer och en normal blandskog
består av växtslagen gran, tall och björk.
Bergarten kalksten består av mineralet kalk-
spat medan en fjällbjörkskog består av
björk.

O rdet mineral har onekligen utsatts för
svår begreppsförvirring de senaste åren .
Dels har sedan 1970-talet begreppen mi ne-
ralnäringsämne eller mineralämne, det vill
säga de nödvänd iga grundämnen, späräm-
nen eller spårelement, som växter tar upp ur
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vittrande mineral i marken och via växterna
når även djuren eller männ iskan, oegentli-
gen förkortats till "mineraler". Dels har de
äldre gruvlagarna, som reglerar bl.a. malm -
letn ingen , den sena ste fran 1974, är 1992 er-
satts av Minerallagen . Därför kallas även
numera malm erna som bryts i gruvor för
"mineraler". En malm är ett namn på en
bergart som innehåller malm mineral ur vil-
ka man kan utvinna en metall. Så ordet
"mineral" ska numera täcka både bergarten
och den kemiska fören ingen liksom även
själva metallen . Dessutom har ordet numera
två olika p luralformer sedan Svenska Aka-
demien till skillnad från mineralogerna
accep terat det allmänna b ruket av "minera-
ler" i sin ordlista. Följden är att skribenter
ofta blandar ihop flertalsformerna "minera-
ler" och "m ineral".

M ineralnamn

N amngivningen av nya mineral kan vid ett
första påseende vara minst sagt förvirrad .
Mineral kan döpas med ord avledda ur de
klassiska sp råken , främst grekiska, efter nå-
gon framträdande egenskap . Ett exempel på
detta är botryogen som först upptäcktes i
Falun och namngavs efter grekiskans botri-
os, "druva", och gignomai, "b ilda", med avse-
ende på dess druvliknande yttre former. De
kan också uppkallas efter en "historisk"
händelse som dä eukairit 1818 upp täcktes i
Skrikerum i Tryserum, Småland, av J ae. Ber-
zelius (1779-1848). Mineralet fick sitt namn
efter grekiskans eukairos, "som kommer i
rättan tid", eftersom det var det första selen-
mineralet som upptäcktes i naturen . Detta
skedde året efter hans upptäckt av grundäm-
net selen 1817 i svavelkoncen trat ur svavelkis
från Falun . (Det bör i detta sammanhang
nämnas att Berzelius visserligen var döpt ef-
ter farfar Jöns och morfar Jakob men i sina
skrifter undvek han farfarsnamne t och skrev
sig Jae. eller J.Berzelius, vilket man ska res-
pektera).

Mineral kan även benämnas efter en
person, till exempel lin naeit eller linneit ef-
ter C arl von Linne, berzeliit och berzelian it
efter Berzelius, celsian efter Anders Celsius,

Svenskt frimärke frän 1939 med Jac. Berzelius.

Stamp, Sweden from  1939  with Jac. Berzelius.

swedenborgit efter Emanuel Swedenborg,
svabit efter Anton Swab , nordenskiöldin ef-
ter Adolf Erik Nordenskiöld och hambergit
efter Axel H amberg. En ytterligare möjlig-
het är att m ineralet uppkallas efter fyndor-
ten , till exempel långbanit efter Långban, ja-
kobsit efter Jakobsberg i Nordmark i Värm-
land eller gladit och hammarit från Glad-
hammar i Småland.

Tendensen är numera att nya namn bil-
das efter ort- eller personnamn . Det får vara
osagt om detta beror på minskande kunska-
per i klassisk grekiska eller om mineraloger-
na hellre vill öka den nationella eller lokala
statusen när landets orter på detta sätt ham-
nar på den vetenskapliga kartan eller be-
märkta landsmän kan hedras. Andra mer in-
officiella namn har kommersiella orsaker
som när juvelerare och smyckestenshandlare
ger en färgad varian t av ett vanligt mineral
ett eget namn.

O ftast får mineralen ändelsen -it, ur-
spru ngligen -lit, efter grekiskans lith os, sten.
Tidigt namngivna mineral brukar in te ha
någon sådan ändelse, t.ex. kvarts, kopparkis
eller blyglans. Det är onekligen förvirrande
att bergarter också ofta har ändelsen - it .

Mineralnamn finns det gott om. Ett nytt
uppslagsverk, "Glossary of O bso lete Mine-
ral N ames", listar över 3 0 .0 0 0 mer eller
mindre onödiga synonymer och varianter
av utrensade namn. Att dannemorit numera
mer logiskt för systematikens skull kallas
manganogrunerit beklagas nog enbart av in-
vånarna i trakten .
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Frimärken med mineralogimotiv

Frånvaro av kunskaper i geologi eller bris-
tande in tresse för ämnet avspeglas i Sveriges
frimärksutgivn ing. Av naturens tre riken är
växtriket och djurriket väl represen terade
medan stenr iket saknas nästan helt. Berg-
grundsgeologin inskränker sig, i princip, till
kalkstenen i Rödstenskleven på Kinnekulle i
häftet "Linnes resor" 1977, berggrundskartan
över Åreskutan i "Svenska kartor" 1991 samt
gruvkartan från Norberg i "Järn bryter
bygd" från samma år. Mineralogin saknas
helt.

D e första egentliga mineralfrimärkena
gavs ut i Colombia 1932. Tv högvalörer i en
lång serie om landets näringsliv visar en sli-
pad smaragd. Sedan hände det in te så
mycket förrän ären 1958-1961 dä Schweiz gav
ut fyra serier frimärken med m ineral och
fossil. Ett av dessa frimärken visar kristaller
av mineralet mikroklin, som är en av de ka-
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Kalifältspat, mikroklin .
Frim ärke frän Schweiz 1960.

Po tassium feldspar, mic rocline.
Stamp , Switzerland fro m 1960.

Gran it m ed "ögo n" av röd kalifaltspat.
Frim ärke frän Finland 1986.

Gran ite with "eyes" o f red po tassium feld spar.
Stam p , Fin land from 1986.

liumdominan ta medlemmarna i fältspat-
gruppen .

Fältspaterna är som grupp betraktad
jordskorpans van ligaste mineral. H ögst tro-
ligt är ordet "fältspat" svenskt. Det torde ha
använts första gängen av D aniel Tilas (1712-
1772) som pa 1730-talet uppmärksammade
ett par sto ra röda stenblock i Åbo. Eftersom
blocken in te liknade berggrunden i Åbo,
blev Tilas nyfiken och han kunde spåra de-
ras ursprung några mil norrut till Letala
(Laitila på finska), där berggrunden består
av en röd grov granit . I åkerjorden på fälten
fanns gott om p latta fragment av de röda
kristallkornen i graniten . Man sade att mi-
neralet spaltade eller spatade (ordet har för-
modligen med "spade" att göra). Man hade
redan börjat benämna sådana mineral för
spater, t.ex. kalkspat och "ädelspat" men här
hade Tilas en ytterst vanlig, "gemen" spat,
som han benämnde fältspat. Iakttagelsen
publicerades 174o i den första volymen av
Kungliga Vetenskapsakademiens H andling-
ar. Tilas kunde inte förklara hur stenb locken
från Letala hamnat i Åbo . Det skulle dröja
mer än roo år innan forskare började miss-
tänka tidigare istider och inlandsisars trans-
port av stenblock. D aniel Tilas har hedrats
med mineralet tilasit, som beskrevs från
Längban 1895.

Antalet frimärken i världen med minera-
logimotiv torde idag vara långt över tusen .
De visar totalt ett par hundra olika m ineral,
vilket in te är så många med tanke på att det
finns ca. 4.000 att välja pa.

Egentligen kan ingen säga hur många
"äkta" mineralfrimärken som finns. Antalet
har nämligen vuxit kraftigt genom de senas-
te 20 årens strida ström av färggranna, en-
bart för samlarbruk tryckta frimärksblock
med "frimärken" från olika länder i bl.a. Af-
rika. Existensen av dessa "frimärken" an ty-
der att m ineralogi är ett stort motivsam-
lingsområde; de är tydligen efterfrägade ef-
tersom de anses vara värda att trycka. Vilka
frimärken som är beställda av ett postverk,
således "äkta" och vilka som är privata "på-
hitt" är in te lätt att ta reda på.

Mineralmotiv är dessutom rikligt före-
kommande på de "svindelmärken" som på-
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stås vara lokalfrimärken från olika regioner i
det forna Sovjetun ionen säsom Burjätien,
Karelen, Krim , Sakhalin, Tjetjen ien, Even-
kien och som översvämmade handeln på
1990-talet. Aven dessa skulle ju ha förblivit
otryckta om det inte funnits en marknad för
dem . I vilket fall som helst är de varken
samlingsvärda eller utställn ingsbara.

Spodumen

Ett av våra svenska mineral som har råkat
illa ut är spodumen som finns på ett par av
de ovannämnda afrikanska "frimärkena"
samt på ett "frimärke" från ögruppen Ku-
rilerna i Ryssland . På det senare nämns ock-
så triphan , en tidig fransk synonym för spo-
dumen . Detta mineral har sin typlokal på
Utö där ett par mineralrika pegmatiter läm-
nats kvar som väggar i den nu nedlagda
järngruvan . Pegm atiter är grova gran itiska
bergarter som kristalliserats ur vattenr ika
smältor, där atomerna haft stor rörlighet
och kunnat "h itta" varandra för att bilda
stora kristaller.

Utö på världskartan

Det var en brasilianare, Jose Bon ifacio de
Andrada e Silva (1763-1838), som satte Utö i
Stockholm s skärgård på den mineralogiska
världskartan genom att beskriva sina fynd
av de tidigare okända mineralen petalit ,
spodumen samt den blå turmalinvarian ten
indicolit.

Efter studier i Freiberg i Sachsen genom-
förde de Andrada några resor i Sverige och
Norge under slute t av 17oo-talet. H an gjorde
mineralogiska iakttagelser, som publicerades
är 18oo, frän bland annat Persberg, Langban ,
Norberg, Sala, Kopparberg och Utö .

Efter sina resor blev de Andrada profes-
sor i Portugal. H an återvände till Brasilien
1819 och ställde sig i spetsen för självstän-
dighetsrö relsen . Ar 1822 blev han det fria
Brasiliens förste statsmin ister. H an blev
dock snart utmanövrerad och tillbringade
många år i exil.

De Andrada gav in te några etymologiska
förklaringar till varför han valde just nam-

net spodumen men namnet brukar relateras
till grekiskans spoduo, "ja g bränner till aska"
med hänsyn till dess egendomliga upp-
trädande vid upphettning. Iakttagelser av
smältreaktioner var viktiga för den tidens
kemiska och mineralogiska undersökningar.
Spodumen är ofta grå men just på Utö är
den mer eller mindre grönaktig, då den
innehåller något järn.

Den franske kemisten N icolas-Louis
Vauquelin (1763-1829) försökte analysera spo-
dumen från Utö utan att finna något an-
märkn ingsvärt. Mineralet innehåller dock
grundämnet litium, som upp täcktes av en
av Berzelius många elever, Johan August
Arfwedson (1792-1841). H an fann det i ett an-
nat av de Andradas mineral frän Utö, näm-
ligen petalit. Genom upprepade upplös-
ningar i olika syror fick han fram "ett pulf-
ver som inte smakade kalium" och som där-
för måste vara något nytt. Aven Arfwedson
har hyllats med ett m ineral, arfvedson it, sta-
vat så eftersom Arfwedson själv in te var
konsekvent när han skrev sitt namn. Det be-
skrevs från Kangerdlugsuak på Grönland
1823.

Spodumen på
ett "svindelfrimärke" frän Kur ilerna.

Spodumene, bogus stam p from
the Kur il Islands in Russia.
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Fransm annen N ico las-Lou is Vauquelin förbi säg
lit ium i sin analys av sp odum en frän Utö.
Frimärke och fö rstadagsstäm pel frän 1963.

The Frenchm an N icol as-Lou is Vauquelin overlooked
lith ium in h is analysis o f spodumene fro m Utö .

Stam p and first day postmark fro m 1963.
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Brasiliens förste statsm in ister, Jo se Bon ifacio de Andrada e Silva,
satt e Utö i Stockho lm s skärgård på världskartan . Frimärke och fö rstadagsstäm pel 1963.

Braz il's first prime m in ister, Jo se Bon ifacio de Andrada e Silva, pu t the island of Utö in the Stockho lm
arch ipelago o n the world map . Stam p and first day postmark fro m 1963.

Bo Gunnar t!fllmen
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lndicolit på ett frimärke från Brasilien.

lndicolite on a stamp from Brazil.

Indicolit elbait på ett frimärke från N iger.

Indicolite elbaite on a stamp from Niger.

Svärdsjö . Där bröts i början av 18oo-talet
kvarts ur en liten pegmatitgång för Falu
kopparverks räkn ing. H är påträffades ett an-
tal m ineral som beskrevs av Berzelius och
hans medarbetare ären 1815-1818. Av dem har
ett sin typlokal i Finnbo, nämligen natrium-
få!tspaten albit som beskrevs av Johan Gott-
lieb Gahn (1745-1818) och Berzelius 1815. Det
fick sitt namn efter latinets albus, vit. H är
valdes alltså ett latin skt ord ; grekiskans Leu-
kos för vit var redan använt för mineralet
leucit. Gahn har hyllats med zinkspinellen
gahnit, beskriven 18o7 frän Falu gruva.

Albit är ett van ligt pegm atitmineral,
men det verkar inte ha avbildats på något
eget frimärke. Däremot förekommer det

CO LO M BIA $1.10

Mo odss

Ett av de Andradas mineral frän pegma-
titerna på Utö, indicolit, vilket även kallas
indigolit, är en blå variant av elbait , en liti-
umförande medlem av den stora mineral-
gruppen av turmalin och som ofta används
som smyckesten . Indicolit finns på ett brasi-
lianskt frimärke samt på ett frimärke i ett
frim ärksblock från N iger. På det senare har
man misstagit sig på fårgen som givetvis ska
vara blå.

Albit

Ett par andra pegmatiter har spelat en stor
roll i den tidiga mineralogin/ kemin . En av
dem finns vid Finnbo, några kilometer öster
om Falun, bredvid den dåtida vägen till

Grön beryll (smaragd) och vit albit.
Frimärke från Colombia.

Green beryl (emerald) and white albite.
Stamp from Colombia.

Grön turmalin och vit al bit.
Frimärke frän Kenya 1974.

Green tourmaline and white albite.
Stamp from Kenya 1974.
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Bergkristaller (kvart s} och lila/ grön tur malin
pa b lad ig albi t. Frimärke frän U SA 1975.

Rock crystals (quartz} and violet/ green tourmaline
on fo liated albi te. U S stam p from 1975.

som sidomotiv på frimärken från t.ex. Co-
lombia, U SA respektive Kenya.

Gadolinit

Den kemiskt sett mest berömda pegmatiten
i Sverige och även i världen torde vara den i
Ytterby på Resarö vid Vaxholm i Stock-
holms norra skärgård . H är b röts redan från
178o-talet fältspat för Rörstra nds porslinsfa-
brik i Stockholm. Där fann den mineralin-
tresserade löjtnanten Carl Axel Arrhen ius
(1757-1824) är 1787 ett okänt tungt svart m ine-
ral. Ar 1794 pävisade Johan Gadolin (1760-
1852), kemiprofe ssor vid Abo Akademi, att
mineralet innehåller en tidigare okänd me-
tall som fick namnet yttrium, efter Ytterby.
Mineralet döp tes senare är 18oo av tysken
Martin H einr ich Klaproth till gadolinit for
att hedra Gadolin . I gadolinit från Ytterby
har senare under 18oo-talet flera grundäm-
nen identifierats: erbium, terbium och ytter-
bium (uppkallade efter Ytterby), holmium
(efter Stockholm), skandium (efter Skandi-
navien) samt gado lin ium (efter mineralet
gadolinit och således indirekt efter Ga-
do lin).

Ytterbygruvan lades ned 1933 dä den var
165 mete r djup . Den hade dä varit i drift i
minst 177 är, vilket är en lång tid for en
kvarts-fältspatgruva. Gruvan levererade inte
bara fältspat till Rörstrandsporslin utan
även olika mineral for vetenskaplig forsk-
nmng.

M innespoststämpel med gado lin itkristall från Ytterby.

Co mmemorative postmark showing a gado lin ite
crystal from Ytterby in Sweden .

Finl ändskt frimärke 196o med Johan Gado lin so m
upp täckte metallen yttrium i material från Ytterby.

Stamp from Fin land 196o with Johan Gado lin
who d isco vered the metal yttrium

in material fro m Ytterby.

M anganotantal it

I ett annat mineral från Ytterby påvisade ke-
midocen ten vid Uppsala un iversitet, Anders
Gustaf Ekeberg (1767-1813), bi de ytt rium och
en ny metall som han renframställde 1802
och gav namnet tan tal. M ineralet fick nam-
net yttrotantal, eller med modern termino-
logi yttrotantalit. Samtidigt upp täckte han
samma metall i ett svart mineral som antogs
vara tennmalm frän Kimito i Fin land . H an
visade att detta mineral förutom tantal även
innehöll järn och mangan samt döp te mine-
ralet till tan talit.

Under 18oo-talet kom man så småning-
om underfund med att tantaliten var en del
av ett system av syreföreningar med metal-
lerna järn och mangan , samt niob och tan-
tal. N iob är en metall som upp täckts i ma-

STE N - AN D ERS sMEDs · Svensku pp täckta m ineral i filate lin I I 5



A.E. Nordenskiöld , mineralog och upptäcktsresande,
på ett svenskt frimärke frän 1973.

A.E. Nordenskiöld, mi neralogist and explorer,
stamp from Sweden 1973.

terial från U SA varför den fick alternativ-
namnet columbium . O m niob dominerar
över tan tal kallas mineralet columbit, om
tan tal dominerar över n iob kallas mineralet
tan talit . Järn och mangan kan i sin tur ersät-
ta varandra varför det rör sig om fyra olika
mineral: de järnrika kallas ferrocolumbit
och ferrotan talit, de manganri ka mangano-
columbit och manganotan talit . Minera-
logen Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901),
mer känd för sina in satser som polarfarare,
upptäckte 1877 i pegmatiten på Utö ett av
dessa mineral, nämligen manganotant alit .

Co lumbitkristallen på det avbildade fri-
märket fran Mozambique anges som "tanta-
locolumbit", men något sådan t namn exi-
sterar således inte. Det skall ju antingen vara
columbit eller tan talit . De flesta columbiter
innehåller emellertid små områden med
tan talit och tvärtom. Mineralet på frimärket

P O R T U G U E S A

"Tantalocolumbit" på ett frimärke
frän Mozambi que 1971.

"Tantalocolumbite" o n a stamp
from Mozamb ique 1971.

är "ra ndigt" ; den skiftande färgen antyder
varierande kemisk sammansättning . Ekeber-
git är en överflödig synonym medan mine-
ralet nordenskiöldin beskrevs 1887 frän Arö i
Langesundsfjorden i Norge av W. C. Brög-
ger, som har hyllats med ett norskt frimär-
ke.

Koboltglans i sulfidmalm

Gruvor, vars huvudsakliga utvunna metaller
var koppar och kobolt, bröts i Tunaberg i
Sörmland där några mineral har sina typlo-
kaler. Av dem har två hedrats filatelistiskt.

Ett av dem är koboltglans, cobaltit , som
finns på ett frimärke från Norge och som vi-
sar kristaller från Skutterud vid Modum i
Norge. De lösa kristallerna liknar dem från
Tunaberg i Sörmland . Det var just från
Tunaberg som mineralet först beskrevs 1758
av Axel Fredrik C ronstedt (1722-1765) i bo-
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Kobo ltglanskristaller från Skutterud, Modum i Norge.
Frimärke frän 1998.

Cobaltite crystals from Skutterud, Modum in Norway.
Stamp from 1998.

ken "Försök till Mineralogie eller Mineral-
rikets Upställning". Således anses Tunaberg
vara typlokal för mineralet.

C rons tedt gav ut sin bok anonymt och
den översattes snabbt till danska, tyska, eng-
elska, franska, italienska och ryska. Den an-
ses vara lika banbrytande för kemin och mi-
neralogin som Linnes arbeten för botan i-
ken . Före C ronstedt hade bland annat just
Lin ne karakteriserat mineralen enbart ge-
nom mer eller mindre oväsen tliga "yttre"
egenskaper såsom kristallform, färg, tyngd
och glans. C ronstedts nyhet var att han val-
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de den kemiska sammansättningen som den
viktigaste indeln ingsgrunden . Dessutom var
han den förste som skiljde på mineral och
bergarter, H an insåg dessutom att förste-
n ingar, dvs. fossil efter växter och djur samt
koraller och liknande, inte var mineral.

Trots C ronstedts beskrivning av kobolt-
glansen från Tunaberg nämner många mine-
ralogiböcker fransmannen Francois Sulpice
Beudan t (1787-1850) som den förste att be-
skriva mi neralet är 1832 men dennes insats
var att föreslå det internationellt använda
namnet "cob altite". I svenskan används of-
tast koboltglans, Cronstedts ursprungliga
uttryck.

C ronstedt har hedrats med ett m ineral,
cronstedtit, som beskrevs 1821 frän Prib ram i
Tjeckien .

Hedenbergit i skam

H edenbergit , en medlem i den sto ra grup-
pen av pyroxenmineral, har sin typlokal i
Mormorsgruvan i Tunaberg. Det namngavs
1819 av Berzelius efter Ludvig H edenberg
(1781-1809), verksam vid Bergskollegium,
som hade beskrivit och analyserat det. Det
förekommer i bergarten skam som består av
olika järn- och kalciumsilikater och som
ofta förekom mer med både järnmalmer och
sulfidmalmer i Bergslagen . Namnet här-
stammar från de svenska bergsmännens
nedsättande uttryck för de oanvändbara
bergarterna run t malm en . U rsprungligen lär
skarnet betyda byhoran . O utgrundliga är
vetenskapens vägar när ordet blivit ett inter-
nationellt använ t bergartsnamn. Upp till
mer än decimeterstora, vackra kristaller av
hedenbergit förekommer i Nordmark i östra
Värmland. En minnespoststämpel från Karl-
stad avbildar detta mineral.

För oss svenskar känns ordet skam be-
kan t, eftersom många av oss gnolat på en
melodi med ord från en dikt av Nils Perlin .
I denna dikt, "en valsmelodi", finns strofen
"fyllda av skam , slödder och flarn, sova po-
lishus och finkor".

Minnespoststämpel med
hedenbergitkristall från Nordmark.

Co mmemo rative postmark with
a hedenbergite crystal from

Nordmark in Sweden.

Scheelit med wolfram

Ett annat mineral som oftast förekommer i
skam är scheelit, som finns på ett frimärke
från Peru. Mineralet är uppkallat efter apo-
tekaren, kemisten och mineralogen Carl
Wil helm Scheele (1742-1786), bördig frän
Stralsund . H an var verksam i olika städer i
Sverige innan han blev apotekare i Köping.
Mineralets upptäcktshistoria är inte lång.
Det kallades först "tu ngsten", upptä cktes
och beskrevs från Bispbergs klack, vid Bisp -
berg, öster om Säter, av Axel Fredrik C ron-
stedt 1751. Mineralet döptes 1821 efter Schee-
le av den tyske m ineralogen Karl von Le-
onhard.

I sin banbrytande bok frän 1758 fastslär
C ronstedt att den tunga stenen frän Bisp-
berg innehåller kalcium och en okänd sub-
stans. Denna substans intresserar Scheele
som 1781 tillkänn ager att den bestar av en
oxid av en ny metall som han kallar "tung-
stenssyra". Scheele lyckas in te isolera metal-
len ; hans ugnar i apoteket i Köping klarar
in te de höga temperaturer som behövs. Typ-
lokalen för mineralet torde vara Bispbergs
klack men Scheele nämner att han under-
sökt material från Bispbergs järngruva. Det-
ta har bergsh istoriker betvivlat, eftersom mi-
neralet in te var kän t därifrån . Under pro-
spekteringen efter scheelit i Bergslagen un-
der 1970- och 198o-talen h itt ades dock mine-
ralet i varphögarna efter tidigare brytn ing
vid Bispberg.
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Det blev bröderna Juan Jose och Fausto
de Elhuyar från Spanien som lyckades isole-
ra metallen wolfram . De studerade först vid
Span iens första lärosäte för kemi och mine-
ralogi i Bergara i Baskien . Ar1778 sändes de
till Bergakademie Freiberg i Sachsen för att
studera för den berömde mineralogen Abra-
ham Gottl ob Werner (1749-1817). Där infor-
merades de om problemen vid utvinning av
tenn i smältverken i Erzgebirge. N ågot som
kallades "Wolf Rahm", vargfradga, bildades
om tennmalmen var uppblandad med ett
svart m ineral, som också kom att kallas
wolfram .

Efter studierna i Freiberg fortsatte Juan
Jose de Elhuyar till Uppsala där han stude-
rade kemi och analyskonst värtermin en 1782
för professor Torbern Bergman . H an besök-
te även Scheele i Köp ing, där han sannolikt
blev informerad om dennes försök med
tungsten och "tungstenssyra". Återförenade
i Bergara gjorde bröderna en skicklig analys

Frimärket frän 19 4 2 visar Scheeles namnteckn ing.

The stamp from 19 4 2 shows Scheele' s signa ture.

av mineralet wolfram som de haft med sig
frän Erzgebirge och lyckades är 1783 isolera
metallen som de också kallade för wolfram .
Mineralet fick senare namnet wolframit.
Det tysk-spanska namnet wolfram, med ke-
misk beteckn ing W, accepterades även i
Sverige men i franskan och engelskan valde
man av någon an ledn ing det ursprungliga
svenska mineralnamnet "tungsten" för
metallen .

O sttysk helsak frän 19 86 med port rätt av Scheele.

East German postal stationery 19 86 with a portrait of Scheele.

) 7
CARL

WILHELM
SCHEELE
1742° 1786

Philatelistenverba nd im Kulturbund der DOR
Bezirksvorstand Rostock
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Spanskt frimärke med b röderna de Elhuyar 1983. Wol framitkri stall i förstadagsstämpeln .

Stam p, Spain , with the de Elhuyar b rothers from 1983. A wo lfram ite crystal in the first day postmark.

P EJ2.U S/. J 30

SCHEELITA CaW 0 4
' - . .

Frimärke med scheelit från Peru 1999.

Scheelite on a stamp from Peru 1999.

Scheele hedrades med svenska frimärken
1942 men på goda grunder har man tvivlat
på om porträttet verkligen är hans. Frimär-
kena visar dock hans namnteckning. Inget
porträtt av Scheele lär existera men Veten-
skapsakademiens minnesmedalj frän 1790
visar Scheeles profil som den beskrivits av
hans vänner för konstnären Johan Gabriel
Wikman . Denna profil av Scheele finns på
en östtysk helsak som gavs ut då man i
Stralsund firade stadens store son vid 200-
årsminnet av hans död.

Molybdenglans
Berget vid Bispberg, Bispbergs klack, är
även typlokal för mineralet molybdenglans
(molybden it). Den tidigare nämnde Axel
Fredrik C ronstedt bodde i N isshyttan söder
om Bispberg. H an samlade där andra kemis-
ter kring sig för gemensam ma undersök-
ningar. En av dem, Bengt Qwi st (1726-1799),
ausku ltan t vid Bergskollegium, redogjorde
1754 i Kungl. Vetenskapsakademiens H and-
lingar för sina studier av "blyerts" därifrån .
Denna "blyerts" skilde sig från ett annat
lika mjukt mineral, grafit, som utg ör blyert-
sen i våra pennor. Scheele studerade detta
nya mineral och kunde 1781 visa att m inera-
let skiljer sig fullständigt från den molybde-
na eller blyerts som salufördes på apoteken ,
och dessutom innehöll ett tidigare okänt
grundämne som han kallade molybden .
H an kunde in te ren framställa metallen men
hans vän Peter Jakob H jelm (1746-1813) lyck-
ades med detta året därpå. Nordenskiölds
hjelmit, efter Hjelm , beskrivet 1860 från
Kårarvet vid Falun , är ett av de överflödiga
mineralnamnen då det visat sig bestå av
olika mineral.
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Molybdenglans på frimärken från Armenien och Jersey.

Molybdenite on stamps from Armenia and Jersey (Channel Islands).

Zeoliter på frimärken från Island och Färöarna.
Mesolit är ett mellanled i serien natrolit - skolezit. Desmin och stilbit är synonymer.

Zeo lites on stamps from Iceland and the Faeroe Islands. Mesolite is an intermediate member
in the natrolite-scolecite series. Desmin and stilb ite are synonyms.

ISLAND Sk,il.-sit /ni IS L A N D
Teiqarhomi

ISLAND  7 l ondo

50

FQ)ROYAR 370 FDROVAR 650
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Zeoliter

Vid sina försök med upphettning av olika
mineral uppmärksammade Axel Fredrik
C ronstedt att vissa kunde avge vatten , "de
kokade". H an beskrev sina rön 1756 i  Kungl.
Vetenskapsakademiens Handlingar. H an
kallade dessa mineral för "zeoli tes", efter
grekiskans "koka nde sten". H ans material
var från Svappavaara i Lappland och från Is-
land.

Zeoliterna är med dagens kunskaper en
stor och diversifierad samt tekn iskt in tres-
sant mineralgrupp, som läsaren sanno likt
kommit i kon takt med. De finns nämligen
ofta i dagens miljövänliga tvättmedel. Efter-
som C ronstedts stora mineralsamling ska ha
sålts till D anmark och nu torde vara upp-
löst, är det knappast möjligt att så här i ef-
terhand bedöma vilket zeolitmineral från
Svappavaara han använde.

Annat fi latelist iskt material

Posth istoriskt material kan vara av intresse.
Redan visade är ett par minnespoststämplar.

[ s ]
A

GUy-Tu ISM
[ •  13.7 1991  • j

Minnespoststämpel
från drottn ing Christinas schakt i Sala silvergruva.

Comme morative postmark from Qu een Christina's
shaft in the Sala silver mine in Sweden.

Men det finns även stämplar med o rtnamn
med mineralnamn. Som exempel kan näm-
nas asbest vars namn finns i några ortnamn ,
t.ex. Asbestos i C anada och Asbest, Novoas-
best och Asbestovskij i Ural, Ryssland . Bly-
glans eller galena, det viktigaste blymalm s-
materialet, förekommer i ett 2o-tal ortnamn
i f.d . vilda västern i U SA; bly var viktigt !

Just skillnaden mellan metall och mine-
ral kan vara p roblematisk. Många ortnamn
syftar på en metall som utvunn its genom

O rtstämpel "A n timony, Utah" från USA.

Postmark " Antimo ny, Utah" from the United States.

l .c . c
s te al

2 .
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Brandenburger Spi eg el gl as-
Ver s . - Akt . - Ges .

u bdi r 2kt,i on

90 62
1 4

Dr esden- N.

Kai s er@tr . 4/ 6

-
Tjänstehelsak från den tyska posten frän 1920-talet.

Official postal stationery from Germany from the 1920s.

gruvdrift. H är i Sverige finns Nya Koppar-
berget/ Kopparberg som direkt betyder
"Koppargruvan" då "berg" här har betydel-
sen av gruva. Utländska motsvarigheter
finns: Kupferberg i Tyskland och åtskilliga
med "Copper" i engelskspråkiga områden .
Andra exempel är bly i Bleiberg (Tysklan d)
och Leadville (U SA).

En metall som kan förekomma i ren
form i naturen , som ett m ineral, är an ti-
mon , och mineralet kan då kallas gedigen
an timon . Det beskrevs 1748 av Anton Swab
(1702-1768), efter fynd i Gubbs änkn ingen i
Sala silvergruva. Sala är således typlokal för
detta mineral även om an tim onmineralet
an tim onglans var kän t sedan tidigare. M ine-
ralet gedigen antimon har in te hedrats filate-
listiskt så motivsamlarna får nöja sig med
ett kortlivat amerikanskt ortnamn, Antimo-

ny, som fick sitt namn efter ett smältverk
där metallen an tim on utvanns. Metallen
an timon nämns även i ett reklamtryck på en
tysk postal helsak frän 1920-talet. Swab har
hyllats med svabit, beskrivet 1891 frän H ar-
stigen nordost om Filipstad .

Torbern it

Ett mineral som in te har sin typlokal i
Sverige men ändå döpts efter en svensk är
torbernit, som beskrevs från den böhmiska
orten S:t Joach im sthal, dagens Jachymov i
Tjeckien , av Abraham Gottlob Werner 1793.
Det namngavs efter Torbern Bergman (1735-
1784), p rofessor i kemi i Uppsala, en före-
gångsman inom kemisk analys. H an besök-
tes av många utländska studen ter, bland
andra den redan omnämnde Juan Jose de
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Elhuyar. Detta gröna glimmerliknande mi-
neral analyserades på Werners in itiativ av
Bergman som fann att det var kopparföran-
de. Däremot förbisåg han att det innehöll
uran som då ännu in te var kän t.

D et är tämligen ovanligt att ett m ineral
får namn enbart efter ett förnamn, men inte
helt un ikt. Eftersom namnet torbernit skul-
le hylla just Torbern Bergman ville kanske
Werner undvika att namnet "bergmanit" fel-
aktigt skulle stavas bergmannit, som o tvivel-
aktigt hade kän ts mer naturligt ur tysk syn-
vinkel.

M ineralogiskt hembygdsmaterial

O m man i en motivsamling vill visa svens-
ka mineral på frimärken får man således,
om inte gå över ån efter vatten , så åtm insto-
ne gå över berg för att hitta sten . I artikelns
bildmaterial är det enda svenska med mine-

ralanknytn ing ett par minnespoststämplar
som användes 1980-1981 vid Postmuseums
och Sveriges Geologiska Undersökn ings
vandringsutställning "Geologi pa frimär-

ken".
Ett intressan t ämne för en motivsamling

är att dokumentera hembygdens eller hem-
länets natur. Många samlare av fägelfrim är-
ken begränsar sitt samlande till de fåglar
som häckar eller observerats i trakten . Sam-
ma gäller samlare av blomsterfrimärken
som koncentrerar sig på växter i Sverige. I
bägge fallen är utländska frim ärken gångba-
ra; då ökar både samlingens omfång och
vederhäftigheten i framställningen , eller
som det står i utställni ngsreglementet, "be-
arbetn ingen av temat". Samlaren kan då
visa, dels sina tematiska kunskaper, dvs. fak-
takunskaper, dels sina filatelistiska, det vill
säga kunskaper om vilka objekt som finns
att upptäcka bland världens frimärken , hel-

Rumänsk helsak med torbernit (de gröna platta kristallerna) och autunit som sidobild.

Postal stationery, Roumania, wi th torberit e (green crystals) and autunite.
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saker och stämplar. N är det gäller informa-
tion måste man i regel söka sådan även i
faktaböcker och frimärkskataloger.

Uppgifter om mineralfyndorter finns
ofta i de geologiska länsbeskrivningarna och
kartbeskrivningarna som Sveriges Geologis-
ka Undersökn ing gett ut. Det finns också ett
an tal mineralhandböcker som behandlar
material från Sverige. Mänga amatörgeolo-
giska fören ingar har mycket kunniga med-
lemmar.

Mineralen är mer spridda än enskilda
växt- eller djurarter. Liknande berggrund
och mineral som finns i Sverige finns näm-
ligen i alla världsdelar varför an talet fri-
märksutgivande länder med lämpliga fri-
märksmotiv kan vara stort. Detta innebär
att en redogörelse över filatelistiskt belagda
mineral som även h ittas i Sverige i princip
kan illustreras med de flesta av världens fri-
märken med mineralmotiv.

Dagens mineraloger h ittar oftast sina
nya mineral som små, mikroskopiska prick-
ar. Eftersom många av de nya mineral som
upptäckts i Sverige förekommer endast här,
till exempel i Långban , är de mindre intres-
santa som motiv för postverk i utlandet var-
för de knappast kommer att dokumenteras
med frimärken .

För de nya mineral som beskrivits från
Sverige finns mikrofotografier som mycket
väl skulle kunna utgöra lämpliga frimärks-
motiv i framtiden . Dessutom finns mängder
av teckn ingar av kristaller, lämpliga för av-
bildn ing i t. ex. minnespoststämplar. I Filip-
stad skulle man kunna fylla behovet av
minnespoststämplar för många år med teck-
n ingar av m ineralkristaller enbart från Lång-
ban .

Rekommenderad litt eratur

Bergenfelt, Sven,
I Sverige först nam ngivna och

beskrivna mineral.

Geologiska Föreningens i Stockholm
Förhandlingar, vol. 68.

Stockholm 194 6.

Clark, A. M. (red.),
Hey' s Mineral Index.  3.  Ed.

Lon don 1994 .

Enghag, Per,
Jordens grundämnen

och deras upptä ckt [1-3].
Stockholm 1998-2000 .

Langhof, Jörgen,
"Svenska" mineral i grundämnesh istorien .

Geologiskt Forum 4, 1994 .

www.geonord.se
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Philatelic M inerals
described from Sweden

Many minerals that were first identified in
Sweden have been reproduced on foreign
stamps. A lot of them also p layed an im-
por tan t part in the discovery of new ele-
ments, an area where Swedish chemists were
foremost in the world. No less than 22 of
the 9 2 natural chemical elements were dis-
covered by Swedes. Most of these elements
were identified when analysing various
minerals in the Swedish bedrock and have
their type m ineral specimens in Sweden .
According to a list from 1998 "Mineral
species first described from Sweden and
their type mi neral specimens", a total of 157
differen t minerals were first described from
Sweden , by Swedish and foreign mineral-
ogists. Most minerals (99) were discovered
in the county of Värmland in the west o f
Sweden ; of these, 68 originate from Lång-
ban , north of Filipstad, one of the most
mineral rich localit ies in the world. Since
1998, a few more have been added, while a
couple has been removed ; modern examin-
ation has shown them to be mixtures of
different minerals.

Most of the minerals with Swedish type
mineral specimens, which have been illus-
trated on stamps, postal stationery, etc. are
old, i.e. they were described in the 18 and
19" cen turies. Th is may imply that nothing
has happened since then, bu t the main rea-
son is probably that, during those centur ies,
mineralogists were working with minerals o f
common occurrence. Such m inerals also oc-
cur ab road why they have had a chance to
occur on stamps.

M inerals

But what is a minerar?A practical defin ition
is that a mineral is an element or a chemical
compound that normally is chrystalline and
has been formed by geological processes. A

well-known example is our table salt, also
called halite or rock salt, wh ich is a chem i-
cal compound of the elements sodium and
chlorine and is formed when seawater evap-
orates, i.e. a geological process.

Another defin ition that should be
mentioned is rock, which in the strictly bed-
rock geological sense is an aggregate which
is a part o f the earth 's crust, and which con-
sists o f one or more minerals. It is usually
easier to understand the concept by using a
comparison with b iology: a mineral is the
equivalent of a single plan t whereas a rock
is the equivalen t o f a type of vegetation .
The rock gran ite consists of the minerals
quartz, feldspar and mica, and a normal
mixed forest consists of the trees spruce,
pine and b irch . The rock limestone consists
of the mineral calcite whereas a mountain
birch forest consists of birch trees.

Names of M inerals

At first sigh t, the naming of new minerals
may appear confused, to say the least. Min-
erals can be named using words derived
from the classical languages, above all
Greek, or after a salien t property. They can
also be named after a "h istorical" even t as
when the first selen ium mineral eucairite
was discovered in 1818 at Skrikerum in Try-
serum, Småland by Jae. Berzelius, a year af-
ter h is discovery of the metal selen ium in
artificial material from Falun . Minerals can
also be named after a person , for example
linnaeite/ linn eite after von Linne, berzeliite
and berzelian ite after Berzelius, celsian after
Celsius, swedenborgite after Swedenborg,
and so on . Another possibility is to name
minerals after the locality where they were
found, e.g. jakobsite/ jacobsite after Jakobs-
berg in N ordmark in Värmland.

Nowadays the tendency is that new
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names are derived from names of p laces or
people. It is uncertain whether th is is due to
lack of knowledge of classical Greek or
whether mineralogists p refer to try to
improve the national or local status by
in troducing local p lace names on the
scien tific map or by honour ing p rominen t
fellow coun trymen . O ther more unofficial
names have a commercial background, for
example when jewellers or dealers in pre-
cious stones give a coloured variety of a
common mineral its own name.

Stamps with M inerals

The first proper mineral stamps were issued
in Colomb ia in 1932. Two h igh values in a
long series of stamps with motifs from the
country's trade and industry show a cut
emerald. After that, little happened until
1958-1961 when Switzerland issued four series
of stamps with minerals and fossils. O ne of
these stamps shows crystals of the mineral
microcline, which is one of the potassium
dominan t members of the feldspar group .
The word feldspar is of Swedish origin .

The number of stamps in the world to-
day with mineralogy motifs is probab ly well
above 1,000. Together they show a couple
of hundred differen t minerals, which is not
all that many, bearing in mind that there
are approx. 4,000 to choose from.

As a matter of fact, no one can say defi-
nitely how many "genuine" mineral stamps
are in existence, because the number has in-
creased considerably over the past 20 years
due to the steady stream of colourful blocks
of "stamps", in tended solely for collectors,
prin ted by various African coun tries. The
existence of these "stamps" indicates that
mineralogy is extremely popular among col-
lectors; the stamps are apparen tly in great
demand since people have found it worth
their while printing them . It is not easy to
determine which stamps have been ordered
by a postal organisation , and are thus "gen-
uine", and which are p rivate "in itiatives".

In addition , mineral motifs often appear
on the so-called "bogus stamps" which
claim to be local stamps from various re-

gions of the former Soviet Union such as
Burjatia, Karelia, C rimea, Sakhalin , Chech-
nya, Evenkia, and which flooded the market
in the 199os. These would not have been
printed either if there had not been a mar-
ket for them .

Other Philatelic M aterial

A thematic co llector can and should b road-
en h is in terest to include philatelic items
other than stamps. Thus, postal h istory ma-
terial may be of in terest. There are various
types of postmarks, e.g. com memorative
postmarks with p ictures and/ or texts on
minerals. But there are also postmarks with
place names con taining minerals. Such
p lace names are in teresting if the name is
relevan t to the theme. An example is asbes-
tos, which appears in some place names, for
instance Asbestos in Canada and Asbest,
Novoasbest and Asbestovskij in the Urals in
Russia. Galena, the most importan t lead ore
material, appears in around 20 p lace names
in the former Wild West in the United
States; lead was importan t for the American
civilization .

The actual difference between metal and
mineral can be problematic. H owever, the
thematic collector can use place names, in-
spired by metals. A lot o f place names refer
to a metal that has been mined . Here in
Sweden , there is Nya Kopparberget/ Kop-
parberg that translates as "the copper mine",
since "berg" in this context means mine.
Foreign equivalen ts exist : Kupferberg in
Germany and several place names with cop-
per in English speaking areas. Another
example is lead in Bleiberg (Germany) and
Leadville (U SA).

Local M ineralogical M aterial

An in teresting idea for a thematic collection
is to document the nature in the collector' s
local area or home coun ty.  Many  collectors
of bird stamps restrict themselves to birds,
which nest or have been seen locally. The
same applies to the collector of flower
stamps who concen trates on Swedish
plan ts. In both cases, foreign stamps can be
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included ; this increases both the scope of
the collection and the integrity of the pre-
sentation, or as stated in the Exhibition
Rules: "the treatment of the theme". The
collector can then show both his thematic
knowledge, i.e. factual knowledge, and his
philatelic knowledge, i.e. his knowledge of
what items can be found among the world's
stamps, postal stationery and postmarks. As
regards information, this usually has to be
obtained both from factual books and
stamp catalogues.

Minerals are more widely spread than
single plant or animal species. The bedrock
and minerals in existence in Sweden can
also be found in all the other continents,
and the number of countries issuing rele-
vant stamps can therefore be large. This
means that an account of philatelic material
involving minerals that are also found in
Sweden can, in principle, be illustrated
using stamps with minerals from most
countries in the world .
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