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Inledning.■n ymniga tilgm.g ra kiall watn, fom i wart land
finnes, lalta wi icke >a stort wärde uppä som deu
sörtjente. I Pérfien och Africa nödgas de me-WMW^D va la^grant luis!;å;!(i ixvmcb. Mid qHmdnriq

Landsw.gar samlas och och ledes derstades iflän högder och
backar med mocken oms.rg alt nedstötande watt., i fdrjliltc pa
allman bekostnad inr.ttad. kontaint.!-. <3Bj. hwar och en fd-
dan watn Refervoire är fl.tiD fast el. stenkruka ell.r et öckar
til de resandes must; famt stlilie utan en .åiv.n god Politiji
inrättning, det sia jämmerliga til i hela lande, både ,7r fa.ad
och tnennifkiDr.

Aqn_edn_lerna i Rom, QföäffHlcbnmgarne wid Freijus»
W''d Laj2s, Le pont cl.i (3arä i J_.^.n^.._äoc, meö ftrr.' i.!),
lika fprijnöetligä iwrwärk, och ä!delDo".»s .cumling.n', i Ira-
lien, Frankrike och Spanien, de >>tm lka alla, mcd bwad
omwrq och kostnad watlulan lizgar af frift 'ött wa>n, pa des»sa orter måste inrättas. Aqu__d_i__en i l^_>_>._ son» ar np»

rest
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rest 142 alnar hög cch 9000 aln. läng, kostar et/am ioo:be
Millioner Dalcr ÄOpp-.mt, I Genua wore icke nöbig til>'
gå^g p,t dugligt w.tfn til hus behof, , fall icke af ngmratt,
net, jkcbde en mödosam wattusamling bertil, cch den i muta,
be hw ilfde Cifterner fönvarabes för hela året.

Hos of) har Na;uren här.mot ftelf g.otbf, be bästa och
präktigaste anstalter fil omncghct as fti\ft IjalUvattn. Alla
»v^ra jkogar och fält öfwerfiöda afkjällor; bctza aro be Ijmwa
parker, bit wåra He.bar för M'Cdngs Solens hetta, unber
lummige jkognke trän briiwa i bet sina fala hjordar. Har
fwarar l^cllo ur bergen pä beras muntra q!v. ben. Wlb des-sa Naijaders boning strö be 1 sin menlösa srihet, blomster cd)
krantsar under ffdnvffamma Ickar och lö en. Af n. rmare ut*
röna rätta bezkaffenhcten och balten af wåia »vattn cch fjölor,
fa up i ftnllen fom uppct jlätmarken och titi dälder, bet har altsä
med stiä! jag ansedt »vard^gf min å*ancka. Den @j t. täc-
kes meb sif omdöme gilla och gonr.a mit ringa för,öf i betta
Hydrologista ämne.

§. I.■.

Wåra snö cch full wattn be stillas ifrån alla anbra ber-
igenom. af be, blanöabe meb jorbisia tvafn stiart hwitna, och
grumlas etter blanbningen, famt p!7'ga be fawm bet stjer meb
diluerade folutioner, afwen pra*cipitera något af be febna-res lorbaktigbet.

Del)e watn. be bliswa snart kalla och »varma, uplösa
lättast alla slags Ba!ier, såoakfiga ämnen, 'amt unber kokning
afwen alla slags Animalier och Vegetabilier.

För örter od) wattcr äro be mpcfet fjenlige: men försten
kunna be icke »väl släcka hos bjur eller mennissjor; ty be inne-
hålla icke ämnen som en lastande kyla förordsaka.

När destillerade regnwattn, icke kan unbgå förruttnelse;
icke heller ester Boerhayes rön, ef 40 gånger omdeftilleradt

A 2 siö-
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siöwaftn, så ar snö od) fiällwaftn bock bet enba, jom måst i
längden tronar benna olägenhtt.

2lnmärkn. 1. (Bnö som samlas om »vintern upp i fiåt*
len, hwarest ifrån stegar eller aubra negbec, wäbcet icke kan
fllbringa foröafftghef och främmance ämnen, ben kan upsmalt,
giswadet bäjta w.un sör Sjofurande fom icke stnile förmana.Snö som samlas i Mardi Månad, under starck 2Buifer*
fjö.b ifrån wida fiacka siöar, giftver upfmäif, et föga fämre
sött watn, än det fom faller i filllcn. Herr Prcefes har tagit
ben 7 Martii 1767 efter 8 bn.nars famn Winterkjöld, fno u*
fe på Zrdadz fjirbei, härwlb /^bo, upsmalt bet til wattn, cd»
»ut har bet i 5 års lid onltäpt, ståot sörwaradt i en glacsia-
st7i, och ief mmmt rum, man åx til fvrrtifnelle ännu.

Aninärkn. 2. QBaffn isräu siiHen och lanbtböqderne, be
tränga sig fram efter hanb genom ben lösare lotbfforpan, til
beh be träffa nigot fastare b tfn, bn de rinna efter bej) sittt-
ning, gjöra sig fin gå-^gar och unbenordissa rör, och famlas
til en uurkelig wattitllrnng famf utgi7ra det, som i allmänhetfaOaö Ivfille ådror. Först m^rida be sig til en M'ckenhef
kjällor; dche til t*åtmilar och bäckar, hwilka fHa mc§>ir cd)
fj.irr, bär be ft:ina motstånd och lHd.immar jör sit Ina astopp;
Och fom unba* alt detta, bestå tvattulamlingar fr.unulas, od)
rinna öfmer, och igenom fdrtkilta sings -ordmoiwr, f.rfrslta berg*
arter, Mineralier od) mafmf neqdcr, fä tiidciao närt
Lanb h d*as, än rmmmbe kiall wattn och fiod »vOtfri.i än ock
stilla stäenbe IjärrwattN/ siö »ratu och en hop Minerale ivatn.

§"2.

M'eket allmänt pläga be 'sia cch wattnrikaste Mor
finnas »vib foten af berg, backar och bönder, samt Hn7st i beii
»vinkel, sam Qjötit af ben siuttinbe bcrgsiban och den jämna

hori-
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hörizontale marken bärunber,. cHer ock bär siogsfälfcn stufta
något nerföre och g öra fmå insänfningar. .

Wåra Lanbtryggnr och bergshögber åro härföre bock icke
allmänt utan fiällor. 2Bi haswe fiere betvis härpå i Fmlanb.
Upjiä Manfelkåfuo^ wib granfseu af Sotkarno Sokn, fom be-
lat Landet mellan Ostcroottn cd) Carelen, fä upqwällcr i kär-
ret af denna Laublhögb, en hop fällor, hwilka i synnerhet cm
lvåceu giswa a ynmigt wattn, at beraf fiere bdefar utspriba
sig. Pä bit stora och höga berget Wuokatte, i Cajana Län,
sinnes en fjälla meb 2ine små iufiöax.

På samma sätt förewettcr d^t meb Ollavara, Ivara ,Kor-
pivara od) Kuutivara höga bergen i Sotkarno och Paldamo
Solnar, famt fiercsi.ldes, hwarest på de höga bwU-gefullorne
finnas fj7l!or so,» aldrig ultoicka. Lippo Fjälla, pä Lanbt-
ruggen i .Etlerl och CRorbaste belen af Björneborgs San, är
ock en foiis largus, som a!?a åifens fiber giswer ymnigt wafn.

JÖe ängder '^stebottn, som tigga närmast til Seve
bergsroggen , be äro m st rika på fjällor, och fom benna bergs
str..ckni!!gs långsträckta Lanbibögbei*/ c's»ven finnas e

i €areleu,
Savolax, Tawastlanb cd) Bjurnedorgz Lm, få röjer sig pä
bestå orter icke b'l<>r brist berusa. I Nylands Lan aro be
mera jällfinte; Mi':ft allmänt förekomma goba fiälioi* i Åbo
Lan, på de Tradter som bestå af »viblnffga

eo?rflöt,'er; hivar-
före et allenast i Åbo Unt wiblyftiga Sfanård, utan ock
uppå fasta lanbet o?m är brist på gpj&f fnjr'? »vatn.

I fall ock något betybarbe »vaituspräng harstabes yppar
sig, så äro be acmenligcii Mincrale; Kuppis kjdla, l)åt itl
wib (gtaben, Oripa fjätia i Poytis Sockn, meb flcre »vitt-
na b, rom.

Uptå Tefvar ö, i Bierno (gfdrgärben har Herr Pra>
fes unber best Mrgärbs reor märkt bit största cd) rikaste fiått*
fpfäng här i Åbo Lan; det sinnes mast öfwerfakt af en grot-
ta i berget, uuqmifler ur fanb, icke långt ifrån hafsstranb
meb et stort kjallfprång, fem upkastar »vattn til en alns högb.

A3 Sfit*
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Altsammans har ufseenbe, som stnlle betta ställe fordom watit en
boning, bär sielfiva Calyplo, Hafé-©uben Thetys bo. ter, e-
mottagit och hcrbergcrat ben olyckliga Ulyiles, efter be!) lib-
ne ffeppsbroft.

Amnärrn. i. Nar bestå framrinnanbe f/åH»vatfn up-
erw.ilia 1 bergs Traden od) ur Lai^bt högderna, fä gmta be
ofta sit »vattn ulföre br nita od) stela klippor meb et buller cd)
fufanöe, så om af de konstigaste Cafcader.

As desta »vattns hazliga fall och nedstörtning |'å upfommer.
än et tåt, än et större sorl. Dn et sakta sirande, än et matt
fuefanbe och hwasanbe; hivarmcb nr Echo ur bergens grottor
och iholigheter blanbar fin röst, man ofta förfättes i största för-
unbran »ch williådighet at tro, cm icke pa fabana stallen an-
tingen Plora od) dleres stämt möte at talas wib, eller ock om
ut* bergens strmnsior od) ha'or. sielftra Pluto bannas, pälsan,
fylvan och alla Dryades i stogarne?

§. 3.

RiMor i hwilka watner stiger och faller efter haft
were flod, s.dane finnas fiere i ftnsta sturgården.

I sandiga haftstränder, få gräfwa ccf »rara Sfåvßo-
ar gropar och brunnar för fött wattn , samt är betta et gam-
malt lådnb, hnstlkef redan Cxiar förstod nyttja wib belcgriu,
gen eU Alexandria.

/^,'o<77st'a kjällor, hwilka om fommaren torka ut, och
enbast as Inftmatnet baswa sit fönåd , be äro nog allmänna i Lcmbet.

Wid Drägsfierds Kaoell i Kimitto Sofn , stal efter
berättelse finnas en Periodist kjälla, bivilfen hela »vintern öf-
wer giftver mera watn än om sommaren, ©en otmvärling
od) mbote af wattn, fom Tuneld förmäler trcssa in, emellan
Turfmperå kjällan cch en annan wid daimo gårb, bet grun*
bar sig mera pä sträck cch fasanen, än fannn-g.

§-4»
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§4

Isran luff och fiäll wattn stilja sig kjäll watn beruti, at
be cro v,å:,ot tyngre.

Igenom deflillation och afbunstiiing lämna bestå et to*
beligf lorNstnne.

Af Öleo Tartari per deliquium od) en uffpdbb silfwcr
och blysalts folution ändras be gemenligen råget, cch blisiva
Opal fårgabe.

De innehålla dfwen, oanscbt i gansta rirga min, en flyk-
tig .Victrill eller faltpetter fyra, hwilfet Flores balauftiorum
utmsrfa, som af de frlstaste f}dU»vatn här i landet aitib något
anbras til högröbcr ftrg.

2lnmärkn. 1. Denna fiffafö i fjollors watn jämte räoot
Pcberistt gör bet at be, men icke luft och fin 11 watn kunna fläc*
ka törsten hos Menmstior cch bjuren. Häraf" far man ock i,
gen erfafen hivarföre fic.ll wattn, feban det blifwit ■uppämtat,
och någon tib fått ofélgt, eller blifwit tnfcfat,!Cfe är tå firifft
och Istanbe fom »v>b fjällan, emedan bef fiiFtiga fylanbe äm-
net reban då mast afbanffat

Härav finner man ock/ at et kfUwcttns gcbhet icke enbast bör
ajmätas ester best lätthet; utan fast mera efter myckenheten af
dtt Etherist.i m.Tenbet, och bcstafftnhrten of be bctMib förena*
be kylnnbe Sajiers ånger, wm flsta ftista cch lästen be kzall »vatn
imiehålla At bet Etherista i bcsta »vatn er en fofgb af aéré-
fixo, som i bern ti! myckenhet " r urblandab och mch watnet
förenabt, bet åt m> mera ttpf^fi i »rår tid af (7bemiffa förför".

Igenom Chemista reagentia har Herr Prceles år 1769förfor? 16 stocken af be .^lmänm"?' och brufbarafte källors »vam
här i Åbo S^;,>b. Skavts fjällan förcr bet renaste »vattn;
dr efter Plydrollatist atwngnirg bet lättaste cch mast lika
mcb Lustivcun, hystr noa Ptberistt cnn'e ccb ss'cker wäl törsten.

Deniv.st är wardbnms och (7occapaa watner af be
lätta*
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lättaste manien; famt dr gemenligen beras tyngb fil rent fmalt
fhö eller deftillerat watn fom r,oor. fil i,coo. Derfä följer
dVlåtåjårfvi brunn wib Tavaft gatändan, Malthus briuut oel)
Puolala fiällcrnes watn.

Rjällan wib Färgeriet i^ytstaden, Lazarets bruns samt
Svinhus bruns watnet, Horto brunn ocb ©lotts fjällan
hy»er watn af lika Speeldque tyngd meb Åbo awatnet cm
Höstetiben, I fall af mycket rdgn od) någon owanlig fiob icke
bet blifwit upblandat.

Laboratorii (^bemici bnut, följer befiiäst i orbntug, cch
bruns warmt i Academie Trägården, emot stora porten,
twilfet är tyngst af alla »vatn i Åbo. siöa bestå brunnar föra
et stjäligm gobt ocb ftlstt »vatn.

Den ena Malthus brun wib ånban af Kloster gatan
l)ar Mineralt watn, som besi ockra »vib fjällan uttvisar; tmn
Mscsjerfvi brun wib Tavaft gatätiban, hivilfen allenast ifräit
några 1000 alnars afstånb tager och leder sit watn ifrån Kup-
pis ©ur-brunn, beniti rönes icke mera fpår af något Järn,
utan fast mera tyckes Uorco bruns watnet bermeb wara up*
blandat.

©lotts bnum, förer frifft fött watn, fast ben ligger fie*
re alnar djupare än Slotts fiärben, fom hyfer faltblanbat »vatn.
Kj7lie watnen här i Staoen hwilka omförmaltes »vara af lika
fyngb meb åwatnet, be dro bock mängfalt bättre til broek cd)
rökning, än det, emedan i besia sinnes ef flyktigt falinistt cd)
Etheristf »väfende, h»vi!ket i åwatnet fafnaö.

2tnmMit. 1. W-b Mälthnscc borde heldre åtvatn bru-
kas til mältning otn sommartiden, du bet Minerale fjåömaf*
net. Til bleferier, utwctld brygb, och grnnnlaga fåtattity,kan
meb förtnon bos ost, intet annat »vatn brukas, du fnowam,
och watn ifrån Sfaucs fjällan.

Tlnmåtfn. 2. Brunnar, som för ösiigit här i Staben
finnas,
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finnas, be hysa antingen et koksalf blandat, eller ock et med
Viälrill syra impregnerat järnhcftigt watn hwilket de för*
ras opalefcenäa od) prrecipitation af Saccaro faturni od)
silswer folution, samt be senares rådnab af pulvis gallarumsom ock sin grynige praecipitafion af Cryftalli faturni eller
bfyfålerö Cryftallerne bet nog lttmärka.

Alla be!}e »vatn htvilka ock tillifa äro mycket jorbblanbabe,
de äro otjänliga af koka stal-och stidfrtickter uti; be uplosa ej
twål och så^or. knnna ej hcfier meb förmon nyttjas til kldb-
fw.tttning eller »vid nya Bxxtent stampning och walkanbe.

7?ininäifn. 3. Chryftallicerat blysäcker är et gansta fjen*
ligt mebel, at uptäcka hwarest Viälrills och kolfalls syrorne
finnas, ty ndmbe syror må wara frie

(
eller bundne, få ffjcr

straxt bäras ystning och berpä följer fällning, iix Vidtrillssoran tilstdbes, föreiiaö ben med blyet til en i »vatn svårlöst Vi-
diriL, fom i brist på uplösnings medel til största bclen nedfal-
ler ; är åter koksalts fyran närwarande , så stjcr bylikt mebclst
förbinbelfe emellan fora och blyet. &Hf decompofitjon stjer,
fast än fyrorne »vore bunbne meb lutlalt, fem af be alcaliffe
dr starkast. I första påfeenbet tyckes betta »vara befynnerligit;
men blir begripligt, bå man bttånttt, atbubbel franbstap (ap-
proximation) åstabfommer denna sörwärling. Hir til forbras
at fumman as bragkrafterne emellan nägonbera af be nätnbe
Mineral syror od) blyet samt emellan dttitan cch luMfct dr
större, äti iumman af bragfrafferua emellan samma siror od)
lutsaltet, samt emellan ättikan cch blyet. När man är »van
wib bcha förrättningar kan bet tämmeligen säkert af första pä-
feenbct bommas, om Viåriis eller koksalts fyran orbnakat fällnin-
gen; ty i förra hanbelfen är ben mer grynig, bestående af gm*
sta sina Cryftaller, men i ben senare dr ben gansta slem-
lik cch sammatchängande (").

§- 5.
Hwab for öftigt Minerale watnet i Finlanb angär, fa

bör bet armSmat, at »vara berg ailmdunast dre af ben gråa
B Qrani-
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Graniten, hwilken mcb rost wiffringar ocb bränaber famf mi-
nerale oj) allest.tbs stryter, eller ock bestå mårf Lanbs bergs-
sträckningar mycket af hornstfäer, od) hornbergs bälicarttt*; och
fom biU stenar inneha la et af foatroel fora uolöst järn, hwd«
fet sriat ifrän belj bränbara ivd^cnde starkt brager fuktighet til
sig, och iwblanbat mcb watn m'.'r och mera angripeö ed) up*
lösts af Vitri! fyran; sä är lätt at aftaga,huru om watn hwil-
ka rinna och fltta öfwer stifa bn*gartcr ffofja mcb sig en.
myckenhet firnakdga ämnen, h»vi'ka fedan äte ginnb til nära
få kallabe fwart kjällor, eller Acidulee Martiales Vitriolicre.

Kommer härfil något Edieristr, flyktig Viclrill »yra, ierb*
fetmi, eller stiliaktiga Alcaiist.i faller, näaon Terra abforbens
och bylift, sä uokomma etter omstänbigheterna hdraf fiereflagg lurbrtmnar och Minerale kjällor.

2lnmärkn. i. §|f iefia fwart källor sinnes en ymnoghef iFinland.
Längst up i landet af 3avcdax Carelen od) Tavaftland,

hwarest til myckenhet man kommer öfwer, icke allenast j..m Vi-
.trill baltiga källor, ntan ock jloar som iamte ymnig nnrmalm,
hyfa sådant siags watn, fann hivanst stogen pä e» tid ann« ej
kan anwändas til fwd.!cs nytta, forticnte bet Fanst;e at under-
fökes, om icke järnVich-ill med nä.c on förman nr flika watn kunde siu-das?Sä långt luften ochwärman funna göraDmarannan biträde, od)
de fj>\\ai är, st. ar järn.in_en i d.^a s.ö.<r och smart J.j's.or
tiplöst tit en gulbrun ockra, eller (il et ferrum calci forme,
hwilket af syra:, i wattnet bliftvit b.rö!wat dch phlegifton
.O.en på längre djup i allwen, fumet. famba j^rn,ord Kvart ilsargen samt i et mera Swalw.!bundit, />a, i>d> Metallistt
lynne.' Den dragés da rätt mycket c.f Mägneten; tiien icke i
stapnad af järnockra. I fatt bénje. snvm7, 'är,!l.7!nga käliiord,
fom ännu har qwar sit phlogifton, wå eU.trieras od) torkas,
Har den ock mycken likhet mcd LEMMERYS, l_.__.iops Martia.is.

§.'6.
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§- 6.

Aqua aluminofiiC, Alnn hal'iga watn; rå dem har man
ock funnit siar nos cl) i Kalajoki och Eaibela Soknar i O<
sierbotn. hwarest pä några st.-lien aliftHaJtigt salt, ur jorden
framroittrar och plägarAlimogen beraf uphänua något til sinahuobeho-s färgerier.

I anseende til ben ymniga tilgäng fom finnes pä slluust'fi*cr i
S»veri?e, tom ock at ber.ii röigt sig arjlebningar; fä i Luleå
Lappmack pä ro.tsira sidan, som ock öfwer cm Kiemi i Oster-
botti>, så roet man icke ännu, om meb förmon wib dcha »vatn,
alun fiubener funna anläggas.

§. 7-
Aqua 1a1.5 mcdii, tTJe-»elfaltP watn; def.e äro ännu rä^

got f.lJsynte har i Lan. igenom anstalta förföf har HerrPrxies dock funnit, at det o.Mormälle watnet i Academie
Tr.gålde^,, fom befanfs wara tyngst, af alla watn iÄbo, hy,
fer j. mte litet hafsalta och Järn, et jordaktigt medelfalt.
nmc> s(c detta watnet oblandat, gröngult til f ram.
2:do Af gäll.pp.en får bet en mörkgrå Vioilet sarg.
3:cio Af Saccaro Saturni blifmcr bet Mjölks rgflt med prar-

cipitation, Dwar^ti ti! en del, en grynig ystntng märfte-v
hivtlfen afffilö, af aceto deftillato e< uplöstes.

4:to Med Laccmus, Violett, >om efterhand något mera fal-
ler in på b'åöt.

5:t.0 Acid.im nitri g>o!be bet litet grumligt i början; men tv-
bel.g effervefcentia m'rkte< icke.

6:0 Med Spiritus Vitrioli rönes betta pä samma fått.
7:1110 Mercurius (üblimatus gjorde watnet turbulent, jämte

nägO!. pra_cipitation til stut
8:vo As Balnria EunX blef bet Noal färgat up i glafef, mör-

kare ned åt, jämte någon praxipitation.
9:nc> Alcaheft Glauberi od) Oleum TartariPer deliquiumprsr-

cipiterade deras något falkjorb.
B 2 10:0
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io:o Sptritus Balis Amoniaci, gaf watnet gulare färg dit

förut, samt cötgbc åfwen någon pntcipitation.
n:o Syrupus Violarum gronstade något.
12:0 När 20 kannor matri inlpiileras til et stop mafn, sa

blifwer bef gulbrunt, som gtmmalt Franstt min, och Cma*
kar toddigen af koksalt, samt gifwcr genom ChryftaUxia-
tion e;t saltblanning af Mebelfalt och litet Muria.
Amnärku. i. Jorden fom blifwcr c,lvar ester »vatncts

inkokning, har färg af en lärnockra, eftervefcerar starkt meb
Acido nitri od) Vitrioli.

Calcinerad i e!b
e decrepiterar eller sprakar något, ed)

antager fcban en grå färg. Samma fediment af jord 7 calci-
nerad på nytt i eld meb lilsatt pblogifton, dragés af Magne-
ten; men fog; ed) alsintet förlit. När samma jord ocaläne-
rad, mältabes ad puncdum faturationis meb Bpiritl« nitri
eller Vitrioli, och berpä folverades i roatn, få gaf denna fo-
lution, Cryftallilations magen, i det förra fallet et nitrum
Cubicum od) i det senare sräc af Sal mirabile Glauberi, iätnte i^got
Selenitistt falt och en hop incfyftallifabel iorb. As alt bet*
ta folier, ati Hortus Botannici fjällwatnet finnes nägot fpär
af koksalt, litet af ferro calci formi , en derra abibrbens,
ed) et 3al alcali mincrale, t):xilfet af Acido Vitrioli dr fa-
tureradt til et Mcbclfalf.

Sfitmäidm. 2. llnder anställa resor i Finffa ffdrgarben
har Sjnx Prades i hafs uplandningar afwen märkt ofta et dy-
likt saltblanbat Mebelsalt framivittra ur jorbcn. samt har Han
funnit be mista tecken brmil emot hafökanten i Luvia kapell*
Gjälb af Björneborgs Un.

Til Sirbrnnnar doger ej bttta »vatn fom hyfer en siif
jorbaktig falfbtanbning,

Orter och gräs har man bock sebt frobigt wära i 'adan
joxb, at fortiaa huru ben Skotstct Dock. Homes ron df7vcn
bestyrka, det "Glaubers salt ed) side fada media ej hindra
Vegecabiiiers tvärt eller förstör srurtbarhcteif i {'orden,

Sfiil-
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Skulle 1 agon på besie Tracder finna kjällspräng, i t)WiU

ka jämte des;a (alt inblandningar, dswen möte ndgcl Etberifft
i waintt förenat, stnlle fåbant »vara et stort cd) martcligt fynd
i Finlanb.

Wib Elittls Kapcllginld! i Kimito Skdreu, har HerrJBrsefés ej långt iwån Hittis^bo, emot hafsstranben, pröfroat
»vatn ur et kjällspräng , fom rögbe tdmmeligen goba teckn af sä-
bänt Mebeffalté Surbruns »ram.

§- 8.
Aqux iMuriatica-, koksalts watn, af bern dre få i »vclvf

Land ännu upläckte.
Efter den lärba od) upmarksamma Herr Conrectoren

Magidern Stenbacks upaift i S»venffap 'Wetfenstaoö Aca-
demiens handlingar, sä stola en re! Bönber Lochtå Sofn
ocb Oslerboni, ifrån dldre tider tilbaka kokat salt ur brunnar,
fom bbfwit npgrasne ut*

e
jorden, bär hafswcttnet för nagou tid

lämnat be lacMiinbe stränderna, samt har dfiren därstädes, ör-
ten Salicornia, »varit bet fälrajle fdnnemsrfet på flifa faltbör-
biga dngder.

I Laihela Scckn 2 mil isrån Wafa har man och for-
bom försökt at koka lalt af en kjälla: men icke meb sörmon.

När s.dt hcdswam, af Haftvefé upsiöbanre iblanb stabnar
qwar i bergsresroer som bestå af falffpat, och sältan förmår
uplöfct något af falfsten så fmafar stift »vatn ej mera falt, u-
tan aldeles bdstt lika som »vcttnen i Mara och roib Coroman-
delsta kusten, »amt wib Exampeus i Ponto Euxino.

Wib Ohvenfari falfbvett i Corpo Seckn hat* Herr
Prades erlatit betta, Chemiff Theorie bestyrker dfiren, at
det bör så »vara.

§"9.
Rena Alcalist Salinifta ivatn, låta fnapt finnas i Fin-

land, i anseende dertil ett Vicdrill syran dr så allmän i jorb,
stenarM ed) »valu hos cfj , samt hwilkcn i fölgb as Chemiff

B 3 appcoxi-
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aproximatdons Lag, få häftigt förenat' sig meb siikt alcali,
och förroanblar bet til meb„elfalt. r_.

■' §" I-Acidulre Martiales, acido vitrioli fugaci, eller »vatn,
fem bi)l*a en fiycktig Vidriil fora, de dro roärt lanbs bästa
Surbrunnar, och af be.n hafwa »vi fä mycken tilgäng, af- ef"
ter nogare effeefpaning, en om icke fiere, kunbe finnas i hux,r
Sockn; Af be bäst utrönte och mast beprösivabe, roill jag näm-
na några, och iblanb bern först.

Kuppis eller Sr. Hinrics fjälla, hw nära »vib (Staben,
hwilken af ProfeSbrn Tillands först blidvit uptagen di Sur-
brunn, och swedes dr ben första hälsobrunn i* Finlanb. Teh
botn dr fanb meb ockeraktig jerb, och består neberst af Lera.
jt>ef har et starkt sprang, och kastar ifrån z fammanligganbe å-
bror 2400 kannor »vatn i hwarje timma, och fa ebes innom
bygnef 57,600 kannor watn och betta lika ymnigt ana årscns fi-
ber , i toreka och »väta utan at issrysa od) utan at hysa några
infedter, krdk eller rodfter.

Detta fjällwatn röjer lått meb adftringerande érfer sin
iffäriihalt, famt meb Syrupo Violarum, Laccmus od) Sa-
cbaro Saturni ben senare dr bock nog flyktig jämte ymnigt E-
tberistt »vdfenbe , hwilken rönes lä igenom många och stora
roaftublädbror, när watnet omfqroatpas, fom cck beraf be!) Vi-
ftrill syra; at bet pä kort tib i luften mister sin bldcksmak och
feban fegas mindre af Galläpplen.

Fäller man i betta watnet wib fiänfprängef en eller annan
breppa Oleum anifi eller annan fpiritueufe Eflential olja,
coaguleras od) stelnar dfwen broppan i början wib otan af
»vattnet

Anmärfn. i. Igenom afbunstning dr utrönt at 40 un-
ce af betta watn icke itmebåller mera dn i ed) |* gran Järn-
ockra. Efter ldydroftadst aswägning finner man, at betta
mafn i bet närmaste ci dr stort tyngre <5n watnet, htvilfa
alla omstdnbigheter fammantagne, utmärka och beäyrka at bet*

ta
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fa fjällwatn fifitotflodar af et Etberistt »vdfenbe och en tn^cfef
lätt od) flyktig Vicirill syra.

2fnmäit;n. 2. Nu* ester Herr Dockor Spörings förfef
if Slålpnnd Kuppis roatn genom deftiilation så ofwerdrif-
tves, at e!!d,ist et stalptnib är qroar, fä rö es decnfi rgeiiMU
Viol S/rupens grönsta och meb folutio Mercurii iublirnad
et Orange g-dl Prrecipitat, åfwen fem Lixivium infpiila-
tum af röb Brafdia ed) kernboclc bliftver Violett, hroaraf
fpneéféfja, at betta ©urbruns" watn dfwen wr.rlengen tilåste
h»fa något Alcalistt ämne, hwilket icke förr ån esier watnets
deftiilation ledan Vicirill ftran blifwit afstilb förmår röja fin
närwaro (b) At betta dock dr nadot roärfeligt Alcallstt satt. de*»rå-
gar mmi i brist af giorba förföf icke ån meb säkerhet tå lä, eme-
ban man met at kalk och annan abforberande jerb af aere fixo
uplölt i watn, äfroen wifat bpfifa prof. Annors dr h.iftades af
förfarenbe*en nog bestyrkt, at detta Surbtuns roafn går lätt af
genom Elidn, ökar matlusten och st rler en stäpp fwag maga, samt
at under en sticklig och förfaren Medici tilfpn, bet har roarit od)
dr et förträffligt och unbransroärbt botemedel, emot Gickt, Hy-
poclionder, Slag, Cardialgie, Colique, Skjölbjugg, Dys-
fenteiie ed) Heemorrhoider. <>)

Amnärku. 3. 7V?7/e/77//7/)/^ Sttrbrun, dr minbre Mlnerale
an Åbo; mt af Medic. Prof. Elfving någon tib blifwit brnfab.
Grivefi uirbruné watnet, dr icke heller färbe'es starkt; men få har
bet beck > fiere tider roist härliga prof på mänga krymplingars å-
terställande til hälsan. Manneis furbrun wib Nyftad, samt Vias
brun i Vebrfxv ®oFn, stal efter Herr Docd. och Prov. Mediet

iwftalta\öxfk dfwen föra gebt roatn; ben senare dr beck
mer mardalist; afben förra lmf- a Ärtbriticiech Scorbufici fun-
nit sia mocfet roäl. Herr Docd. Björnhuds upgister em hdlsel. ruu
W\b Vjörneborg ed) Kangafala, äbagalägga dfwen beras geba
half, ech stal i fynnerhetKangafala brun wist bråpelig »vöif »vib
förbrifwanbe af Afcarides Tenia ech anbra mastar. I Elbo fedt
ech Nylands Lan dr åfwen för några år tilbafa fonstbognab, ien

hälso-
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h.dsobrlin inrättad mcb 7 wattn ror, igeiiom hwnka den hwat*e fi-
ma uplastar 420 kannor watn fid)

Alnn.wkn.4. Tsorutait tet at Ado snrbrnn pa fdrenamde sätt wisar fpne
ftftjSgot Alcali, sä har Herr Prsfes äfwei, njarft bcrtej i en annan ljälla, be:
lägen wid Catcilan nittunLähde,roib Nohkaa by iCareti soltt: njen af Ijwab
bcstaffenhet detta Alcali ma wam, fSöajtt ar en annan fak. g&nit hafwa >vi
öttntdrft at af Aere lixo kalkjord i nmtn fan fjåilaå uplosi. Monnet t befi
t^aito des eaux minerales, hwilken med sil goda stal förlagt Venels tanka at
Acidum Minerals Volaiile i kjÄlwatn, endast stnlle bestå af luft, han pastar
och slntar af samlade rön, at alcali ssxu,» lixiviofum ibland afwen fins i sur-
drnno watn, och bet l synnerhet,! kjätlor, fora yppwälla i ncgden af torfmo-
far, hwarcst igciuMitcii myckenhet af Vc?iet!>l>iiic72 forrntneise, nainren med
tibett bcredt i jorden et Alcalrfft falt, som täljer sin bördisran warlrikct. 9lär
nian päminncr sig , at en länge fortsatt förrutnelse, lämnar samma i'-ol!i,ilcrsom betffer igenom Calcina tion;när matt tuetat ynnuga Alcali lixiviofuni,som finnes i Nitro ellerEaltpettern, ar putrcfacliom wägen åstadkommit afXnil!!!,lier Fch Vegefabilier, sa far deniw tankan mycken styrka. Ho wet om
icfe et fal aleale minerale och Lixiviofum fitutia bytas om meb hwarandra,
samt torbPTefl af /^"n!» eller Acre *-'ixo flere gnngor uplösi Terra abforbens
cmiingen allena,eller i blandning med Alcali Lixjviofo wara tilrackelig neg,
eit tildana et Aleale Minerale; afwen som dä samma jord Mifxvit afstild, äter
et Aleale Lixiviofum blifwer qwar.

§. ii.

Acidula:Martiales, flogifto c>c acido fugaci impregna-
tX, af fäöan halt si)tts koka »vafnet I'cstå.

Af sida äsiven i '^inlanbg>fwas , terem funna »vi icke gffiva
alt hopp förlorat. IBtrkala Sockn , HarjuKapellg rlb har Herr
Prades i Skogsmarken wib Uaukinara, icke lå^gt ifrån Hauki-
kioma bäck, på ef uägot höglänt kärrakt gt ställe, som »var omwtt-
jrit meb något hög granstog, af et filfälle undersökt et kjällspräng af
makalöst frästt, ljufiigt ech gobt matn. Igenom »varliga reagen-
tia Cbemica , Fan i detta roatnet ej järnhatt uotäckas ciler nägot
annat. &ftet deftiilation röjer sig et ringa fediment, fem läm-
nar spår så as järn, »om cck af något alcali, emeban Viol Syru-
penafdb berafgrönstar cd) Fembock något blånar; blandar matt
til bche roatn något ren blyhwit, och läeer betta fediment sta erörf
* iiågra dygn,fä fäster sig cck en sivartakfig blphinna på blyhroitt fe-

dimen-
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dimentet. Mnium, wärer rundt omkring kMbrcbbarne, fwil-
let Herr Archiatern v. Linné, äfwen ansedt sör (t säkert tcckn afLoka kiällwatnets rtäi'tvät'o.

Nnr cckran m detta Wllserarg uptogs,sa kändes den len ocb
od) set, samt torkad, försatt meb nngot nit.ro, detonerade
i cib under Calcination, såsom bet od) st/er med L.ef Sur-
bruns ockran och csian.

I'ere försök har icke Herr Prades haft lilsalle at meb bet-
ta Fälltvatn ännu anställa.2ltunåi'fn. 1. At dennafetma fom i desia watn röjer si.g, wore en war,
kelig bergfetma det har man orsak at twifla om. De wid l.ol^a anställt lag-
gratmaste försik utmärka icfe heller sådant, ntan fast mer lorde betta wara
et inflammabelt ämne as någon lltlafab Skogsmylla, af hwilken besia ym-
nigt Etlicrifta och meb Vicirill syra litet impregnerade watn, efter Cchemi.
sta attraetions lagarnc förenat sig. ®e{ masta som i befia kjällors watn fö-

ommcr torbe oc? hafwa mycken likhet meb et mrcket diluerat acidum pin-
gve, och om hwilkels affctibct wår tibs Chcmifter, efter den mycket for*
tjente J. l". MeijLrz rönrika försök, fått större ljus än förut.

§. 12.

An ssuteligeu bör fag nämna om et besynnerligt slags Mi-
neral kjalleivatn isrån Idenfdmi Sockn i Savolax, bwar-
meb Herr Medieinre ProfelToren ed) Ailefl. Job. llaart-
man unbcrstält föliande prof.
urno slf Aqua Calcis bltfwet bit grönaktigt.
2ido Solutio Relinee gör »vatnet m ölksärgat och surt.
3:tio 2ff Lolutio Sulpburis 3al Tårtan, far bit en sivarl-

bnm fira
4:to Solutio Mercurii Sublimatl gifwev bit en arg smak.
s:to Liquore Probatorio, bliswer bet swart, til smaken bit*

mt med swnfwcllnkt.
6:0 Spirkus Vitrioli ändrar ej sig bel) sarg/ utan röjer sig

enbnst en sroag^ syra mcb Adftringerande smak. (O
Sfnlle någon behaga ffatntiföcé iftwcffafoi några {'annor watn jäm-

te ockra af betta rallwatn til närmare profning i Laboratorio chemico, wo«
re bet for detta allmänna en angenäm f«f, at närmare få tiplafitiug om bet-
ta ijåUxottnnv halt,

<5 TelM
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etti. wa.e na i kons).t anmärkt, om Fjäll och sjallwatncns ln'fTaffciii

het i Finland, fason, en iketi anledning for andre, at ann.. »arn>aro och igc-
lwm laggrannare Chemij.'c försöt uircda detta ln.ftiga och angolagna dmtie.

sn) Herr Prof. '.'()!. BERGMÄN, lärda och rönrika Cliemij?»
undersökning om K....w.....0.. i fréltfl .'pszig >.-,F. 5. $. V. (^) I!.,»,
Spörings cxl.»!.!! c_i.y,.,lc_> Medicum .om., foteni Kupplfenfis. pag; .4.
§. V. "(c) En....... Di (1e... i'^.3. 10. <$.VIET. s_) Timelcls C..o<;i. p.
42.8. (c) Berättelse om mcdicinal werk.tö tilstano i Nik.t. af ät ,762
Tag, 4.-

G. A. é.
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