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Probfien och Kyrckio-Herden.
I Storkyro Sockn

Högärevördige och Höglärde Herren,
Herr Mag. JOHAN _£IMEL/£US.

Min vårdade Svåger.

COMMINISTERNi Lillkyro Sockn,
Ärevördige och Hågvållärde Herren >
Herr CARL REIN,

Min Hogtårade Morbroder.

At en befynnerlig ynneffc och bevågenhet, fordra
ning öm hvilkens vifshet ingen eftertånckfam men-»
Wafdafte Anförvanter, at jag framlåckad af EDRA

detta mitt Academifkz arbete, hvilket jag beder må an-
EDER mine Gunftige Herrar och vårdafte Anförvanter»
ket i fin egen oförmogenhet fångfladt_ icke kan i fielfva
mine Gunftige Herrar och Anförvanter förbunden. Up-
det i ftorffa odroiukhet och upricktigafte\ välmening
vara, at den Allvifa Forfynen täckes giora mine Gon-
af all éfverflodande falihét grunfkande. Jag framhärdar

Mine Gunftige Herrars

odmiuke
JOSEPH



Kyrkio-Herden i Braheftad, Sal o tch Wiandi,
Walärevördige och Höglärde Herren,

Herr THOMAS STENBÄCK,
Min Högtårade Morbroder.

COMMINISTERN i Nerpis Sockn
och Korsnäs Capell,

Ärevördige och Hågvdlldrde Herren,
Herr SAMUEL SiMALIN,
COMMINISJERENi Storkyro Sockn

och Yiiftaro Capeli,
Ärevördige och Hågvdlldrde Herren,

Herr JONAS SPOO-F,

altid en vordnadsfull tackfamhee och erkända, det af en fan-
nifkia tviflar. Tillåt Vierföre, Mine Gun/tige Herrar och
Cid-C och ofta mig bevifta våigierningår, upcfFrar EDER
fes fäfom et vectermäle af den högaktning jag hyfer för
och fåfom et ringa prof af mitt tackfamma finne, hvil-
värket vifa, huru högt jag erkänner mig vara EDER,
tagen detta menlöfa foretagande med få ftor ynneft, (om
framlågges. Min otrphörliga och innerliga önfkan (kål*
frige Herrars oc Anförvanters lefnads-dagar inånga, och
med beftåndig vérdnad och Högacktning,' ' '"
©ch Wärdafte Anförvanters

tjenare
MQLItS.



Comministeren famt vice Pastoren vid
Nerpis Föriåmling,

IVälärevördige och Hogvätlärde ,
Herr HENRIC MOLIIS,

Min Huldafle FADER.

7|rf vore fauner l't'gen et prof af den florfta otackfamhet,
l _/ om jag med fillatigande fkullc förbigå den ömmafte
omvårdnad-, fom min Huldafte FADER alt ifrån min fpddafte
barndom mig låtit vederfaras. Ett få ovärdigt tånckefått va-
re långt ifrånmittfinne. Jag ville båldre, då jagnu framgif-
ver detta mitt Acadcmifka arbete, (bvilket åfven icke utanmin
Huldafte FADERS nog dryga koftnad blifvit frambragt i
dagsliufet,) om det vore görligt, offenteligenblotta hela mitt
hjerta , at betyga den flora och oinfkrånckta vördnad', fom i
mitt inre bor: men ju högre jag onjhir det, ju mindre kom-
iner jagtil råtta dårmed. At t i/bor!igen utföra all den god-
het, fom min Huldafte FADER, iblandfå många Sy/kon, be-
vifat mig, åfvergJr mina krafter ; hela mittforetagande hår-
uti ftannar bos mig i en medforundran bemängd vördnad.
Ilvarföre ock, den barnfliga vördnad aldrig Ifall faknas hos
viig, fom jag är en om och huld FADER Jkyldig. Den
ffSgfte ftårke min Huldafte Faders krafter ! och lågge fin
våa och kraft til min kårafte FADPfRS giöremål och fore-haj'vande ! Och vare den dagen fierran, då jag tillika med
mina öfriga kjåra Sy/kon nodgas fakua få ömma och åljka-
de Föråldrar! detta år dens fågnefamma hopp och trogna
onfkan, fom med barn/lig vårdnad til grafven framhärdar,

Min Huldafte FADERS

ödmjuk-iydigfte Ro»

JOSEPHMOLUS.



Företal»

At metaller ej mindre mineraliferade, ån i me*
tallifkt lynne i luften förvittra och falla fon-
der, det år alhrånt bekant ; huruvida, och
af hvad orfaker, detta ivhxn ibland händerJL IL af hvad orfaker, detta arven ibland händer

med ftenar och bårgarter, det armera fåilfynr, famt
faknas om fammanhanget nåruti, ånnu mera Hus,
ån i den förra omftåndigheten. Demanten, en hop
hårda åckta ftenar, rena Qvarzer och Qvarz Gry-:
ftaller, tyckes i det långfta trätia tiden; men un-
dergå likväl ock någon förändring (<?). De gamla
Svear och Giöthar, farm flera deras vederlikar, hat-
va riftat vårdtekn af fina årebragder i Porphyr,
Marmor, hårda fafta hallar och bårgarter; men at
tiden åfven giordt våld på dem, det vifar .ydeligen-
dylika ftenarters förvittring. Wära Svenfka Run-
ftenar, fom b etta af en mörk grå granit» åro de

A enda,;
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enda, fom i et tidehvarf öfver <20oo:de År ej un-
dergådt någon annan betydande förvandling, om
icke den, at de blifvit något utblekte emot Solen,
och at de na finnes oaålt af Mofsa och Laf öfver-
vuxne. Utom denna grå graniten, få bara alla an-
dra bårgarter både ut-och inrikes, i mer eller min-
dre man, vittne om förvittring och förftöring.

SieJfva Hålle-bergs- arternas inre befkaffenhét,
i anfeende til failhet, feghet, hårdhet och deras
fpröda förhållande, hafva ock bidragit mer eller min-
dre til bårgens förftöring eller mina momium. Den
må fedan hafva timat af Diluvier, jordfkalf, inblan-
dade fallers eller ock Metallers uplöfning. Vår oför-
liknel ga och rönrike Bergsman, Herr Bergs-Rådet
ock Landshöfdingen TILAS har i anledning hår-
utaf med grundeliga fkiål ådaga lagt, huru horn-
fkimrige och Tålgftens artiga Berg, fåfom af en
feg fammanfåttning, aldraminft undergådt förftö-
ring. Kalekarter och Marmor Berg hafva icke
heller af dihviernas häftighet kunnat mycket (tyc-
kas och fönderdelas til Gefchiebe eller ftenkaftnin-
går, utan faft mera finnes de orubbade, eller ock
hafva de nåftan helt och hållit blifvit uplöfte, hvar-
efter lika fom vid flamming fkier, de fedan åter
fatt (Ig i flod laglige horizontela Lager. Hålleflint-
arter och Porphyren hafva undergådt mera förftö-
ring. Len Spat-blandade livs grå och röda grani-
ten ånnu mera, och aldramåft den grofva röda^m-
tuten. Som denna fidfta år ganika fpröd och Ékiör»

få
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få har den ock alleftådes undergådt en fvår fönder-
råmning, förftöring och röfning, med ofanteliga
itenars kringfpridande.

Af denna ftenarten, beftår nu ock til måfta delen
Finfka Sieljfrätflen eller den få kallade Rapa Kivi', hvil-
ken åfven ibland hår har namn af Cauri Kivi, Cattri
valia; och fom denna ftenart, fåges ån innehäHa falt-
petter, ån kokfalr (/>)» eller och kalkgry (r). An har
icke lån ge fedan åfven en Utlånninge trodt denna ften-
art genom fin föndergrufning ornlider öfvertåtka all
nyttig mark och Landtmån i Finland (V); Denna
ftenart icke heller ånnu i något mineralogifkr Sjftem,
år rått uptagen eller kand, få har jag fa i anledning
af egna rön, fom ock i fölgd af de förfök , fom
Herr Prafes med denna ftenart giordt och mig med-
delt, acktadt värdigt och nyttigt, af i ge,v. om den-
na afhandling gifva närmare hus om denna ftenarts
råtta halt och befkaflenhet. Vid hvilket alt jag här-
med utbeder mig den G L tievågna omdömme.

(a) Om Demanten flera refor upglödgas, och flacka
i Bi/tyro antimonii , fom med mercurio Jublimato blif-
vit upblandad, få förfaller den til doft. fom afka. D H.
Ludolfs Chymie pag. 714.

b) Prof JValleri Mineral, pae;. r6fi. i7r. Pinne Syftem.
natur. Tom. 111. pag. 7(1. G. Harméens Ditlert. de Nitro.
pag. 31. (_") JVallerii, Elementa metailurg. pag. 44.

(d) Såren Abildgaard om en märkvärdig förändring
på jordytan i Finland; fe, Sv. Wett. Acad. Handl. för
år 17^7, vol. XVIII, pag. 222.

A 2 FÖrfta
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Förfta Afdelningen.

Anraårkn';ngar,
Om den HJHebärgs art i gemen, hvaraj Sielffråtfteil

beftår.
§. i. Det år redan förut anmärkt, at Sielffi-åt-

ften beftår af den röda grofva graniten, och år dår-
uti den ftora och groftårniga Fålt-fpaten mäft rå-
dande med inblandad fet Skimmer emellan tårnin-
garne, famt några fmå Qvarz korn, hvilka åfven
höra til defs fammanfåttning.

§. z> Efter Kerr Bergs - Rådet och Landshöf-
dingen 'filas anmärkning, få (tiger denna Hålle-
bergs art, fållan up i rått ftora och höga bårg ,
men håller fig hålft i låga bergs-kullar och flack*
låndiga Hallar.

§. 3- Han har funnit denna Hålle-art vid FeU
lingsbro Sockn i ll'e(fmanländ, i Hållefta och Whigtt
Bergslager i Öfrergiothland, famt et nog enftakat och
högt bårg deraf, kallad Naskallen i Helfwgeland*
Ålmånnaft förekommer denna grofva röda graniten.
fåfom Hållebårgs-an uppå Åland, famt i en del af
Svenlka och Finfka fkårgårdarne.

§X 4- Efter Herr Prafidis anmärkning, få börjar i
Finfka (k Tårgården, denna grofva röda graniten e-
mellan Raimw och Nyftad, och följer fedan hela
hafskuften åt, anda in emot Wiborg» undantagan-
de, at dels i Hellf.ngfors fkiåren och på några få an-

dra
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dra (tallen, en mera Qvarzblandad fpatig grå gra-
nit hår och där vidtager, at ej förtiga den ftora
kalkfträckan ifrån Åbo Lån, fom åfven har och där
i fmala gångar, drummer och körteivis finnes dår-
uti intaga några rymder, Ifrån hafskuften ftråcker
denna hållebergs-ärt fig icke öfver _> a 3 mil upp
i landet-

§, 5. I negden af Ratimo ftad emot (kiårgården
år en liusgrä mycket Quarzblandad Hålleart rådan-
de, intil defs Såkylå'Harjevalda och Biornebcrgs fand-
ftensikifter arten, fom linnes måft i et perpendicu-
lairt läge, emottager. Hafskuften up åt Oflerbotn
tyckes af erhållna prof, mera bära vittne af en grå
granit, ån at den röda grofva graniten, dårftådes
(kulle utgiöra några Hållearter,

§. 6. Herr Bergs " Rådet och Landshöfdingen
Tilas' har utrönt och funnit, at i Finland de måfta
Gefchiebe eller ftenkaften af Sielffråtften hafva (kiedt
emot fydoft, och ligga de .amma nära intil fit bergs«
lag tätare; men längre ifrån, glefare kringfpridde,
och det anda til 4 a 5 mils aflågfenbet.

§. 7. De almånnafte tra&er, hvareft denna grof-
va röda graniten igenom förvittring utgiör fielffråt-
ften , den förekommer ".kring Nyflad i Letala Sockn,
och något i Wirmo famt åfven i Eura Sockn. I Cen-
tro af den traclen fom år omkring Letala Kyrcka,
dår förekomma ofta ej allenaft fielfva Hallarna för-
vittrade, utan hår finnes ock de måfta och ftörfta
Gejcbiebe af .ieiffråtften, hvilka, fåfom ruiner af

A 3 ftora
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fora huns, öfvcr alt förekomma fönderfalné och
nedröfade.

§. 8. Vid Helfingfors i kring Helfingemalm år
denna fielffråtftens förvittring åfven nog mårkelig,
hvarmed den fnart fagt, utan något millanfkot fort-
far alt fram om Wiborg, och år i fynnerhet vid
Tredricshamn och WillmanflrandiXa traften ganfka
tydeli g (.a).

§. 9. Den tredie trakten af Sielffråtften förekom-
mer i Jemfé Sockn i Tavuftebm -Lån, fom dock år
faftare ån den Rapa Kivi. hvilken vid (trandfidan
finnes, och vifar den dårftådes endaft up emot hög*
lta middags Solen fin förmultnande art (b).

§. 10. I almånhet får man om denna Finfka
Sielffråtften ock giöra denna anmärkning, at den
hufvudfakeligen ej beftår af ann3t, ån löfa, uprif-
ne, kringkaftade och omfpridde Gefchiebe eller ften-
kaftningar, fom med tiden förvittrat och til grus
fönderfallit; men deremot, hafva fafta Hällar och
bergarter af den röda graniten, fom utgiör måfta
fammanfåttningen af Sielffråtften, ganfka litet un-
dergådt någon föndergrufning.

(a) Se Sv. JVett. Acad. Handl. för ar 175-7. pag. 230. 23r.
{b) Daniel Tilas utkafl til Sveriges Mineral Hifloria

pag. 82. 86, 87»

Andra
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Andra Afddningea

Rön,
Om Befkajfeuheteq af Sielffråtften i far.
§. i. Sedan nu blifvit utredt af hvad bårg art

Sielffråtften beftår, i hvad neigder den almånnaft
finnes i Finland, och huru med Gefchieh dåraf fig
förhåller; få år mödan vårdt, at genom Rön när-
mare utreda den fårfkilta befkaffenhet, fom föror-
fakar at den i luften förvittrar och fönderfaller.

$. 2. Ifrån den almånna röda groftårniga gra»
fliten , (kiljer (ig Sielffråtften något i fårgen, la at
den år blek eller rödbrun, famt at den i fammanfått-
ningen hyfer mera inblandnig af fvartgrå fet, ofta
ock med koppar lazur färg fpelande Skimmer, famt
åfven år mindre Qvarzblandad, ån den röda gra-
fliten i Finfka (kiårgården.

§. 3. Sielffråtften beftår i en ojämn blannning
af de 3:ne hufvudftenarterna, Fåltfpat, Qvarz och
Skimmer, och finnes i denna ften vid pafs emot 8
delar Fåltfpat, 1 del Qvarz, och 1 del fvartaktig
Skimmer , fom altid fyller lamellerna emellan fpaten.

§. 4. Den röda grofva fpatiga graniten fom ut-
giör bårgarten i Sielffråtften, och hvilken finnes
nog alman i Finfka (kårgården, röner man ej un-
dergådt någon förvittring, eller fårdeles fönderdei-
ning, faft af hafvets falta våg, den ån fkiöljes, an
och (kiftevis utftålles för köld, Sol, hetta och luf-
tens fugtighet. §. 5.
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§. ?. I (kiårgården eller up i landet, finnes af

ilelffråtften ej utyittra något ringafte (lags viäril el-
ler annat (lags falt.

§. 6. På et och annat ftålle i Finfka (kiårgår-
den, fåfom vid Kurloto i Rimito Sockn , och på nå-
gra andra (tallen mårkes vål ibland hår och där i
bårgen någon rödbrun förvittring i denna röda
groftårniga graniten ; men vid närmare granfkning,
får man ock tydeligen då fe deruti några kies-gni»
flor» fom en (lik förvittring förorfakat, och år den-
ne bergart ej den (amma fom Sielffråtften.

§. 7. Herr Pr<cfes har mårkt i Fir(ka (kiårgår-
den, at på de (tallen, der gamla Ekar eller Tallars
rötter förmultnat, fom fåft (ig in i bergsfkrefvorna
af den groftårniga fkiårgårds graniten; få har runt
om flika förruttnade trådrötter, Bergarten altid rem-
nat fonder och förvittrat fom Sielffråtften; men det
öfriga af fielfva berget har varit hårdt och faft.

§. 8« 1 fall man giör fig möda, at på flacklån-
diga (tallen af Sielffråtftens trader, underföka huru
diupt förvittringen gådt, få kommer man knapt et
hälft fpad tag diupt i den föndergrufade (ten , för-
an man finner (karp och orörd, ja aldeles oför-
multnad faft håll af Rapa Kivi arten.

§» o. I fkogen får man ock fe, at alla de ftåf»
len t hvareft af trädets qviftar, vid fh&ri&äffäiäfc
ning och höftregn, vatn neddroppat på denna hål-
leart, få finnes den på flika ftållen förvittrad; men
icke annorftådes i bårget.
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§. 10. Emot middagsfolen, få märkes å-tid den-

na ftenart, undergådt den måfta föndergrufning,
hvareft den fönderfa.ler fåfom må!k, och kan med
blotta händerna fonder ("målas {a).

§. n. Når löfa ftenar eller Gefchiebe af denna
ftenart förvittra, få märkes förv i teringen endaft i
ytan mer eller mindre; men inuti år den rått hård
och faft.

§. 12. I en eller par tnm diupt af denna ften-
fkårpa, fom förvittrar, finner man ån af fnö» ån
af regn, lämningar af en fin mylla, fom jämte
Skimmern förekommer i de remnor Fåltfpaten fön-
derbruftit; men at denna ften af fig fielf förvittrat
til mylla, dårpå har man inga påliteliga rön.

§. 13. Pade orter denna Hålleart, under namn
af Sielffråtften förvittrar, få röjer (ig den fvarta
(kimmern mera fet emellan Spattårningarna, ån då
denna ftenart utgiör den almånna hållearten i Fin-
(ka fkiårgärden,

§. i4. Ibland finnes denna hkimmern ån öfver-
dragen med en blyertzaktig hinna ; ån fkiönjes ock
deruti ren och tydelig blyertz. Når denna-grofva
röda fpatiga graniten öfvtrkommes fåfom Gefchicba
få at den " beftår af enftakade ftenar, hvilka på
alla fidor undantagande botn hvarpå de hvila, ut-
frallés för fria luftens ombyte af våta, köld och
varma, få förvittrar ock denna flenart mera, ån
når den finnes i berg och fafta hällar (fu).
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. -§. i _T. Om fommaren märkes denna ftenarts för-

vittring föga, utan malt röger den fig om våhrer.
efter kiållåfningen, och hålft pa de (tallen, där höft-
rågn eller om våren af upfmåit fnö, något vatn
kommit at.ftadna på denne hållearr,.

(a) Sv. Wett. Acad. Handl. för år 174apag. 192.
(b) Sv. Wett. Acad. Handl. för ar 17.7. pag. 232. 233.

Tredie Aidelningen.
f~~ c ne tror loK g

Anftälde med Sieijjrätften*.

§, 1. Sielfiråtften calcinerad i eld får något rödare
fårgefter bränningen \ men dragés icke af magneten.

§ 2. Uphettad i eld och förfökt i kalt vatn t
biifver den mycket fkiörare ån förut, remnar och
faller fonder til grus och doft : Men hvarken vid
detta förfök eller annars, har man kunnat mårka
denna flenart fönderfalla och förvittra til mylla el-
ler någon annan enfalt jordart.

§. % Under Sielffråtftens cakination märkes ingen
fprakning eller decrepitation, fom Ikulie utmärka, at
4en innehåller kokfalt.

§. 4. Galcinerad i eld med tilfatt phlogifton, de*
_\anerar icke»

§. 5. Under Sielffråtftens calcination märkes den
ej
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ej ryka eller brinna något; men tilfafres något li-
tet fåcker, få itändes och brann fackret med en
mörkblå låga, nåltan fom fvafvel. .. -

» f. Calcineras Sielfhåtften, utan några inblan-
ningar; få röger den hvarken fvafvellukt eller något
annat fynnerlig t.

§. 7. Samlar man något af yttre ften-fkårpan
af Sielffråtften, ftöter det til pulfver, och förföker
detta i en npglödgad degel, få gniftrar det fom A'/-'
trum flammans litet i början; men förfökes Sielffråt-
ften fom år tagen längre in i ftenen,. dår.d.en år
bård och faft» och hvareft d^n ån icke förv«ttratt,;

få märkes med ftendoftet ej något gniftrande.
§.' 8 Spaten och CKnrzen, hvaraf Sielfiråtften

beftår, om de fönderllöras til .ftendofr, få rönes
intet gniftrande eller någon, fulminatjon med,.dem,
om de calcineras med nitro: men råges den feta
(kimmern fårfkildt föndtrftörter, och man deraf fal-
ler något doft i upfmåit faltpetter» dä det i en up-
g.ödgad-degel flår flytande; få märkts med fki.hr-
mern i början gniftrmg och någon detonaiion.

§, o. Det -joTdjktiga- fediment, fom qonrbfifvit
når af obrånd Sieiftrårfun man igenom elfxiviatimi
fökr utröna, om det hyfte något (lags falt, röger
(amma ph.enort.en i cakination med nhro fom den
feta fkiminern.

£. 10 Sielffråtften a lod förfökres, uran ringa-
fte tilblandningk och drefs-fÖT puften, då det gick

B 2 innom
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innom I timma, til en mörkgrå, hård tåmmelig
tåt flagg, (om dock icke var få fkiör, fom vanliga
flaggarter.

§. ii. Sielffråtften med tilfatt phlogiffo drefven i
tåpt degel, förllaggades icke innom famma tid. Af
magneten drogs fedan dock några (kimmer-korn.

§. 12. Sielffråtften ii lod, krita ' lod drifven
för puften | timma, fmålte icke ihop, utan gar
endaft en något hård hopgytring.

§. 13. Sielffråtften i* lod, med \ lod Potafka
fammanfmålte under calcination til en mörkgrön
flagg.

§, 14. Sielffråtften med fmålåndfka hvitleran t
gaf för puften ingen ibopgyttring.

£ 15» Sielffråtften weånitrofxo eller hvita flufsen
vitriftcerade innom 10 minuter, til en fvartagtig
flagg.

§, 16. Koppar förfökt eementations vågen med
blyertz haltig Sielffråtften undergick ingen ändring,,
til fårgen.

§, 17. Msd inga mineiaiifka actda effervefeerar
eflcr' giåfer denna ftenart.

§. 18. Ocalcrnerad Sielffråfften, hvaröfver Spi*
rims Nitri ftådt öfvep 2:ne dygn förföktes på det
fåttet, at spiritus Nitri, fom då hade fått rödare fårg
ån förut, decanteraäes, och ått öfverblefna Stendofree
drefs för Puften öfver | timma j ruen kunde dock

mecJ
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med möda viirefcera; flaggen var ej heller få mörk ,
fom i förra fallet; §. lo; hvilcka bagge om (randig-
heter utmårka, at spiritus Nitri uplöft af denna ften
jårngryet, fom torde vara orfaken at den af (ig fielf,
utan tilfats vitrefcerar.

§. ro. Med Aqua Regis miftar den feta fkim-
jnem fin fvarta färg och blifver måft hvit.

§. 20. Sieiffråtften calcinerad eller ocalcinerad
gifver genom utfakning infpif/ation och cryffalli*
fation ej ringade fpår til något (lags falt.

§. 2r. Når dock den yttre (kårpan togs af Sieif-
fråtften, hvaruti emellan lamellerna af den remnade
fpaten, man ibland finner doft af en fin mylla
(//. Afäel. i\ §.) och denna yttra ftenfkårpan med
hett vatn utlakades, få gaf det et lixivium, hvil-
ket med inblanning af cleo tartari » fedan det
på nytt injpifjerades, igenom cryftallifation fram-
bragte något litet i cryftallifl-form af nitro rege»
nerato.

§. i2o När calcinerad Sieiffråtften fom var ta-
gen närmare in i hårda kärnan af Sieiffråtften,med
hett vatn utlakades, och det erhålna lixivium med
oleo tartari förföktes, få prdcipiterade det endaft et
litet brunt ockeragtigt fediment: men gaf ej genom
cryftallifation, i data fallet fpår til nitrum.

§. 23. Ocalcinerad Sieiffråtften fönderftöttes til
pulfver och kokres i vatn 12 timmars tid, hvaref*
ter det erhållna lixivium med media reagentia förfök-

B 3 tes,
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tes; famt fick det då, af refwa gallarum en blek-
röd fårg; af Lakmufs åndrades det något på rödt.
Med acido nitri (kiedde ingen effervefcence.

'§""24. Når tixivium af calcinerad Sielflråtften
på famma fått underföktes, förhÖlt det fig likale-
des; endaft at med Galläpplen och Lackmufs rög-
des då ånnu en något mera rödagtig fårg.

S l u t fa t f e r.
Af defta anförde allmänna anmårkningar, rön

och förfök finner man altfå :
1:0 At Sielffråtften til defs fam man fattning ut-

giör i fynnerhet i Finfka (kiårgårds träffen en al!-
-mån Hällebergs art; men har icke annat ån tilfål-
ligt vis den egenfkapen , at den förvittrar och fal-
ler fonder, (i. Afdel. 4. S- 6. 7» §§).

2:0 Sielffråtften beftår fåfom en Hällebergs art
vål altid til måfta delen af fåltfpat, något Quarz
och (kimmer, (/. Afdel r y). men på de ftållen
dea förvittrar, år fåltfpaten ännu mera rådande,
Qyarzen i alt för ringa proportion, (kimmern me-
ra fet til u-tfeende och i ftörre måbn ån i den al»
manna groftårniga röda graniten. (/. Afdel. 4 §.
(Ji. Afdel 2.3. t}. tA. §. §}■

3:0 Denna 'Hålleart förvittrar hålft dar den år
utftålt för luftens omfkiften af kiöld, våta och var-
ma-. /. Afdel. 7. 8. p. §. §. IL Afdel. 7- 8. 9- i-o.-//.

s. §. '■-
4'.to För
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"♦ ifto För inblannihg af'något ftags falt eller
Jkalhgry förvittrar icke denna Sieiffråtften. (11. Afdel
4.f. §. §. IIL Af'del 3- 9* 17» lo» §» §).

<to At Pyrites eller kies vore orfaken til Sielf-
fråtftens förvittring därtil år icke fpår. (J7. Afdel. 6.
§. IiI. Afdel. 5. ö. §. §.)

60 Föjachteligen bör orfaken tilSielffråtftens
förvittring igenfökas i defs ojämna blanrting af dt

Hufvud ftenarterna, fåltfpat, Qyarz och fkim»
mer (il. Afdel. $/§.) i fåltfpatens benågenhet at räm-
na fonder i hetta, och det äfven blott af en calcinatii*
jolarit. (11. Afdel. 10. §.) 111. AfdeL a. §. i vatnets
expanfions kraft, under defs isfryfning, hviiket af
regn och höftvatten infilat (ig emellan fpat lamel-
lerna, (//i, Afdel p. 15. §. § ) fom ock i befkaffen-
heten af den feta (kimmern, hvilken altid finnes
med i Sieiffråtften.

7:0 Hvad befkaffenheten af denna feta fkim-
mern angår, få vifa flere förfök at den år jårnhaltig
och tillika mineraliferad med något liret fvafvel.
(111. Afdel. 5. g p. § §. och famma Afdel. I. ioi
11. .5. 18. 19. 12- §. §.); och fom etförfvafiat jårn-
gry i flenarter# af tilkommande våta mycket lått
uplöfes , och är benågit til förvittring, fåfom man
dagel. röner det af blyertzers och kiefars förftöring $
fä bör denna feta fkimmem, i anfeende til fin halt?
hufvudfakeh ock anfes vara orfaken til Sielffråtftens
Förvittring.

t:o Hvad för öfrigt Sielffråtftens inre halt och
be-
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bjefltaffenhet angår, få år det aldeles ogrundat, at
den (kulle innehålla något kokfalt, fåfom några
ment, jämför //. Afdel. 5. §. ///. Afdel. 3. §. icke
heller innehåller den faltpetter, eller kan Sieiffråt-
ften med ftörre förmån ån annat groft grus nyttias
i faltpetter jordblanningar; ty når den tages ren
och fri ifrån mylla , få detonerar ej det ringafte af
denna ften med tilfatt pblogiflo: icke heller gifver
det lixivium fom genom utlakning deraf fås med
tilblanning af oleo tartari något fpår af nitro ( Hl.
Afdel. 4. 22. % §), de fom af Sieiffråtften genom
utlakning fått något faltpetteragtigt falt, måfte alt-
Tå nödvändigt nyttiat i fina förfök den yttre (kår-
pan af Sieiffråtften, fom altid år något mullblan*
dad; jemför 11. Afdel u. §. HL Afdel. 7. 2-. 22. §♦ §.
och följachteligen har det erhålna faltpetterakti-
ga åmnet, ärveri varit af fielfva myllan : men icke
af Sieiffråtften.

9:0 At Sieiffråtften med tilblandad Lera ej kun-
nat förflaggas (111. Afdel. 14, §") ftyrker den (kiåliga
mifstancka, man förut har, at ej en ringa del lera
ingår i fåltfpatens compofition; at ock i'Sieiffråt-
ften, fåltfpaten och Qvarzen, fåfom bagge enfam-
ma för fig i eld invitricable ftenarter, de dock an-
tingen för denna fammanfatta blanningen (kull, el-
ler för den inblandade jårnhaltiga (kimmern, för-
flaggas (TIL Afdel 10.■§. ) det år et betydande plu-
tiomen. Håraf får man altfå anledning, at til np-
lyfning i Lithokgien» vitrifications vågen närmare

under-
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underföka Saxa eller Hållearterna, och torde rått
många af dem, gifvas hvilka utan någon tillåts af
fig fielf, åfven fom Sielffrätften vitrefcera.

10. Som förvittringen af Sielffrätften år myc-
ket tilfållig, och det hufvudfakeligen endaft angår
Gefchebe, eller kringfpridda enftakade löfa ftenkaft
af den grofcårmiga röda graniten (J. Afdel 7. 9. 10.
§. §. 11, Afdel. 7. 8. 14. §. §.) få år ock Herr Söre Abel-
gaards tanka ogrundad, då han förmenar, at ge-
nom denna ftenarts röfning och förvitrring med ti-
den alla infiöar efter hand i Finland blifvit upfyide,
och at framdeles all nyttig Landtmån af detta ften-
grus, åfven torde öfvertåckas.

il: I anfeende til denna Sielffråtftens inre
halt och befkaffenhet, få år nyttan deraf i åker-
bruket ej annan, ån at på inblandad hård Ler-
jord, den famma giör henne mer lucker och lös
ån förut; men i fig fielf hyfer den icke något nå-
rande åmne för växter (// Afdel. 12 §. 111. Afdel.
_. §.) Såfom Stengrus, giör Sielffråtften endaft godt
gagn til Landsvågars förbättring, åfven fom til fyll-
ning under botnftenar i bakugnar, den hålre ån fand
kan nyttias, emedan därigenom , i ugnarne län-
gre tid ån annars, kan bibehållas nödig varma
och hetta. Sielffråtften kallas af några hår i Lan-
det ock derföre årlflen. 1 anfeende til det befyn-
nerliga hårda flagg-ämnet, fom fielffråtflen ge-
nom vitrification gifver _[ 111. Afdel. 10. §.) få år

G an-
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anledning at genom närmare förfök utröna, om
icke genom giutning några tiags ftenkiåril kunna
deraf tilredas.

12. 1 anfeende til flera i a:dra oh 3:dje af-
delningen anförde rön och förfök, få följer ock at
den Hellebårgs - art, hvaraf Sielflrårften beftår ,
den år , och bör framdeles i mineralogifke Syfte-

mer uptagas för et, SAX(JM Qyarzojo Spatofum,
ob mica \Martialh fulphure impregnatt. mix».

turant, in aere fatifcens»
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