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här å jemvlgsstationen en jord8töt, som var ganska .tark och

kindes ej längre in högst en balf minut. Hela stationshuset

skakade och stolar ocb bord hoppade, så att lamporna på bor

den höllo på att falla omkoJl. De innevarande personerna blefvo

mycket förskrickta, ocb en af dem 8att och skilfde på 8tolen

en lång stund etter det jordstöten Iåtit förmärka siR. Vädret

var vackert, lugnt och stilla med vestlig vind, litet nederbörd af

snö och 3 grader kallt.

Flere personer bade hir märkt jordskalfvet på längre af

.tånd från stationen.»

SJÖGREN, Ant. Mineralogiska flotiler VII.

..4llaktit, ett nytt manganarseniat från Mossgrufvan

å Nordmarksfiltet.

Namnet af allåt~((J, förändra, vexla, med anledning af mi

neralets olika färg efter olika riktningar.

Allaktiten kan i korthet karakteriseras sålunda: Samman

sättning = 7MnO, A~05' 4H20. Monosymmetrisk; isomorf

med vivianitgruppen. Enligt den af Hj. SJÖGREN verkställda

kristallografiska undersökningen är fl = 840 16',5, a: b : c =
0,6115 : l : 0,3315. Följande 6 former förekomma 00 P e», GO PI,
~P3, + P c.>, - P e», - P. (Se figge l och 2.)

tig. 1.

a - 00 p c.>, f = 00 Pi, le = 00 Ps, h = + P CIJ

e = -Pe», d = -P.
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Kristaller af högst 4 mm. längd och 2 mm. bredd, vii

utbildade och tafvelformiga parallelt med ortopiuakoiden, sit

tande i håligh~ter och druser af en mangankalk tillsammans
med flusspat, pyrochroit, olivin m. 8.

Genomgångar, för obev&pnadt öga otydliga, visa sig stun

dom under mikroskopet och iro antagligen paral1ela med - P ex>

och möjligen äfven med el) P~. Brott splittrigt; spröd. H =
4--5. Eg. v • 3,83-3,85; visar vacker trlchroism med axeltlr
gerna: a blodröd eller byacintröd, b halmgul och c ljust blågröD

eller sjögrön.; streck ljusgrått IDed någon dragning i cbokolad
brunt; glasglans, genomskinlig. Ljusbrytning stark.

I tunnprof visar sig allaktiten under mikroskopet firglös.

men har liftiga polarisationsfirger varierande i blått, violett,

gult och grönt. Skroflig yta till följd af mineralets sprödhet

och genomgångar. Visar ofta mörka inneslutningar och hålig

heter, utan att vätskor blifvit i dem iakttagne. Kemiska sam

mansättningen i medeltal af 8ere analyser I) visar sig sålunda:

Funnet. Formeln fordrar. Syre.

AS20 5 - 28,57 28,79 5
MnO - 61,91 62,10 7
FeO, MgO, CaO = 1, 15

B20 - 9,01 9,01 4
100,65 100,00

som ger formeln Mns(OsAsOh + {:~~}.

Allaktiten ir sålunda isomorf med vivianitgruppen, hvars

formel generelt kan uttryckas sålunda:

Ra(ASO.)2 .8H20, der R i de. förut bekante mineralen,
hörneBit, ,ympleBit, erythriR, annabergit och /c~ttigit utgöres af
Mg, Fe, Co, Ni och Zn.

Hos allaktiten förefinnes dock den olikheten att 4 mole

kyler H20 ersättas af lika många mol. MnO, ett förhål1ande~

hvartil1 analogier i mineralriket icke saknas.

I) Utförligare anförd, i KODgl. Vet.·Akac1. förhandliDgar för iDne.aruac1e Ar.
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Allaktiten löses lätt, äfven i smirre koro, i saltsyra; svå

rare i salpetersyra och 8vafvelsyra. Afger i kolf vid upphett

ning till svag rödglödgning vatten och blifver svart med bibe

hållande af sin glans. Vid starkare upphettning öfvergår firgen

till mörkbrun utan att mioeralet väaeotligen förändras. Vid

Ilppbettoiogen bortgår vattnet och den med vattnet förenade

MnO öfvergår aotagligen först till Mn2()1 och ledan till Mnl()t

och mineralet förlorar dervid 6,84 " af sin vigt. Sedan detta

skett b.lifver allaktiten oförändrad af glödgning. för spritlampa

eller i ngn.

För blåsrör dekrepiterar deo, bladar ot sig och blifver svart,

smälter ej" men bildar vid god hetta i reduktioDslågan en hop

sintrande massa under afgifvande af arseniklukt, som innu tyd

ligare framträder vid mineralets behandling med soda på kol.

Med flusserna gifver den maogans reaktioner.

Förekommer i den förut (Geol. För. Förh. B. III sid. 181
-183) omtalade mangaokalken i Mossgrufvan å Nordmarks

fältet, der, på något högre afvägning, mauganosit, pyrochroit,

Bausmannit, m. fl. manganmineral för en tid af år sedan

blefvo anmärkte. Allaktiten uppmärksammades först af dispo

neoteo vid Nordmarks grufvor Hr J. E. JANSSON i November

1883, sedan den af skrädaren BACKELIN ur uppfordringen

bJifvit tillvaratagen. Hittills hafva endast några få stuffer blif

vit foone, meD i den samling af fiuI.pat, som i mangankalken

förekommer, finnes den inspringd i mindre partier efter hvad i

tUDnprof för mikroskopet kan iakttagas. Likasom de åtföljande

manganmineralen och man~ankalken, bvari den förekommer, är

allaktiten en nybildning, yngre in det jernmalmslager, hvari den

blifvit fuoDen.

Anmirkniogsvärdt är att, såvidt kindt är, icke förut några

araenikmineral vid Nordmarksfältet f»lifvit iakttagne. Med mi

oeralförekomsten vid Långban, der arsenikhaltiga mineral iro

temligen allmänna, eger den gångbildning, hvari allaktiten före

kommer, en icke ringa likhet.




