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Ll:xDSTRÖ~I, C. H. A/lal,lJser å tVeJllle lIya sl·ell.1ku mineraler.

A. I.rylali från Ltlltgbansh.'1ttalt i Vermla lld.
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har jag
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:Med uetta namn, härledt af i'-(jt!I'LHI~ = nötbrun,

iJeteeknat ett mineral innehållande:

Blyoxid.......... IO,~2 ~

~Ianganoxidnl. 15,82»

Jernoxidul....... 0,54»

Kalk........ 16,4n II

Talk .

Knlsyra .

Arseniksyra .

Klor .

Oliist ~ ..

Antages kolsyran bunden vid kalken, förllliller sig arsellik

syrans syrehalt till basernas SOJl~. 16,4 l : !-),~ o = 5;23 : 3. Dess

formel sknlle såll'des blifva: R3 Äs.
Xågon fluorhalt har ej kunnat upptäckas. Mineralets fär~

iiI' brun till gulbrun i olika nyancer. :-itrecket gulhvitt. H =
:{ - :{,';. Glans: fettglans. Brottet något splittrigt. El!. v. =

4,25. Det förekommer derbt, utan teckPn till gtnomgangar. och

intimt blandadt med kalkspat samt med små korn af haus

l1lannit. Löses lätt och med ringa fräsning i salpetersyra, hvar

vid några små svarta korn af hausmannit fiirhlif\'a oliista. För

blåsrör smälter det lätt till en svart slagg samt gifver starka.

reaktioner för bly, arsenik oeh mangan.

H. Ett lI.'1tt ,is...tn.l.dl nar,elltly jråll N01'dmarl.·ell t

Ve1'mf.<md.

Under de senare åren hftr, vid Nordmarks grufvor i Verm

land, i ej obetydlig mängd fiirekommit ett nytt vislIlutmineral.

hvilket .på ett förvillande sätt liknar spetsglans, och som enligt

nedanstående analys, utförd vid Filipstads bergskola, innehåller:
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Wismuw 39,40 ,.

Bly 37,64 Il

Jern . i), I 3 Il

SvarVl'1 17,83 Il

"\nalysl'n motsvarar formeln:

(FeS + 2PbS)3 RiSa.

Mint'ralet bildar en ml'lIanlänk l'mellan kobellit och aiki

nit, men skiljer sig till sin sammansättning fran blida. Märk

värdigt nog träffas gediget guld insprängdt i detsamma liksom

i aikinitt'n. .Jag hoppas framdeles blifva i tillfålll' att Il'filna

en yttl'r1igare analys och karaktl'l;stik af mineralet.

nLOMSTRAND, C. W. 1••~•••81., ett n.ytt milleml från Jrermlalld»..

J)t't är tillräckligt hl'kant, att knappast någon annan af

-"ara l'gentliga grnftraktt'r i mineralogiskt hänseende intager ett

så framstående rum, som Filipstads hergslag, ml'd dess rikedom

på egendomliga eller annan; sällsynt f"örekommande mineraler,

isynnerhet sl'lian vi, !!l'nOfil IGELSTR{)).IS mlllJgåJiga forskningar.

hlifvit bättre än föl"Ut hekanta JlIl'd det fiir de olika gruf"orna

i nämnde hänseende utmärkande.

Särskildt anmärkningsvärd är rikl'dol1len på mangan minera

ler, så väl vid de först af nämnde mineralog' uppmärksammadl'

egentliga mangangrufvorna, PajSb~l'g och .Takobsherg, som vid

Li\llghanshyttans af åldl'r berömda hlodstensgrufva. Rhodonit,

richterit, schetferit oeh tefroit, fiil'Utom andm ofullständigarl'

hekanta .~i1ikater, ehondroarsenit, den i massa uppträdande haus

manniten ml'd dess underart jacohsit, pyrokroit o. s. v. rlirete

en naturlig samling af manganprl'pal'ater, hvaltill sällan annal'S

tordl' slikas nagot motsvarande.

På goda ~under ildrowsig upptäckten af det sist ant'iirda

mineralet särskild uppmärksamhet, da svårligen kunde väntas

att det sa lätt syrsättliga manglll10xidulhydmtet skulle anträtt'lIs

i form af sjl'lfständigt minl'ral. - Af ej mindre intresse är det




