
KRYSTALL
Gatefullt ord gjennom artusener

av Rudolf Rykart, Emmellbr¢cke/Schweiz
Oversatt av Hans Vidal' Ellingsen, Oslo/Norge

Sproget er lik de mest spennende funnsteder. Mange ord synes a vrere
som dlldt sideberg, - men tar vi opp et stykke og betrakter det gjen
nom (upen, blir vi overrasket over alt det vi kan finne.
Ta for eksempel ordet krystall. Selvsagt vet vi aile hva det er. I det
minste er vi nogenlunde sikre pa at vi vet. Men nar vi kommuniserer
med samlere og viten-skapsmenn fra forgangne arhundrer, svinner
var sikkerhet raskt. La oss begynne i det gamle Grekenland for mer
enn 2000 ar siden.
BERGETS KULDE, ORIENTENS HETE Ius' - betegnet for 2000 ~r siden lltellikken
I det 4. ~rhundre f;lr v~r tldsregning levde de bergkrystall, og det ble dannet av det
den greske filosofen Aristoteles. Han I"'rte greske ordet for kaldt, nemlig 'kryo'. Krys
at aile materielle stoffer ~-------=-----..,tallos betyr sMedes 'kaldt
besto av fire clementer: fonnet'. Muligvis kommer
lid, Vann, Luft og Jord. dette av det faktllm at gre-
Etter f;lrsokratikernes tra- kerne kjente til krystallfo-
disjonelle I",re befinner rekomstene I Alpene. Eller
disse fire elementene seg i kanskje er det ogs~ det f;lr-
et stadig kretsl;lp og g~r ste sanseinntrykket av kul-
over i hverandre. de ffa et krystall som har
De fire elemenlene karak- gitt betegnelsen - vi vet del
teriseres gjennom egen- ikke. Men sikkert er del i
skapene 'kald' og 'vann' aile fall at vATt nrtvrerende
s~vel som 'fuktig' og ord krystall har sin opprin-
't;lIT'. nelse her.
Iiden er varm og t;lIT Naturforskeren og legen
Luften er kald og t;lIT Hlppokrates gjengir ca.
Vannet er kaldt og fuktig 400 f;lr Kristus en n;lyere
Jorden er vann og fuktig unders;lkelse: Han kaller
Elementene er denned Aristoteles 384 - 322 fkr.. [rossent vann for "vann-
brerere av de forskjelilge Greskfilosof krystall", I motsetning til
aggregattilstander, og med bergkrystall som han kaller
egenskapenes omskiflninger fOfvandler de "stein-krystaU".
seg i hverandre. Aristoleles forfatlet blant En annen fremstilling fAr vi fra Diodorus.
annet et verk om steinene. Der nevner han Han skrev ca. 30 f¢r Kristus at 'crystallus'
at det ogsA finnes en stein som blir kalt er oppstAtl gjennom kraften fra en gudenes
"krystallos". ild - alts~ ved h;lye temperaturer! Muligvis
Ordet 'krystallos' - hos romerne 'crystal- f;lrte bergkrystallfunnene I Orienten eller i
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Gaius Plillius Secllndlls, 23-79. Romersk
fOlfatter

India til delle synspunktet, men denne for
nuftige oppfatning ble ikke fulgt opp i
ellerliden. Den romerske filosofen Seneca
holdl i begynnelsen av det f¢rsle hundre
a.ret etter Kristus 'crystallus' for hardnet
sne eller isvann.

PLINIUS' FORTELLING
Plinius den Andre, det f¢rsle hundre~rets

romerske naturhistoriker, omkom da han
bevegel seg for ",er et utbrudd fra Vesuv i
~rel 79. Han hadde shevet (eller el sitat av
A. Kenngoll, 1866, professor ved ETH i
ZUrich): "Gjennom fortetning av isen ved
intens kulde oppsl~r krystallet, sam man
kun finner del' den fremherskende vinter
sneen stivner, for det er sikkert at det
besta.r av is, hvorav ogsa. grekernes navn
for det stammer. Hvorfor del er sekskantet
er ikke lell ~ forst~, srerlig fordi spissene er
hell forskjellig formet; sidenes glallhet er
sa. fullkommen at ingen kunstner former A
ellerligne det. Det sl¢rsle sam jeg har sell
er det sam Livia Augusta skjenkel til Capi
tol, det veide rundt 50 pund. De ellertrakle-

C.PLINII SECVND
HISTORIAE }.lVNDI LIBRI XXXVII

IX ron·lll•• J.D VI<tUTOJ CODICil COt-LJ.TIOHB

C1"J4 J.HHOTATlor",." IT ,HOICI.

BASILEAE
'M or"CIl'A .1l0.IH,AHA

M. O. XXXIX.

Plil1ius Natllrhistorie

de krystallene blir funnet p~ h¢ydene i
Alpene, hvor de vokser i klippene p~ s~

utilgjengelige steder at de som tar dem ut
m~ henge i lau. De sam er fortrolig med
delle arbeidet kjenner stedene pA visse tegn
og spar. Mange hystaller har feil; de er
dekket med ujevn rUSI eller de er skyaktig
ftekkel, eller de har skjulle bulker eller el
svrert hardt indre s~kaldl sail, eller en brun
r¢d rusI, eller h~r sam ser ul sam spaller og
blir dekket over av kunslneme gjennom
kuttingen. Noell leger tfOr at man brenner
deler av happen best n~r man benyller en
solbestr~let hyslallkule. En annen d~rak

tighet: For ikke mange ~r siden betalte en
ikke en gang rik familie et kryslallfat med
150 tusen Seslerzer (ca. 30 000 SFR). Fal
av glass hal' et utseende SOITI til forveksling
er lik fat av krystall, og man ma. undre seg
over al prisene p~ kryslall likevel er steget.

KRYSTALLER AV IS?
N~ synes det nrerliggende al originalekslen
sam Plinius forfallel p~ dalidens lalin for
snart 2000 ~r siden kan vrere forfalsket
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Paracelsl/s FOil Hohellheilll /493 - /54/.
Lege og /I({/I/lft/osa!

gjennom oversettelser og gjentatte avskrif
ter. Del er til og med tenkelig at Plinius
:tldri har satt likhetslegn mellom is og
bergkrystall. Originalekslen J11~ ~penbarl

~nnA ha vccrt tilgjengelig for den store lege
:>g naturforsker Johann Jakob Scheuchzer,
for han skrev i 1708 i sin 'Naturgeschichte
:ies Schweizerlandes' flligende: uK rystalle
nes sammenff>yende og befestigende Arsa
ker er en slerk kulde og vedvarende is og
'ine", og han skriver videre at "her er kil
:len til en stor feiltagelse innf0rt i naturhis·
torien, som Plinius ikke hal' skyld i, for alt
~r sant hva Plinius skriver, og denne store
mann fortjeller ikke Abli Irukket i s¢len av
'iin tolker Dalechapio og andre, Sanl er det
" kryslallel oppsl~r ved slerk kulde, og en
ilik finnes i de helveliske hllytjell, og den
som ikke kan falte delle. han m;\ gd til
kymistenes verksted og la seg vise at salt·
krystallcnc skytel' (vokser) raskest ndr
vann som til en viss grad er mettet blir sail
LIt i vinterens kulde·'. Den storste proble
malikken ser Scheuchzer i oversettelsell av
fOlgende ord av Plinius: "non aliubi certe

reperilur. quam maxime hybernae !lives
rigent; glaciemque esse certum est". If01ge
Scheuchzer ser tolkerne teksten slik at for
Plinius er krystall is som er stivnet ved
slerk kulde. "Men jeg ser lekslen slik den
foreligger, og forklarer al kryslal1er finner
man fonrinnsvis del' hvor det er varig vin
tel', del' del er is- og sne/Jell, men ikke at
kryslallene oppst~r av sne og is". Del like
artede utseende er altsd ikke det samme
som likhet! Likevel ble det eller Plinius i
flere Arhundreder alllaH at krystallene er is
slivnet i kulde.

KRYSTALLENES IS TIL KJ0LING
Hesychius skrev i det 5. hundreAret etter
Kristus: "Kryslall er vann som er blitt for
tellet gjennom kulden. Det er ikke ulikt
glass". OgsA vi bruker jo ullrykkene: Is 
Glace· Glaciir - Glass. Vi siterer videre fra
de mange som ukritisk ovenok Plinius
overseltelsen: Albertus Magnus (1193 
1280): "Kyslallet hal' en vunlHlutur og er
oppstAtt gjennom kuldens kraft". Paracel
sus (1493 - 1541): "Kryslallel er el is-sen
Irum, og enden til dette koagulerer gjen
nom kulde". Og: "Kryslallet oppsl~r av
vann; delle vannCl hal' i seg en koaguleren
de 1'lI1d", Sebastian M¢l1sler, lrerer ved den
Baselske Hllyskolen, shiver enn~ i del 16.
hundre~rel: "Ved Rhone's kilder blir det
gravet mange krystaller, for krystaller opp·
stAr gjellllom sterk frost og blir bare funnet
del' hvor alt stivner i villterlig kulde".
Identifikasjonen av krystall Illed is f~11e i
Merowingertiden i det 6. og 7. hundre<lret
til at de fornemme dame I' bar en krystall
kule hengende i beltet eller i el langt b~nd.

Denne kryslallkulen val' et smykke, sann
syllligvis ogsA mcd magisk betydning, og
den Ijenle Iii ~ kjllie henclene (Hinz, 1966).
Ogs~ i deliS. og 16. hunclre~rel ble det p~

grunn av deres kj01cnde virklling brukt
kuler slipt av bergkryslall med et tverrsllitt
pc' mellom 2.5 og 5 cm. B0hler nevner
1973. at man dyppet delll i rosevann for A
gjenopprelte deres kjlliende effekl. For c1et
te fOlln~1 faltel man ogs~ kjlliekuler i gull
og s~lv. men bare sA langt "al den kjv.>lende
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Kryswllkf/len: nGtllrlig isfor akj(Jle
!leI/delle?

virkning Iii kryslallel ikke blir svekket".
Del finncs enn5 tallrike henvisninger Iii
kj¢lende kuler - henvisninger sum let av Dr.
GUnther Schiedlausky, en historiker era
Nurnberg. Til krystall regnet man ror~vrig

dengang ogsA andre mineraler som visle
saJ11I11C gjcnl10msiktighet som vann, slik
som "Islandsk krystall", (en kiaI', gjennom
siktig kalsitt), videre klar gjcllJ10lllsiktig
gips, sieinsalt samt kUl1stig fremstilte sal
ter. Aile andre kryslallisercnde mineraler
skille man strengt era krystall og kalte dis
se "corporata angulata", villklede legemer.

F0RSTE TVIL OM IS
Den 50m S31l11SYlllig

vis forst sammenlig·
net egcnvektene Iii
bergkrystall og vann
val' al-Biruni (973 
1048). Han fanl al
bergkryslall val' 2 1/2
ganger tyngre enll
vann. En mere n¢y
aktig bestemmelse
foreligger fra Robert
Boyle (1673). Han
fant bergkryslall 2
2/3 ganger tyngre.
Denne verdien er for
bauscnde ll¢yaktig, for bergkryslall hal' en
egenvekt pfi 2.65. En av de f¢rsle - i hen
hold til et silal av Helmant (1682) - som
begynle A tvile I'd de gamIc synspullkter,
val' Paraeeislis (1493 - 1541): "Han hadde
selt en veldig isbre liggende i de sveitsiske
fjellene, som kanskje i tusener av fir hadde
blill 1Ilsall for lIhyre krefter og likevel ikke
var blilt Iii kryslall, men val' forblill is slik
som i begYllllelsell". Johan Heinrich Hot
tinger fra ZUrich (1680 - 1756) forfallel i
1698, i en alder av 18 fir, sill doktorav
handling: "Krystallologia·'. Den ble over
SHU av Hans Niggli, interpretert 1948 av
Palll Niggli og lItgill p~ forlagel Sallerldn
del' & Co, Aarau. Mange av de verdifulle
silater som er anf0rt her er tatl fra delle
arbeidet. Hottingers arbeid var pA den tid
den besle sammenfalning om bergkryslal-

IeI' og om synspunktene I'd deres dannelse.
Hans skriver at han har oppspkl fUllnsteder
for bergkryslall i Berner- og i Walliser
Alpene, for A l<ere clem A kjenne I'd de ste
del' de forekommer. Forekomstene befant
seg i fjellhuler ved isbreene, men aldri i
breene selv. Og: Bergkrystall kUllne mall
finne ikke bare der fjelltoppene var dekkel
med is og sne, de kunne ogsft finnes i de
vanne omrt\.der i"Asia, Afrika og Amerika,
ja til og med i ekvatorialomrt\.denc Iwor de
hadde holdt seg i Arevis uten A smelte.
Likeledes forekom krystall "i de dypeste
melallbergverker, del' del hersket hete
fremfor kulde". Hard is som man sUir l0S

fra isfjellene blir fly
tende ved oppvar
ming uten al det blir
noe fast, slenlignen
de tilbake. Den lIhy
re forskjell mellolll is
og kryslall synes
t\.penbar: hardnet,
gamlllel is blir fly·
tende ved den minste
ild, men kryslall kan
ikke gj0res flytende
ved noen makt fra
varmen, f0r springer
de i stykker. Is flyter

pA vannel, men kryslall synker. NAr man
sl~r p~ krystall. oppsl~r det gnister. men
det gj¢l' del ikke l1led is. Av disse grunner
sluner Hottinger at krystall ikke kan best\.
av is, og han undrer seg "hvor letlsindig og
uten forstand mange lrerde menn kan v<ere,
som siden antikken hal' hevdet at krystall
ikke er noe annet enn is sam hal' stivnet
gjennom vedvarende og heftig kulde".

DEN "STENSKAPENDE SAFT"
I og med at den gmnle, rerverdige oppfat
ning am at bergkrystall bestt\.r av dypfryst
is ble mOlsagt, begynle man ogsA t\. bed¢m
me begrepel 'krystall' I'd en riktigere mAte.
Men frem til v~r tids begrep 'krystall' er
del enda en lang vei. Fremfor alt var del
vanskelig ft forstft hvordun det av et gjen·
nOlllsiklig fluiduITI kUllne oppslft et hardt
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krystall. Begrepet '10sning' var ennu lite
1Ilvikiet og dermed ble del vanskelig ~ for
st~ krystallisasjonsprosessen. AretillllS
(1596) og andre benektet at livl¢se stoffer
overhoclel kunile ha en egcn form. Man
anrok imidlertid at renheten IiI en 'slcllcnes
saft' kunile frcmbringe en cnhetlig og
regelmessig figur. Man bruklc belegnclser
sam: 'stenskapende saft', 'koagulasjon',
'strftlende kraft' og 'retllingsgivende kref
tel". Sistnevnte ville man iclag betegnc S0111

valens- eller koordinasjollskrefter. Boetius
Booelt anf0rte i 1609 at krystaller rtpcnbart
ikke oppsto ptl annet vis eBn gjennolll en
tilstrekkelig inndampning av vreske, eller
gjennom sammentrekning av poreI' under
kulde, eller gjennom andre Arsaker. Hot
tinger ser dannelsen av naturlige krystaller
slik, at deres materie sam let seg i vannhol
dige losninger som befant seg i berghulene
eller i steinene. De delene som trakk seg
sammcn, ble tilkjent relningsgivende kref-

Johann Jacob Schellcher 1672 - 1733.
Kobberstikkfra 1708

ter, slik allerede Kirchner hadde nevnt.
Hottinger sammenlignet veksten av kunsti
ge salter og antok at ogsA veksten av berg
krystaller foregikk i en Iy>sning. Bare slik
kunne han forestille seg dannelsen av dob
beltterminene bergkrystaller. Han val' ogsA
overbevist om at livl¢se stoffer kunne ha
en egen form.

"... AOPPTA NAmING MED SIDEN"
Et viktig utgangspunkt for Hottingers tan
ker, var vel ogsA verkene til Nicolaus Ste
no (1669) og Erasmus Bartholinlls (1669),
som ble offentliggjort samtidig men uav
hengig av hverandre. Steno skriver om
bergkrystall (overseltelse av Karl Mieleil
ner): "Bergkrystallet best AI' av to sekssidi
ge pyramider og en mellomliggende, Iike
ledes sekssidig s¢yle, hvorved jeg kaller
vinklene som danner spissen pA pyramiden
for de 'ytre vinkler' (Angulus solidos
extremos), og de som oppslAr ved sam-
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menf0yningen av pyramider og s~yler for
'midlere vinkler', og pA samme vis kalles
pyramidenalene for 'Ylre nater' (endena
ler), og s0yleflalene for 'midlere flater'
(sideflater)". Om krystallveksten skrev
Seno: "Bergkrystallet vokser lik plantene
ved at del pll. de ytre nalene som al1erede
avgrenser krystallet legger seg nyu krys
tallmateriale, og de tar opp lHerillg gjell
nom de sidene sam Jigger mot ullderlaget".
Steno m!'! ha sell virkelig grulldig p!'! krys
tallene: "Avleirillgen av nyll kryslall-mate
riale skjer ikke samtidig p~ aile sideflatene
og heller ikke i samme mengde ... ". Han
forslo at det Ill. et krystaltisasjonsprinsipp
innebygget i det krystallinske materia let.
og at vekslen skjedde ved avleiringer p~

kryslallflatene. penban forsto Sleno vik
lighelen Iii natenes posisjon og den sekun
deere betydningen av flalest~rrelsen.

VINKLENES HEMMELIGHET
En riklig lov for at villklene som avgrellser
el krystall er konstant. 'loven 0111 vinklcncs
kOllslans'. blir ellllU ikke nevlll eksplisilt.
Erasmus Banholinus beskriver rom boeder
formen til 'Islandsk kalkspat' og viser al
ogsft spaltestykker har de S<lmmc vinkler
som uskadede slykker. Men hans hovedun
ders0kelser gjaldt Iys- og dobbeltbrytning
en til kalsitten. Den fr)rsle som i 1688 pre
sist fonllulerte loven om vinklcnes kon
s!ans val' Domenico Gliglieimini (1655 
1710). som unders0kte saltkrystaller. I
1708 skrev Scheuchzer al kryslallene sann
synligvis val' sammensatt av 1Ilallige. like
formede eller sekssidige kryslaller. og al
en sa1l1menf0yning av mange Iikefol'llledc
deler ikke n0dvelleligvis alltid mAtte danne
SHllll11e I1gur. Schellchzer forsto atlerede
f0r Rene-Just Hauy (1743 - 1822) at det
ved sammellf0yningen av like parallelepi
peeler kunne dannes forskjellige former.

HESTEHAR I KRYSTALL
Innesluillinger av fremmede sloffer som
ble observer! i bergkryslaller val' lIforklar
lige. Seheuchzer skrev i 1708 at de til aile
tider gay nafUrforskerne mye bryderi. Del

. lit;; UJ

.:r.;,XII

Plallsje III Fa Schellchzers IWlllrhislorie:
Kryslaller l1Ied illlleslll(lIillger

ble beskrevel: Halmstr~ i bergkrystall.
svart heSlehfir. en inneslllllet "pinnsvin
fja~r" (pinnsvinpigg). blader. buskas.
mygg, maul'. sm!'! mark. IllOse. gronnspon.
rust. tAke. sno. saltkorn. vann. luft og
annet. Delle er inneslulJ1inl!er som vi ida£!
kjenner som: hule nAler av~Anhydrill. SOJ~
Epidol. Slr!'!leslein. Amianl. RUlil. Bou
langeritl. Jamesonitl. Zinckenill. Ilmenili/
Hematill. Glimmer. Chlorill. Dendritler
s~vel som vreskeinneslutninger. Man kun
ne ikke rorestille seg hvordan disse den
gang ikke hell riktig observel'le tingester
kunne kommet inn i bergkrystallene. Sleno
tvilte p!i om krystaller kunne oppst!i i en
vreske. fordi det ogsll. val' 'luft· til stede i
dem (i virkeligheten C02 og/eller CH4 ).
Del val' ogs~ forskjellige meninger om
vann som val' inneslullel i krystallene. Det
ble for eksempel antall at froslen i del
inelre av slike kryslaller hadde vrert for Iile
virkningsrulL slik at deler kunne bli fly ten-
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de igjen eller oppvarrning. I 1708 skrev
Scheuchzer krilisk: "I el kryslallkabinell
st~r del krystaller sam er besvangret med
selsomme ling. Navnlig er del i ell kryslall
illnesluttct en pinnsvinfjrer (sannsynligvis
en Tunnalin-nftl) og ett er fylt med svarte
hAl' (muligvis sulfosalter, RUlil eller Tur
malin) og Illall SpOf seg hvordan en pinl1s~

vinfjrer og svart hfir kan komme inn i el
krystall". Scheuchzer skriver: "Min
rncning gAr kafl sagt ut pA at delle er natu
rens kommedianter i forkledning, som 
nAr de blir avkledd - ikke er noe annet enn
fargede mineral- eller jordsafter som under
dannelsen av krystallene senket seg ned i
dissc og hardnct sammen med krystallene".
Mere realistisk skriver Hottinger i 1698 om
inl1csluttet 'Antimonitt' i krystaller (i vir
kelighetcn cl sulfosalt), at "Alltimonitt"
vokste pfl bunnen av hulrommene og ble
omsluttet av den voksende Kvartsen.
Andre nAlcr som brakk I~s cnda mens

krystallet var f1ytende, kunne gjennom
trenge del". Robert Boyle bcskrev i 1673
en "vanndrApe sam val' innesluttet i et
krystall, og lett kunne bli salt i bevegelse
og observerl, hovedsakelig I1Ar krystallet
endret stilling".

PA OPPRINNELSENS STED
Et veldig shitt fremover, som ogsA f011e til
den lidlige kryslallografi, gAr lilbake Iii
legen og naturforskeren Moritz Anton
Cappeler (ogsA skrcvel Kappeler) (1685 
1769) fra Luzern. Cappeler sto i regelmes
sig brevforbindelse med Johann Jacob
Scheuchzer i ZUrich og mange andre herde
i inn- og uti and. Etterat det i Aret 1719 ble
oppdagel en 'megel slor kryslallgrube' vcd
Zinggenstock i GrimselomrAdet av Aar
massivel, opps~kle Cappeler denne "for pA
tlsledet for opprinnclsen" bedre A kunne
unders0ke og fundere over krystallenes
"sanne Arsaker, mekanismer og deres selv
stendige fonner, hefter og egenskaper".
Han mAlle krystaller og skrev: "NflI' vi nfl
betrakter formen mellllere, sfl (inner vi at
bredden pfl de seks sidene er ulike, men
aillid slAr del en side parallell i forhold Iii
den andre, slik at vinkelen utgj0r 120°". PA
pyramidene observerer man ogsA regulari
tet, nemlig en vinkel pA omtrentlig 72°,
slik at vinklene sam dannes pA pyramiden
og pA s~ylene alltid er den samme, mens
derimot f1atene for det meste er ulikc"
(elter Allmann 1751). CappelCi' formulerle
med dette loven am vinkelkonslHnsen. I sin
ber~mte "Prodromus Crysletallographiae
de Cristallis impropis sic dictis COlllmenta
rium" sam kom ut 1723 i Luzern og ble
oversatl 1922 HV Karl Mieleitner, ordnet
han de geometriske former til de krystallin
ske stoffer i et system sam omfattet hys
taller i videsle forstand, ogsA de lidligere
separat behandlede "vinklede legemer"
(corpora angulata). Cappeler var en skarp
observat0r, som ogsA arbeidet med mikro
skop. "Fol1nene egner seg bedre enn
enhver annen egenskap til AforstA substan
sen". Cappeler beskjeftigel seg inngAende
med den formodede oppbyggingen av
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enlen gjennom sladigc formeringcr av par
tiklene, eller de drives Iii forskjellige Sle
der gjennom den indre bevegelse i selve
v,eskcn og den Clcr som Iii stadighcl gjcn
nomlrenger den; da blir de forbundet med
sine ytre sider, alt eller sin form henger seg
til hverandre og danner ved fremskridende
fannering fasle legemer med bestemte for
mer som er snart mer, snart milldre full·
kamne, alt elter bevegelsenes art, sam ofte
er myk. ofte heftig, ofte forhindrel. Denne

fonn avhenger fremfor
alt av de opprinnelige

t: former Iii de delene
sam foyer seg sammen
og blir beslemt gjen
nom disse".
KRYSTALLOGRA
FlENS F0DSEL
I henhold Iii Cappeler
er denned formen i
f0rsle rekke avhengig
av farmen pfl delene
som bygger opp krys
tallet, noe som nHtur
ligvis ogs~ iclag er gyl
dig for byggeslenene i
kryslall forbi ndelsene.
Med sine skarpe syns
punkler gjelder Cappe
ler som grunnlcgger av
den teoretiske lreren
am krystallstrukturene,
idet han sam den f0r
sle innfl'rte begrepet
'kryslallografi' i

dagens betydning. SOlllmeren 1730 besl'k
te presidenten i Royal Society, Sir John
Sloane fra London Cappeler og fikk av
ham noen av de sjeldneste kryslaller fra de
alpine forekolllstene. Da Sioanes mineral
samlillg i 1759 hjalp til under grunnleg
gingen av samlingene i British Museum,
dan net Cappeler's Sveitsennineraler
grunnslammen i den enestl\ende praktfulle
samling av alpine mineraler i del samme
museet. Cappeler's krystallografi ble aldri
Irykt. Bare "Prodromus" ble offenliggjort.
Ingen myndighet forsto l\ utnytte Cappe-

kryslaller av I'rsl11~ deler. Denne oppbyg
gingen mil vrere av en slik beskaffenhet at
man ut fra denne kan avlede vekslforJncr
og fysikalske egcllskaper. Han skriver:
"Hvis man IllI vii gjennolllskue og l<ere "
kjennc den skjulle mAte som nat men arbei
del" pA, del vii si de mckanismcr S0111 dan
ncr krystallfonncnc, noe SOI11 krever mer
enll en overfladisk kunnskap om naturstof
fene, sft 111ft. man [remfor all med SI0rste
omhyggelighcl og anvcndelsen av stereo
mctriske mctoder
utforske og utgrunne
den fullstendige konfi
gurasjon av sallstoffe
ne. Da blir del gjen
nom utf¢relsen av ana
Iyliske forsl'k mulig
for ~ndens I'ye, ikke
bare A dpcnbare arlen,
men ogsa. slf}rrelsen pfl
de delene SOI11 krystal
lene er sail sallll11Cn av,
for 1'1'1. dette vis kom
mer vi frem til, ikke
bare farmen pA delene,
men ogsft den anord
ning SOI11 de gjensidig
f0yer seg sammen pfl .
"KRYSTALLIFISE·
RINGEN"
Videre skriver Cappe-
ler: ..Men kryslall ise- '-_""-'---'-_--IL....L.. -'-_----'

ringen eller krystallifi- Morit: Amon Cappeler i ell alder al' 84
seringen, for ogs~ ~ (ir. /685 - /769
nevne delle uttrykkel,
bClcgncr den proscssen som f0rer Iii al et
krystall dannes, cnten til en figur som har
bcstcmte vinkler eller gjennom sin gjen
nomsiktighet til lignende legemer, hvorved
krystallisasjonsproduktet fullstendig karak
teriserer prosessen ... I korlhct lar prosessen
cller krystallisasjonen og resullatet av den
ne, krystallisasjonsproduklel, seg beskrive
p~ f~lgende m~le: I en hvilken som heist,
ikke ahfor seig vreske, er del Oppll'SI parli
kler som sv0mmer omkring og som er for
synt med bestemte og sreregne former.
Disse skal flU bringes tettere sammen,
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lef's frcmragende vilcnskapelige begavelse domr"del nevner at "kryslaller filmer man
gjennolll passende undersl0t1clse (Paul Nig- kUIl j kvarlslirene". Han f011110der at "i dCI
gli, 1938). PA Cappeler"s lid vissle man enda minsle krystallene kOllllllcr ut fra Kvarts"
lite am den kjcmiske sammcllsclningen av og at kryslaller er inlet anne! ciln fen kvarts
forskjellige kryslalldannelser, eksempelvis (fra Koenigsberger, 1940, side 619). Den
ble bergkrystall, rl'lykkvm1s, amelysl, massiv Berlinske kjemiprofessor POll kom i 1753
kvarts og kalsedonvarietelcnc ansell 50111 gjennol11 kjcmiske forsfjk til den slutning al
forskjellige mineralcr. kvarts, kryslaller, flint og sand hal' samme
KRYSTALL OG KVARTS sammensetning. Klarhet omkring mineralel
Kval1S val" belcgnclscll hos bergmcllnene rra kvarts hadde man f0rst i Arci 1823, da del
Sachsen i del 16. hundreliret for en 'hard Iyklcs Jons 1. Bercelius fI. bestemme sam-
berg3l1', en 'ondartet ~-----------------,mensetningen IiI kvarts.
erts' som val' dl'ld og PRO D R 0 Ivl U S Med kvarts betegner

ikke inneholdt noe CRYSTALLOGRAPHUE m"n idag bergklyslall,
metall. Henckel beteg- DE r¢ykkvarts, amelyst og
nel i 1725 enda berg- andre fargevarianter,
krystall og kvm1s som CRYSTALLIS IMPROPRIE SIC men navnet 'bergkrys-
to forskjellige berg"r- D I C TIS lall' som belegnelse pA
ter. Wallerius innordnel de fargel¢se, gjcnnom-
Kval1s ved siden av COM M £ N rr A R I {f Af. siktige kryslallene hal'
Agat, Silex, Flint og overlevd til idag. Ordet
Onyx, men skilte dcm A. 'krystall' betegner der-
fra 'Crystall' (Tom- imol idag dCI sam nes-

M"lIriJ• .1/'11. C"p'-fllfr M. D. ':5 o,JlIfJ1l'I.'irO
keieff, 1942). Altmann Lllrmmifi. ten aile mineraler for-
nevner 1751 "den hvite, - £ :n----·'L-;:--", mer: geometriske lege-Phlojopb;" Ndf/frdlti rdpld!f.;11 mdX;'lI(}iJ~(} .;(lro fJlfl
kV3l1sige bergart, SOI11 (Qllf;,I/fO ,H)/,h dllff or/I OJ llferl dperl/II ( Um·l.'rIjiml hx Iller !TIed en h¢y grad

d.'O )jjd 1IINIII,II ;'1 to If//. d/lt ;lIul~~ /JOlt/if. !Iii; I"illl
er langl hflrdere enn IIddfjialllTIJroma1110tXdTdfllmrjl. -l.'FaI'IIqrm'l.'lIjmll av indre ordnillg. For-
I · - rmmJ./j/ll.C;'CIIltffa"~ FJIIIT".Gtw!/~/I"It",:I~:"t!.ift"· r.\' K I II kscm, og SOI11 viser seg '11m TOf,,;tifNw IJrr1HrlJlfm 9I11d(11/ muI'lltnl a!i,;'IIS1.ftm ,:,rvng: rys a er an-

pfl. veien over Grimsel rlf. tit' III 1tI1f"''!fO Idby,.,;I/Co ;,WIf/(r ~·.t:dd. lia!tl:cul' blant annet - ogsa vok-
In Stln;ilroU. II

(passel sam forbinder L {f C ERN /E. se nflr en 10sning e er
Haslital, kanlon Bem, ---l-"j'-pis-H-,m-;,-;.-,,-,.-,-.,,-li'\-~'}-·l\i-,.-.--» sl11clte avkj¢les. Min
med Goms i kalllon MuceXXIII. ner ikke del 0111 Plinius
Wallis) og I andre L_. --' ord om det greske kryo
fjell". J. G. Sulzer som i MonIZ AIIIOII Cappelers ProdrolJllIs[ra - kaldt [ormet?
1723 reiste i GOlthar- /723

~'I' lJj);1J
Innehaver Magnus Svensli

SMYKKE • STEN • SLiPING

OG UTSTYR FOR STENSLIPING
FASETISLIPING UTFfilRES
NORDNORSKE MINERALER

AASLY - 1816 SKIPTVEDT TELEFON 69808536

/65




