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"\nalysl'n motsvarar formeln:
(FeS + 2PbS)3 RiSa.
Mint'ralet bildar en ml'lIanlänk l'mellan kobellit och aikinit, 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 mineraler, 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

180

nu ifriigavarande mineralet, såsom ~görande samma oxidul i
vatten fri form, alltså ett motstycke till periklasen liksom pyrokroiten till bruciten.
Mineralet förekommer vid Långbllnshyttan och iakttogs vid
ett besök derstädes under en sist förflutna sommar företagen
mineralogisk exkursion i Filipstads och tillgränsande Vestmanlands bergslager. Det erhölls, jemte andra mineraler fran grufvan, genom köp af konstvaktaren J. PETT"~RSON LAPP, hvars lilla
pfter hand hopsamlade och alltjemt med nytt förstärkta mineralmagasin sedan flera år tillbaka gifvit besökande mineraloger ett
välkommet tillfålle, att med l;nga möda och tidsutdrägt förskaft'a.
~ig annars ofta endast med svårighet tillgängliga exemplar af
grufvans märkvärdigheter. Det är säkerligen ej det första Långbansmineral, hvars upptäckt i första rummet berott derpå, att
"pn vid grufvan ständigt sysselsatt arbetare, med en genom flerarig öfning förvärfvad kännedom af mineralerna på platsen, aJ
Ilet vid brytningen förekommande vet att särskilja och tillvarataga äfven <let i ett eller annat afseende afvikande och ovanliga.
Att mineralet i fråga ej förr ådragit sig uppmärksamheten
pller underkastats en noggrannal'e pröfning, torde tillräckligt förklaras af dess föl' en niirmare undersökning föga inbjudande
yttre,
Mineralet toretel' nämligen, sådant det vanligen uppträder,
ingalunda de egenskaper, hvaraf det i och föl' sig utmärkes, da
det sA godt som utan undantag ej är mineralet sjelft, utan dess
l'örvittl;ngsprodukter, sorn i första hand falla i ögonen i fonn
af mörkbruna, oregelbundet f'ördelade partier i en af mangan
svagt blekröd kalksten, hVlU; det finnes inbäddadt och som deraf
i~r i alla riktningar genomdragen. Först vid sönderslående af
stutfen i mindre bitar tinner man, att här och der anträffas en
t'astare oangripen kärna, från ett hampfrös till en mindre bönas
storlek, omsluten af det vid förvittringen bildade tunnare eller
tjockare öt'verdraget at' manganit. Genom försigtig behandling
lDed hammaren kan visserligen det mesta deraf mekaniskt afskiljas, men fullt rent för undersökning kan mineralet svårligen
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erhållas utan genom anfrätning med konc. saltsyra, hvaraf den
porösa manganiten lättare angripes, Om också med betydlig
fiirlust af material, fortsättes dermed sålänge lösningen ännu
färgas tydligt brun' af hiigre manganklorider.
Undersökningen, I'"ÖI" hvilken nu redogöres, uU'ördes redan
• kort efter hemkomsten i Augusti. Jag dröjde emellertid med
iakttagelsens meddelande, då jag dels hade för afsigt att samtidigt redogöra tör några andra under resan gjorda iakttagelser,
hvarmed nu till ett annat tillfälle far ansta, dels ,och framför
allt ansåg nödigt att dessförinnan. slika genom nämnde LAPP:-:
bemedling så väl om möjligt erhålla ökad tillgång på mineralet,
då det som ffån början innehafts nästan fullständigt f"drbrukats,
som ock med afseende på f"örekomsten inhemta fullständigare
upplysningar
än de, som vid det alltfijr hastiga besöket
på stäl.
,
let erhöllos.
Allt hvad som i nämnda afseende illhemtats inskränker sig
emellertid till f"oljande korta meddelande i nyligen erhållen skrifvelse, "Om det fins migot af mineralet i grufvan, kan jag ej
säga, lUen jag har ej fått nagot derifrån pli. 2 ar."
Det på sista tiden tillgängliga synes således vara återstoden
!Tån äldre fÖITlider. Emellertid torde ej anledning saknas, att
det ånyo kan anträffas, då det, att döma af sättet rör förekomsten af hergarten, hvari det f"oretinnes, ingalunda synes uppträda
särdeles sparsamt.
Efter dessa anmärkningar, med afseende på I'"örekomsten,
öfvergår jag till den kortfattade redogörelsen för det nya mineralets egenskaper.
Liksom, efter hvad redan är anmärkt, sammansättningen
motsvarar periklasens, så är minel'alet också till egenskaperna
en verklig manganperiklas.
Huruvida de i bergarten inneslutna, rundade partierna ursprungligen utgjort verkliga kristaller, är i följd af anfrätningen
}la ytan svårt att afgöra. Hade tydliga kristall ytor från börjaD förekommit, skulle dock spåren" deraf bättre bibehållits än
DU är händelsen.
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Dl.' ytterst tydliga kubiska geno~gangar, som föranledt periklasens namn, förefinnas emellertid äf,'en här. Manganoxidulen
kIistalliserar således utan all fråga, liksom fleltalet pnatomiga
oxider, i reguliära systemet.
I friskt brott är minera.let smaragdgrönt,
med rubinrödt skimmer.

Starkt glasglänsande,

genomlysande
Blir i luften

mörkare, nästan svart, nH'd bibehilllandl' af glansen,
.~-6,

Eg,

V.

Hardhet

5,18.

Vises utan svårighet, men, sa vidt det ej förut pulnriserats, terniigen langsamt i stark saltsyra till färglös l/isning. Det
minsta spar af högrl' oxidl'r ger sig tillkänna genom den hruna
färgen på vätskan.
Blir f'jir blåsröret mörkare utan att märkba!'t smälta.

Med

flusserna vllnliga manganreaktionpr.
A nalysl'n gaf i medium af 2 försök:

98,114

MnO .'
FeO

..

MgO
CaO

.
..

1,71
0,16

100,33,
Såsom numera allt allmännare börjar erkännas, äro obestridligl'n sådana mineralnamn att räkna som de bästa, hvill.a i sig
innl'bilra en antydning om den kemiska sammansättningen. Mineralet

kunde såledps enklast benämnas

maflgano:r:idul.

pmellertid el'ter häfdmnnen sed en skilnad gerna

Da

bör gijras

mellan den kemiska föreningen såsom sådan och samma iimnp,
då det i mer eller mindrp ren form upptrijder såsom sjelfsUindigt mineral, hal' jag föredragit namnet rnalIganosit, som i hufYlldsaken erbjuder alldeles samma fördel.

Det särskildt karak-

teIistiska för mineralet iiI' att manganen, ehlll'u enda,st bunden
"id syre och icke i en sa~tartad fiireningsform, ich dess mindrp
hlifvit staende pa det lägsta mättningsstadiet.
Det iiI' redan niimnQt, att dl' miirka partierna i de deraf
egendomligt brokiga stufferna, h,'ari det nya mineralet anträffats,
oftast till stiifl'p dell.'n lltgliras af manganit, uppkommen !Zf'nom
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ma~lZano8itens efter hand försiggaende r6rändril~g under inverkan
af lufthaltigt- vatten. Der. såsom stundom inträffar. förvandlingen försiggått fullständigt. \ i hvilket fall i stället rör den
fasta kärnan vanligen anträffas -ett mindre tomrum i midten.
har manganiten alla karakterer af ett väl utprägladt mineral med
kristalliniskt tradigt brott. Yanligen är den dock tät till jordformig. Färgen brun till mörkt svartbrun. Såsom hittills. såvidt jag vet. ej förut beskrifven fran Langbanshyttan. har ,jag
ansett den förtjent af en analys. hvars resultat här meddl'llLS:
Mn20 3 _ "
_...
88.51
Fe20 3 ".........
MgO .. "
CaO
}{20". "

"

0.23

"

1.51

".
.
"

0.6:11

.

9.s:l
l00.71l.
Slutligen ma för fullständighetens skull tillfogas en analys
af bergarten. hvari de nämnda manganmineralerna uppträda.
och 80m ej sällan utgör den vida mindre delen af det hela.
CaO.C02 .. '''' ",,_ "...
"'."
MgO.C02
",,".
MnO.C02
}<'eO.C02.....................

56.47
13.56
30.1 Il
0, l S

100.31.
Bergarten kan sa ledes räknlLS som en manganrik ..dolomit.
eller, om man Sil vill, en starkt kalkhaltig manganllpat.
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