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En oväntad brasiliansk 
upptäckt på Utö 
Grundämnet litium är ett av de 19 grundämnen som upptäckts av svenskar. Under upplysningsti-
den rådde febril aktivitet bland världens naturvetare. Sveriges intresse för gruvbrytning medförde 
att det fanns stor erfarenhet av våtkemiska analyser som hade sin grund i svenska intressen inom 
gruvbrytning. 

Upptäckten
På 1790-talet reste den brasilianske vetenskaps-
mannen och den senare berömde statsmannen 
Jozé Bonifácio de Andralda e Silva (1763-1838) på 
en bildningsresa till Europa och Universitetet i 
Coimbra i Portugal för att studera naturvetenskap. 
Han reste under studierna runt i Europa och kom 
så småningom till Sverige där intresset för gruv-
industrin och minerologin blomstrade. På Utö i 
Stockholms skärgård fanns en gruva där det bröts 
järnmalm och dit kom Andralda år 18001. Där upp-
täckte han ett intressant mineral som han gav 
namnet petalit. 

År 1817 analyserades petalit mer noggrant ef-
ter att minerologen Eric Thomas Svedenstierna 
hade samlat in och försett kemister med en större 
mängd av mineralet. Den svenske kemisten Jöns 
Jakob Berzelius som bland annat var känd för sina 
noggranna atomviktsbestämningar gav sin elev 
Johan August Arfwedson (1792-1841) i uppgift att 
analysera petaliten (XAlSi4O10). 

Från 2,00 g petalit fick Arwedson genom våtke-
miska analyser fram 1,564 g kiseljord (SiO2) samt 
0,356 g lerjord (Al2O3).  Arfwedson kunde vid fort-
satta analyser få fram ännu ett mineral X2O som 

löstes i svavelsyra (H2SO4) enligt reaktionsfor-
meln: 

X2O   + H2SO4   →    X2SO4    + H2O

Han kunde genom fler försök utesluta att X varken 
var kalium (K) eller magnesium (Mg). Då återstod 
det enda kvarvarande kända grundämnet som var 
natrium (Na). Eftersom substansmängden X2O är 
ekvivalent med substansmängden X2SO4 borde 
den förlust han fått fram som var 0,080 g motsva-
ras av den massa X2O som reagerat med svavel-
syran. Fällningen av X2SO4 vägde 0,294 g. Beräk-
ningar visade att det inte kunde röra sig om Na2O 
utan X måste vara en ny och lättare alkalimetall2. 

1 Tarascon J-M, Nature Chemistry 2, 510 (2010) 
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Pröva själv att räkna på X som Na respektive Li. 
År 1818 bekräftades Arwedsons teorier om ett 
nytt grundämne som fick namnet litium (Li) efter 
grekiskans ”litheos” som betyder sten. Arwedson 
kunde senare påvisa litium även i andra mineraler-
fyndigheter från Utö. Sammansättningen i petalit 
bestämdes till LiAlSi4O10.

Rent metalliskt litium framställdes i omätba-
ra mängder 1821 av både tysken William Thomas 
Brande och av engelsmannen Humphry Davy ge-
nom elektrolys med samma metod som Davy hade 
använt vid sina tidigare upptäckter av natrium och 
kalium 1807. Inte förrän 1855 kunde den tyske ke-
misten Robert Bunsen samt den engelske kemis-
ten Augustus Matthiessen oberoende av varan-
dra framställa större kvantiteter av litium genom 
elektrolys av smält litiumklorid3.

Egenskaper
Litium (Li) har atomnummer 3 och tillhör gruppen 
alkalimetaller. Det är en mjuk silvergrå mycket lätt 
metall med densiteten 0,534 g/cm3 och relativa 
atommassan 6,941 u. Halten litium i jordskorpan är 
20 ppm och i världshaven finns 0,17 ppm3.  Litium-
joner påvisas lätt tack vare sin tydliga karminröda 
lågfärg. Metalliskt litium reagerar lätt med vatten 
under vätgasutveckling. På grund av sin låga den-
sitet är förvaring i flytande fotogen inte optimal 
utan metallen förvaras gärna insmord i vaselin 
eller annat fast fett för att undvika kontakt med 
luft och fukt. Litium är den mest elektropositiva 
metallen i det periodiska systemet vilket gör den 
mycket intressant i elektrokemiska tillämpningar. 

Tillgångar
Det finns omkring 11 miljoner ton litium på jorden, 
vilket av USGS uppskattas räcka för efterfrågan 
fram till år 21004. Elementet förekommer i olika 
granitpegmatiter; petalit, LiAlSi4O10,
lepidolit, K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 och spodumen, 
LiAl(SiO3)2 men över hälften av tillgångarna på li-
tium finns i saltvattenlösningar från saltsjöar med 
höga halter LiCl. 

Litiummetall framställs genom elektrolys av en 
saltsmälta av LiCl och KCl. Den största litiumpro-

funnet eget Eldfast Alkali, Afhandlingar i Fysik, Kemi, och 
Min. 1818.
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Nedan: Sten från Utö med rosafärgade partier av mineralet lepidolit (Foto: KRC)

duktionen sker i Chile, Australien och Kina. Mellan 
1775 och 2005 ökade produktionen fem gånger till 
omkring 27 0000 ton. I takt med att efterfrågan 
ökar har litiumpriset ökat. 2008 kostade litium $5 
237 per ton jämfört med $16 500 tio år senare5. 

Användning
Litiumföreningar har en mängd olika använd-
ningsområden2,6. Li/Al/Mg-legeringar ger lätta och 
hållfasta konstruktioner vid flygplanstillverkning. 
Litiumklorid (LiCl) är det mest hygroskopiska av 
alla salter och används som torkmedel i klimatan-
läggningar bland annat i u-båtar. Litiumkarbonat 
(Li2CO3) är sedan 1949 känt för sin medicinska ef-
fekt mot bipolär sjukdom. Litiumhydroxid (LiOH) 
kan fungera som luftrenare av astronauters ut-
andningsluft för rymdresor då det mer effektivt än 
andra alkalimetallhydroxider kan absorbera CO2. 
Litiumaluminiumhydrid (LiAlH6) är ett viktigt re-
duktionsmedel vid synteser i den organiska kemin. 

Idag är ändå mest fokus på litiumjonbatterier 
för användning i t.ex. Welbilar, elcyklar och för en-
ergilagring av energi från solceller. Utvecklingen 
har gått mycket snabbt de senaste åren. Litiumko-
boltoxid, LiCoO4, utgör batteriets pluspol och fast 
grafit med litium är minuspol. Mellan pluspol och 
minuspol förflyttas litiumjoner. 

5 https://www.metalary.com/lithium-price/
6 Enghag P, Jordens grundämnen och deras upptäckt, vol 
3, 215-225, Industrilitteratur (2000) 

Utmaningar
Den begränsande faktorn för litiumjonbatterier är 
främst råvarutillgången på kobolt som är en känd 
konfliktmetall och en kritisk råvara eftersom 50 % 
av världens brytning av koboltmineral sker i södra 
Kongo men det är en annan historia. 

Ett sätt att möta den ökade efterfrågan av li-
tium är förbättrad återvinning. Att återvinna liti-
um från elektronik är svårt, bland annat eftersom 
varje produkt innehåller så lite av ämnet. I Sverige 
samlades enbart 14 % av de sålda litiumbatterier-
na in 2015, så här finns en utvecklingspotenial.7 En 
grupp på Chalmers utvecklar en process för åter-
vinning av litium i samarbete med Nortwolts, så 
en del av utvecklingen sker fortfarande i Sverige 
även om största delen av forskningen kring litium-
batterier sker i Kina.8

LCT-pegmatiter (litium, cesium, tantal) som 
haft geologiska förutsättningar att bildas just 
kring Utö möjliggjorde upptäckten av litium i Sve-
rige och vem vet, kanske statsmannen Andraldas 
oväntade besök på Utö påskyndade upptäckten av 
litium.

(Av Cecilia Stenberg, KRC)
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