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5-1.
<9/_ Tennets Ålder,

ennet har alt ifrån de ålfta tider varit bekant
för defs ftora nytta, vid tilvårkning af allehan-
da husgeråd och Metallblanningar. Mofes (a)
talar redan om det, och af Ezechiel (b) fin-

ner inan, at det fördes på marknaden i Tyro. Phwni-
cicrne, fora voro ibland de förfta folkflagen, fom bör-
jade drifva handel i Medelhafvet, hämtade denne Metal-
len ifrån Spanien, hvarelt Invånarne knapt ville at gö-
ra nytta deraf. Sedan deras handel och fkepsfart bief-
vo mera utvidgade, iå år det troligt, at ej eller England,
fom altid har varit känd for fina Tengrufvor, kunnat
blifva dem obekant, hvårföre ockfå en del af Cornval-
lifka kuften, med de dervid liggande Oarne, af fornål-
dern blefvo kallade Caffiterides (c), af Gra*ki_ka ordet
xflfl-mw^ (Tenn). Hornerus lager at Tennet varit
mycket i bruk, vid den tiden då det Trojanifka kriget
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höks, och förmodeligen lårer det biifvit, de Grxker til—
bragt igenom Phocnecierne, fom på denna tiden redan
hade börjat, at drifva handel i Spanien och Portugall;
doch härjämte kan man intet neka, at c!e ocklå kunnat
erhålla det ifrån Indien; ty der har af ålder varit en ö,
fom biifvit kallad Caffitera af Tennet, fom den fram-
bragte; älven fkal man fordom hafva funnit Tenn hos
de Dranger, et Indianifkt folkfiag. Strabo fom lefde
uti Kejfer Augufti och Tiberi tider, talar ock om tenn
ifrån de Caffiterilka öarne, hvaraf kan Hutas, at defla
öar då redan biifvit de Romare bekante, (d). Åtfkilliga
ftållen af CornvaUifka grufvorne, tyckes åfven af dem
biifvit brutne, då de voro ägare af England, emedan i
dem tid efter annan, funnits tråfbador, fmå fpikhufvu-
den af kappar &c. och jåmvål en Domitiani Medailie.
(e) Al Homeri utfägo, då han takir om compofition
al Åchilles fkjökl, finnes ock tydeligen, at maj. redan
i de äldre tider, velat betjäna fig af denna Metallen, u-
ti åtfkilliga Metallblannjngar. Hos fornåider.-j Auéfcorer
förekommer tenn under åtfkilliga namn; Af Ccefar kal-
las det Plumbum album, och hos Pinans förekommer
det under namn af Plumbum candidiim, ehuru han ock
tydeligen talar om Stannum.

(a) 4 Mof. Bok, si Cap, 2,2. veif,
(b) Ezecli. 2,7 Cap. 12 verf.
(_") Goguet Unterfuchuiig von dem Utfprmig der Gefczze, Kun-

Jle und wifienfchaften. 2 Tlwil yr.g. /./j ,-;_.. 260.
( d) Hiftoire da Commcrce & de la Navigation des Andens par

M. Huet pag. 200 &c.'J
(_e) Savarij Dic_ioni„aire de Commerce, uti Artikeln d' ctain.

§. 2.

Om Orterne hvm-ejl Tennet finnes.
Tenmalmer aro tåmmeligen iaiiiVnte, och det fin

nes



5
nes intet många orter, åtminftonehårtils bekanta i vcrlden,
fom får njuta den förmån, at hyfa denna Metall inom
fitt fk&te, eller at hafva dem i Granfkapet hos hg. I
Aiien finnes dock på åtfkilliga Hållen Ten-Malmer, få-
fom. uti C.bina, Japan, Siarn, Malacca &c. ehuru nådan
alt Ollindilkt Ten kallas Malackifkt Ten, (a) Alpbonfo
Barbo, upråknar Tengrufvor, på åtfkilliga Hällen i Span-
fka Vållindien; fåfom Ten-Bergvårket Colquiro, intet
långt från Berget St. Philippi de Auftria Oruro, fom är
berömt for fit öfverfl6d och förtråiieiigaTen. Vid ({ran-
den af fiön Cucuito på den fidan, fom vetter åt Land-
fkapet Carccaja, fkal ock vara et Ten-Bergvårk, fom
-redan i de Indianiike Konungames tid har biifvit arbe-
tat. På Berget Pie de Gallo de Oruro med flere, före-
komma åfven Tengrufvor. Et af de 4 Hufvudbergvår-
ken i Bergstrakten Potofi, har för fit förra öfverflöd på
Ten, biifvit kallade Tenbergvårket. Ten-malmen hat-
här allenaft funnits up i dagen, men på djupet har alt
förvancliadt fig i filfver. (. ) I Tyfkland finnes Tengruf-
vor i Bbhmen vid Krupka, Slavkov, Lauterbach, Schön-
feld, Schlackenvvalde. I Sachfin vid Eibenftock, Joa-chims.hal, Freijberg, Ehrenfridersdorf, Schneeberg och
Waldau. I Slcfien vid Seifersberg, Greifenftein, Gieren,
och Altenberg. (c) I Archeftiftet Trier, Ungern, Sicili-
en, Spanien och Poriugall. {cl) Men i fynnerhet äro.i
England fortråfreliga _Len-Bergvärk, i Greffkapet Com-
T3>aU och Devon, hvaraf vinften akenaft fkal årligen be-
(liga fig til 200000 pund Sterling. (e) Ehuru i Sverige
finnes en vidftråkt Bergslag, och ymnigket på flere flags
Metaller, få har man ändock hårtils fåt nöja fig blått
med några fmå anvifhingar på tenn, fåfom vid Skog-
bule på Kimito b hår i Finland, åfven fom i Dannemo-
ra och IFefianfors grufvor. At rått kunna fölia och nyt-
tja de mår, fom genom flike Malmfynd tid efter anna»

A 3 yp-
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yppats, få vil man i anledning af de underrätte!fer, man
här på orten kunnat förfkafta fig, om Utlånfka Tengruf-
vors art och lynne, och hvad i fednare tider igenom
Chemifke rön och förfök biifvit utredt om denna Me-
tals befkaffenhet, och dels Mineralifation, nu anföra nå-
got , hvilket få i allmänhet torde närmare uplyiä denna
Metals art, nytta och förhållande i Oeconomien, fom
ock tillika updaga de omftåndigheter, fom kunna gifva
anledning til vidare lykliga Malmfynd, af denna i Riket
ånnu få mycket fäknade nyttiga Metall.

(a) Diclionnaire d' Hiltoire Naturclle Tom. 11. pag. 574.
(/_ ) Afbaro Alonfo Barba Berg Biickkln pag. n...le) Baumers Nalnryc-fcliichte des Mineral Reichs pag, 418»
(d) Brifehias Afritning af Europa pag. 47.
( c) Dito Erue bcjchrcibung. 2. Del, 2 band. pag. 1301,

§" 3-
Om Tengrufvornes art och befkaffenhet.

Hvad Tengrufvome i England angår, få förekom-
mer Tenmalmen i dem hufvudfakeiigen, i 4:handa flags
flålning och lager.

i:mo 1 Gefchiebe, fom åro löfa tenhaltiga ftenar och
Malmftycken, affkilde fordom igenom vatn eller'på an-
nat fått ifrån hufvudgången. Deffe finnes, än i dålder
och länder vid Bergen, ånkringfpridde annorftådes på mar-
ken, än ock nedlånkte i jorden til 3 å io^fots djup^; på
ju ftörre djup i jorden flikt gefchiebe träffas, dels fåkra-
re tekn til hufvud Malmgångens närvaro. Vid JVhole i
Cornwall, förekommer det mäft betydande och lönan-
de Gefchiebe värk af tennmalm.

2.d0 I drummcr , fom befta af fmå eller mindre fam-
manilucte malmådror- och grenars förening til en ym-

niga-
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nigare, Hörre och vidfiräktare malmfamling. Efter Hr.
T. Lovvers anmärkning finnes _. en-malmen ofta på det-
ta fått vid Polgutb och annorfiådes. Ännu mägtigare
drummer af tenmalm, förekomma i Voigtländfke och
och Öfver-Sachlilke Bergvårken, famt et helt vidfiråkt
Hockvårk deraf vid Alcenberg, i mil från Zinnvvalde
vid Böhmifka granfen.

3: tio I firykande Malmgångor och Hörre ådror,
hvilka fållan i längden fortfara, Defla hufvudgånger,
hafva fm början gemenligen i Ofler, och löpa i Välter,
fluttanue alt djupare och djupare, fä at de ofta förändra
fig til Hupande malmgångar, och gå nåflan perpendicu-
iert ned. Gången är ibland Hörre, ftui.dom mindre, i
gemen 3 til 4 fot tjock, ofta åfven endaft en fot och
ännu mindre. Utom en flik hufvudgång, åtfölja den
fämma åfven ofta hår och der, fmå brmcher eller malm-
gångs grenar, fom löpa i Norr och Söder, famt andra
våderflrek. Af detta flags Malmgånger finnes ock 2:ne
fmå vårk inråtttade i Cornwall, nära vid Gadoiphin-
Ball

4-:to I Flötsvark', deffa Ten-malmer ligga i et platt-
läge, tjockaft mitt uppå, hvilka fmåningom, alt rundt
omkring aftaga i Maimhalt. De ftör/la åro 19 eller 12
fot i bredden, och ig eller 20 alnar i längden, maflaf
1 högft til 3 fots diameter i tjockleken. I Schlacken-
walde och vid Brundöbra finnes i lerfloffer Tenmalm
i Seifenvärk. Förutan defla förekomma i flika malm-
fäklt, åfven ftrödde fina Ten malms fiötfer, endaft af 2
fots längd, fom firmes igenombrutne, an af andra ilen-
arter, an ock upfylte mcd remnor, ihåligheter och ca-
viteter hvaruti ikjönjes anfkutne Spat och Q-^artz-Cry-
ftailer, famt lå kallade Cornifka Diamanter. DetTa fmS
fiötfer ligga i et och famma flötsvärk på åtfkiliiga djup,
den ena 6f\*er den andra, {a) Bergarten ur en lös fkif-.

rig
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rig ftenart, hvilken Engelsmånnerne kalla Killas , famt
tyckes en märgel eller lerfkifter, utgjöra flötsvärken på
defla orter. Förutan andra orter i England, få finnes
vid Hcvas Tenvärken flike Ten-malmer i flötsvärk, åf-
ven fom ock vid Gieren i Schlefien. Annors åro flöts-
värk fållfynta malmfaldt för Ten, At få något närmare
begrep om gångften i Cornwallifka, Sachfifka och an-
dra Tengrufvor, och de jordvarf, af hvilka Ten-malms
fångarn e ofta öfverhöljes, få vil man til updagande hår-
at, något nu åfven nämna om en och annan af defla
Tenerufvors art och befkaffenhet.

Tengrufvan vid fl. 'Tvifl , år efter Herr T, Lowers
beråttelfe, i hogden 'af et berg. Den är 200 fot djup.
Der, åro 3 ftrata. Det förfta af en fvart jord, 2 fot djup.
Det andra beftår af en fva.rtaktig jord, hopblandad med
jand 6 fot djupt. Det tredje är en fort Grovan, ner vid
gången, fom löper från Offer til Väller, den år 9 tum
bred och ganfka rik. På fomliga Hållen år gången intet,
pfvcr 4 tum tjock. "

Grufvan Gadolphin år den rikafle på Ten. Den hål-
ler jämväl något fpår på Siifver och Bly, Den rikafle
malm år den, fom fins i fmå fiycken eller ock fom Hår
i glånfande Spärr. Engelsmånnernas få kallade mondykt

gjör här ej följe med Tengången, hvilken anfees endaft
vara Bipmitum Stanneum Stahlii, eller beftå af hvit Ar-
fenikkies, författ med något Zvitter-och jårn. {c)

Grnfvan vid Redruth år i ficlan af et berg, doce-
rande åt Öfter, 80 fot djup perpendiculairt ner til gån-
gen. Der åro 2 ftrata af jord och et af Freafione fioni
ligger ner vid gången. Det förfta firatum ar en fvart
jord 1 fot djup. Det andra beftår af en gul jord 4 fot
djup, (kild ifrån det förra genom en hori/.ontal rcmna,
Mti 'hyiikcn är en lös röd (andäktig materia, med något

vata
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vatn fom drar fig dit. Nåft den år bädden af Freafione,
fom ligger platt och jåmn en fot öfver gången, fom
löper från Ofter til Väfler. Der finnes ock litet vatn,
fom filar fig åf Berget.

Poldice Tengrufvan; den håller öfver 4 Ten, Gruf-
van år 70 famnar djup perpendicuiert ner. Det förfta
ftratum beftår af en gulaktig jord 4å 5 tum djupt. Det
andra af en hvit Rubble och Lera 100 fot djup. Der är
ock en brun flenart, fom Malm-arbetarena kalla Elve-.
anftone 2 fot tjock. Den nyfsnåmde Rubble och Leran
ar frammanföre och ner vid gången, fom löper från
Ofter til Våfter, och docerar åt Väller. Malmen håller
utom Ten, åfven Bly. Vid gången år upfprungen en
fpringkjålla, få tjock fom en karis ben, med ganfka gode
och Venfmaligt vatn. Vårket börjar ien dal, och vat-
net fordras up med konftvårk.

Tenmalms-grufvan vid St. Breighs Sandmalm; tyc-
kes hålla något koppar och \ ten. Sandmalmen på hvil-
ken Grufvan år belägen, år nåftan hel jämn, och har in-
gen Amning på en haif Engelfk mil eller mera. Gruf-
van år 27 famnar djup perpendicuiert ner. Der åro 2
ftrata. Det förfta af en rödaktig brunjord 2 fot tjock.
Det andra ftratum år en röd Keilas ner vid gången, hvil-
ken löper i Öfter och Våfter. Vid fidan af gången år
en gång af Mundik 4 tum bred och på fomliga Hållen
mera.

Tenmalms-grufvan Carrack-Gloofe-Works, håller 4
fen, Grufvan år uppå et Berg, och år 60 famnar djup.
Öfver den år 3 ftrata. Det förfla af en fvart jord en
fot djup eller tjock. Det andra en hvitKeilas 4 fot tjock.
Sedan tar en horizontal remna emot,och under den en
brun flenart 7 tum tjock. Sedermera ftratum af röd
Keilas ner vid gången. På Södra fidan af gången år en
gång tåfpiirr, full af Cornifka Diamanter. Tengången

B år
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år 2 fot bred, och löper i' Ofter och Våfter. Spar gån-
gen år åfven lika bred, löpandes paralelt med den för-
ra. På fomliga Italien äro Gaviteter, uti hvilka Diaman-
ter finnas. Der år ock. en Springkjäiia,, fom rinner up;
vid Spar oc'p Tengången... Grufvan i Treveddo, ligger- 40 å 20 fot ner under-
jordytan. Vårket år på et Berg,, fom år ganfka brant,
aoo fot perpendicuiert ner til botn; vid hvilket en bred
flod flyter fram; fordom har den varit ganfka illa arbe-
tad.. På ytan fer man ingen ting annat, år en fort Rub-
ble och mafla-, men det andra ftratum beftår af en fvart-
aktig, fandig jord. Sedan tar en perpendiculair ådra e-
mot af en fort Spar. På fomliga ftållen år Ten-malm,
på andre intet. Det tredje och fidfla ftratum,, år en
hvit tand och lera blandade tiliåmmans. Ådrorne bry-
ta fig öfver hvarandra i hornet,, och löpa fedan lavar:
och en fin våg. Somliga äro ij tum breda andra äter
2 å3, ja ända indi 12. a iy tum. Det förfta fbget kal-
las af arbetarena Strings, och de bredare, hvilka gemen-
ligen åro de rikafle på ten, kalla de gängar. I detta
vårket finnes och vatn,, ånfkjönt berget år fä högt.

Tenmalms-gimgen vid Luggon har åfven til gångften
Spar en Helleart, fom tyckes mäft beftä af Fäldripat.
eller Bafaltes: Grufvan tager fin början högt uppå et
berg,, fom fluttar fig på alla fidor undantagandes åt vå-
fter, pä hvilken fioa det ftråcker fig, en Engelfk mil uti
jämt ftråckancle. Men på Oflra,, Norra och Södra fidor-
ne löper det ner uti dålder , och på. fomliga Hållen gär-
det helt perpendicuiert ner. Grufvan år 40 famn-ar djup,
hvareft gången- ligger i Ofter och Välter,, och år- 2. fot
bred. På Södra fidan af Tengången, år en Spar gäng
5: tum tjock, och på fbmiiga ftållen ganfka klar. Der
åro 3: ftrata, det förfta beftår af en fvart jord 4 rot tjock..
Det andra af en röd lös jord 3å 4 fot tjock. Der år

ock
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och en horizonta-e drummer af fpar, 4 å 5 tum tjock, och
fidft en hvitKeilas (kanfke Mojordj Leptämnitcs) och lera
ner vid gången, (d)

Vid Ane inemot Schneberg i Sachfen, finnes Zingrau-
pen inblandad ien grof iandften. (e) J Qvartzgångar
år den ock ofta infprängd; cifven fom vid Schluckenwal-
de i Bolånen [kal brytas en hvit tung fpat, fom år myc-
ket rik på Teii (/)

Anmärkningen I.'

AF deffa Tengmfvors _efkaffe«hct, finnes attfä no At Tevmal-
me.r fällan forbkomroa i rätta ftrykande malnigårngar, fä at de belcd-
(agns af en iemn bårtgatck och liggande fkjdlgång, utan träffas de mäft
i drum.ner, Stock och Sei,ffenverk, famt i gefchiebe. aijo D-eflc mal-
mers ma.rices eller Gä gjlen, är allni-nnaft Qvartsradande hällearter,
påPtfpat och jjrnhaltlg.fijorl; ja de tnnéflutas och _.i;i-h,_!las af deffa
öeriarter ;ii\ en , dä de i flötsvärk finnes, hvilket Cornvallifka , Sachfi-
fta och Böhmifka Ten _t.tl._is Stuffern-e, Uti Acadeniiens Mineral Ca-
bipet, nog utmärka. 3:0 Tenmalmer Cpva förekomma i flötsvärk, ä-
ro altid mera obeltin liga och mindre lönande, än de fom brytes nr
fafte berg; Kfter Herr Löivcrs b .rättelfe har ock i Tengrufvan vid
Wkeal and Crack pa 80 föll djup, funnits trän med grenar och röt.
ter, under Tenmalmen i jorden, hviiket nog utmäiker flike malm-
j.irrs ålder, c.h at de icke kunna föras til Skapelfe-tiden.

{a) rjfohn Rays Collcfllon of Ercglifk Words pag. iS°.
(b) §'ahn IVoodwani'.s attempt tovardi a Natural Hiftory of

the fbflils of Éngläud pag. ipS.
(c) Chrijloph, Merreis i 1673 M Philofophical Transaflions in-

gifne afhandling om Tciigriifvorne i Cornvall.
(d) JJjohn IVoodwants Catalogue of the additional Englifh na-

ture foiiiis Tom. 11. pag. 34.
(e ) cjfoh. Fr^d. ffitgcls Naiurliche Berg Schmelts und figur

kunfl II Thi-il. pag. 192.
(f) Brunmch i £ronjledts Vermchrte Mineralogie pag. ij>;j-

B 2 §.4.
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§" 4-

C?;» Luftens och Vatnets befkaffenhet i Tengrufvome, fåfomock om de Metaller, hvilka pläga Mineralifations-
vägen vara förente med Tenmalmarne.

I anfeende til luftens och vatnets befkaffenhet i Ten-
malms grufvorne och de Metaller, hvilka Naturen mi-
neralifations vågen plågar allmänt eller mera fållfynt för-
ena i Ten-malmer, få förtjena defla omftåndigheter får-
fkilt upmärkfamhet. '

För luftens befkaftenhet i Tengrufvor år det högft-
nödigt, at igenom fiere fchackter underhålla en jåmn vä-
derväxling; I brilt deraf kunde många malmfång i Com-
Tpall nu mera icke arbetas. I grufvan vid freveddo up-
ftiger ofta en få ohålfofam luft och ånga, at deraf icke
allenaft förordfakas fvåra fiukdomar, utan dö ock ofta
mycket arbetsfolk ftrax i grufvan. I inga malmgångar
öfverflodar få mycket et Arfenicalifkt os fpm i Tengruf-
vome; på våta och fuktiga gruforter år denna Schvaden
allmännare ån annorftådes. (./) Merret i Engelfka Phi-
lofophical Transactionerne, berättar ock at under och vid
Tenmalms gångarne finnes ofta flora torna rymder och
gröpper upfylte med intet annat ån luft och Bergs fchva-
den. Arbetarena påftå at når efter viflä väderleks fkif-
ten til någon mängd dimma och ångor ifrån defla un-
derjordifka hålor upftiga, fkal dervid höras et hvåiande,
dan och förfkråckeligit buller, fåfom af ftarka hammar-
flag; vågar någon månnifkja då ftiga ned i flike fchakt
och orter, dödes och qvåves den ffraxt.

Vatn och kåilfprång finnes i nåftan alla defla gruf-
vor hvarom i föregående §. år anmärkt. Vitftril
och jårnhaltige åro de målta, få at de ej kunna nytt-
jas til tvätt eller dryck. På de gruforter der Engels-

månner-
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månnernas få kallade Mundik mycket träffas och brytes,
och hvilken vatnet kan komma åt at uplöfa, blifver vat-
net få forgifcigt at fifkar dö deraf; det famma händer
ock med månnifkjor. (b) Efter Herr Baumes anmärk-
ning anfes detta mineral vara en Jårn och Zvitter blan-
dad Arfenik kies. (c)

Järnetården Metall, hvilken pånaturens okonftladevåg
låttaft och allmånnaftMineraliferar fig med Ten i defs Mal-
mer, Vid Moren i Väftanfors i Sverige fins Tenhaltige
järn granater, Alla Europeifka Tengrufvornas befkaffen-
het beftyrka det, och torde utan järnets tilhjelp knapt nå-
gon Mineralifation vara möjelig emellan Ten och en
hop andra Metaller, hvilka i Ten-malmer ibland före-
komma.

Silfverhaltige Ten-malmer; defla finnes allmånnäf.
iSpanfka Väftindien och Tenbergvårken Colquiri vid Cba-
ganta i Cbarcas och i några andra icke långt ifrån Cam-
buco och Berget Pie de Gallo de Oruro, af hvilka åfven
en del hyfa jämte Silfverhalt ockfå koppar i Tenmalmer-
ne. (d) Engelfka Tengrufvome föra åfven på botn och
djupet koppar.

At Tenmalmer tillika kunna föra och innehålla li-
tet Guld, Siifver, Koppar och Järn derpå anföras af Ju-

fel til vedermåie greflige Scbaffgotfchifcbe Tenbergvår-
en vid Gjera i Schlefien, famt påftår han at år 1750 af

honom biifvit préfvat och underfökt en fådan Ten-
malm. (e)

Bly år fållan hårtils enfamt anmärkt vara Mineralt-
ferat i hop med Ten til en malm. Gadolphins grufva
i England och några andra vifa dock at i Silfverhaltiga
Tenmalmer Bly kan vara med i fpelet. §. 3.

Wolfram, fom finnes och brytes i Altenberg i Sach-
fen, och vid Graupen i Bobmen, beftår måft af Brun,-
ften Magnefia, jämte något Ten och Jårn. ifi)

B 3 I Bly-
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I Blyertsen år tennet jemte något järn Minera, ife-

rat af Svafvel til en dags maimbfanning'; hvarpå hos
ofs inrikes vid Biypherg och Baftnäs vid Riddarlyttqn
finnes vedermälen, at ej förtiga, det Blyertzer ifrån ()-
derbotn och Björneborgs Lan åfven gifvit anledning til
famma malmhait. (g)

Anmärkningen i.
Deffa anförde ron cfh anmärkningar utmårka i. At Tenmalmer

Kirfvudfakeligen :»ro MiiwrM-ijeräåjs af Arfeijift jeinfe Svaret; h'viiket
f.t de giftiga vatn fom ArfemJsal-Ät S-chvaden i Tengn.fvorne utmår?
ka. 2. Der, fan.i och jord l'»mi ur k.Hor pi-gar upv.illa , hviika håin-
ta fitt vatn i jjégde» af Bjtrg och fr,.u ftora djtip ur Jorden, förtjena
noga granskas och profvas, om i dem tinnes fp_.r til Zvittér eller an-
dra flags Tenaraimer. 3. J.trn, Siifver ocii Koppar följa hälft Tennet
Mineralifatioivs vågen; famt tyckes i fynnerhet jä/net, nir fvaflei rät
i Mincrjlifu-ion , förena andra Metaller med Ten t Msdniblanningar
..fven fom Silfret torde taga fin k.iratle följeflagar.e Blyet n;ed lig i
Tenitialm»-'rne. I de grufvor, d.ir Silfverhaltiga veisprlzer förekom-
ma tillika med Zvitter, är ock icke tvifvel om, at Tennet lätt med
dem är til en Malm miner.iliferad.

{a) ffohn IVoodwards Attempt towards a Natural Hiitory of
the Fo tlils of England pag, 198,,
. (b) M.erret loeo .citato.

(c) Bautne.r Naiurgefch.ichte des Mineralreichs pag, 4151, anm. 2,
fl) Samma /juffor pag. 417. §. ...
(,e) fl. F, gfugcls Natur!icke Berg- Schmclts und Figier kunjl

II Thcil pag. 189."
(/; LehmarCs Phyfcalfch - Chymfche Schriften in unterfuchung

von wolfram pag. 336.
(g) I Svenlka Vettenfkaps Aeademiens Handlingar för är 1754

af Bengt Qyifl.
§. *

Cm Tennets förhållande i Eld , emot Vatn, Salter,
Sviifvel och Metaller.

llärtils har man i kårthet fiökt befkrifya Tennets ål-
der,
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der, på hvilka orter det finnes, och om Tengrufvornas
belkadenhet; nu vil man ock något orda om defs. egen-
fkapér, då det är i fin Metailifka form.

i. Denna Metallen år af en hvit och glånfande färg
tammeligen likt filfver, men döter något mera på blått;:
är mjuk och utan klang;, ger et fakta knarrande ifrån
fig, då man biter derpå eller den brytes af och an.

2_ Tennet låter mmd af alla Metaller utdana dg; en
tentråd af r'-cl tums diameter , förmår icke bära mera- än
knappad 49 och ~ Skåip:s vikt. Tennet äger ock en be-
fynneriig lukt fom intet kan befkrifvas; år den lättade
af alla hela Metaller, och förhåller fig defs fpecifica.
tyngd emot vatn fåfom 7.200, eller 7,321 til 1,000.
I luft eller \7atn förändras Tennet aldrig oro icke at det
förlorar något af. fin glans.

3 I elden fmålter denna Metall lått och innan cfen
rodnar; Rodnar icke eller under fielfva fmåltningen.
Efter Mortimers och Krafts förfök, fl.er tennets fmålt-
ning vid 420 graden pä Farenheytts Thermonieter, (_ )
fortfar man med fmåltningen långe, fä förbyter det fig.
til en grå hvit afka med ungefärligen 2f procents til—
ökning på tyngden; men allmänt blandat Tengjutare'
ten förlorar efter Geofrois förlök, til 15 gran pä 4 lod.

4. Om tennet å nyo calcineras, blifver det helt hvit
i. fall det fornt varit rent.. Vid calcineringen fynes en del
updiga lika fom i fmå fiun eller fina trådar; det öfriga.
går til afka eller kaik.

5. Tenkalken är ganfka fvår fmålt, går dock vid
den darkade Eldgrad til et hartsfårgadt glas. Tillatt
och inblandad i glasfatfer eller glasfritta, fmålter det åf-
ven til en hvit emaitie , fom nyttjas til glafur på oäkta
porcelin. Denna, metailifka kalk uplöfes- ock af Alcali-
fea mendruis; af fpiritu Safts awmomaei dedilerådt med

kaik,
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kalk, famt lättare i Mineralifka och Vegetabilifka fyror
ån fielfva Tennet.

6. Reduceras lått med tillagning afbrånbar materia,
doch bör det fi-cie med förfigtighet , emedan det redu-
cerade Tennet åter (hart kan calcineras. Bäd (lejer det-
ta om til Tenkalken tages like mycket harts och kåldyb-
be famt 3 delar fvart fiufs, hvilka vål ihopblandade låg-
gas i en diegel och öfvertäkt fättes för Adian, [b) Juidarkare calcination Tenkaiken förut undergådt; dedo.
mindre reducibei år den, åfven fora ju fiere gångorman
calcinerar Tennet, och åter reducerar, i fämma mån för-
lorar ock altid det af Malleabiliteien.

7, Dedikras rent Ten i rptort med förelagd recipi-
ent under den darkade eldgrad i z eller 3 timmar få
bekommes något fliblimat i retort halfen fom år Arfe-
nik dimt något nedfmåit Ten i bråddarne, til et Hya-
cint få'"gat gfas. Af Ten fom i ättika biifvit uplöd och
hvilken foiution efter hand i värma tjocknar, har Mar-
graff under dark eld, affkik och abdraherat ättikan hvik
Ken utan ändring gått öfver: men tillika har åfven då
fublimerats något arfenik. (c)

g. Tennet uplöfes i alla fiags Saltfyror, Mineralifka
och Vegetabilifka få fura fom "alkalifka eller iutaktiga:
men mäd och lättad dock i Aqua Regis. Skedvatnet
eller fpiritus nitri coroderar endad Tennet til et hvit
pulfver. Affpiritu falis uplöfes Tennet: men ej utan di*
gedion eller liten kokning; det fämma fordrar och aei-
dum Viirioli och alealifka Saker.

9. At Sallaka corroderar tennet, finner man af den
fvarta färgen fom Tenkårillen drax få, allenad man lå-
ter falt mat kokas i dem, Det år ock anmärkt, at ågge-
gula och ågghvita då de vål biifvit fäkade, under kok-
ning i förtente kärii, få angripa tennet, at det fvårtas

famt
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famt at kattor, Com deraf ätit , fådt upkaftniiigar och biifvit
("juka.

io. Tenn, uplöft i Aqua Regis, hoj er concionellens färg,
hvilken annars _ku!le falla i violett.

ii. Guld uplofl i Aqua Regis pr__ciplteras af tenn-til et
purpur-rodt pnecipltat ; och håruppå grunda fig methoderne a.t
tilrcda purpura mineralls och Color ruber Caffii.

12. Med Svaflct förenas tennet garna til en fkör och Ski-
nande mafla, fom år npg beftåndig i Eld och låter Svaflet ,ej
få lått flcitjas ifrån fig. Om man til fmålt Tenn ien diegel
blandar några bitar iVafvcl efter hand, få förenas något deraf
med tennet , fom ledan far anfeende af Zink. Det år ock be^
fynncrligit at Svafvel fom gör Koppar och Jårn låttfmålt; der?
anot meddelar ten den cgenfkapen at blifva fvårare och hår-
dare at fmålta ån förut.

13. Af Svafvel-iefvern uplöfes det åfven.
14. Tennet fom man fmålt.med Arfenik går til en hvit

fkinande och fpröd Malmblanning , hvarvid tennet calcineras,
om af Arfeniken tillagges i för flor myckenhet,'

15. Med alla Metaller kan tennet förenas: Men det gör
dock de flåfte fpröde, i fynnerhet Guld och Siifver; Jårn, Bly,
Cobolt, och til en Zinken behålla fmidigheten, i fynnerhet
Cobolten.

16. Ten amal garneras ock af alla metaller 1-åttaft med
qvickfilfver, och hårpå grundar fig beredningen af Spegeifo-
ller famt annat dylikt.

17. Af defla och flcrc tennets förhållande tyckes, fåiedes
defs aproximation vara följande :

1. til Aqua Regis, emedan det år det båfta menftruum för
tennet. 2. Kokialts-fyran. 3. Saltpetterfyran. 4. Viktriilfy-
ran. 5. Vegetabiliike Syror. 6. Alcalifke Saker. 7. Arfenik
8, Svafvel.

9. Zink för den flora likhet de aga med hvarandra. 10..
QyickiilfVer. n. Bly fom lått förenas med tennet, men (V&.

C %ca
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ligen aftkitjes. 12. Vifmnt hvarmed få vål fom med Bly, ten
flciljcs ifrån Siifver och Guld. 13. Rcgulus Antimonii. 14.
Koppar: 15. jårn fom fvarhgen fkiljcs från tennet. 16. Siif-
ver." 17. Guld hvilke Sdlare Metaller atrahera Vaporem ftan-
ni. (e).

Anmärkningen 1.

Vid Tennets utlösning i Sflltfyror år at anmårka följande: 1. At
tennet bland Metaller.e fordra min/ta quantiteten af Syror til fin uplös-
jiing. 2. At Syrorna ku-nna aldeles federmera ifrån tennet afikiljas må_
■förindxadc. 3. Saltpetter cch Vegetabiliflce Syran brytes endaft deraf
något. 4. DeiTe Solutiouer blifva dock fedan til fmaken något bittre
fojr. Siifver- Solutioaer, ehuru der år vål fant at Ättika conferverad i ten-
-tlrtt får en föt fmak : men Sac.harum Jovis , åger dock aldrig den föt-
.m» fom Shcchtrifm Stiturni. f. At tennet utur deffe Solutioner kan prce-
cipiteras af Alkalifke Salter och Kokfalter.

Anmärkning. 2.

1 anfeende til tennets förhållande i blanning med andra Metaller
fom år en högft nödig kunflcup för Slögde-idkare, få bör vara
bekant i:o At endafl ångorne af fmålt ten gör Guldet ikört och
förftör detj et litet gry deraf i gullblanningvårkar ån mera, meddelar
Gullét en .hvit fårg, gör det ikört nåftan fom glas, famt förordlakar at
det åfven af Qvickfilfver blifver inamalgamabelt. 2. Siifver 2 delar och
en del ren gifver ock en flcor och fpröd Metall-blanning. För Artifter
bör dock det vara bekant at igenom tilblanning af litet Wifmut eller
Bly, både Guld och Siifver kunna tåla någon ringa tilfats af ten , utan
at förlora i <____... eller fmidighet. 3. Den noga förening fom Ten
ingår med Koppar, Bly, Wifmut, Zink famt Antinionium utan at förlo-
ra i lyfter til anfeendet eller fmidighet, år grund til en myckenhet Ar»
tificielle. Metall - Compofitioner. 4. Ten och Jårn förenas med bibehål-
lande af malleabilireten, allena . litet jårn tiliattes, til en vacker fkinan-
de Metall; men då bör ock järnet inblandas, under det Tennet flår
fmålt men icke tvärt om. 5. Arfenik, Tenn och Jårn famiuanfmålte
gifva en hvit Metall fom liknar Siifver. 6. Vid defle metallifke biannin-
£ar år ock anmärkt at blanningen af Siifver och Ten, Koppar och Ten,
Vifmut och Ten hafver en .torrs fp .cifiquc tyngd ån den efter combi-

nations»
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nationt-lagarne vara borde: men blahniijgen af Guld och fen. Bly och
ten , Zink och ten , Reg. Atuimoni och ten hafver en mindre fpecifique
tfiigd.

Anmärkning. 3,

Ten öfvcrendcommer med ingen -'Metall-'fl mycket fom med Zin-
ken 1. i anfeende til fårgen 2. fpecihca tyhgcfcn fom år nog lika. \._
knarrande under tånderne. 4. deh Uttaftt faironah_nålt_ing i Elden 5.. li-
ka förhållande i JtJkilliga mål 6- Dotoneringen med Siltpetter. 7. 'Utta
uplö.fning i Syror. 8- Deras kalkers ft?ia fm .ltning. 9. Lika egénftä-
per at göra de ädlare Metaller fltöre. 10. Lika egeiitoper at fårgs-JneJ
taller gula. 11. Förenes och och förfnres på lika fått af Kapper i_ El-
den. 12. At de gifva. lika flores.

Anmärkning. 4,

Hvad nu fåledes om tennets egenfkaper och defs forhållande til an-
dra kroppar angår, famt d». approximations-lagar fom med ten och dem
inträffa; detta alt har man funnit nödigt at få mycket mera anföra, fom
uran kundjkup derom man hvarken kunde pcöfva eller upgifva låmpeliga
merhoder vid tennets Docimni-iflca underfökning, eller år i ftånd.at ap-
finna tjänliga ikednings .fått , at ikilja denna Metall ifrån andraMetallers
blanning.

(a) Philofophical Transa&ions Vol. XLIV.
(l))Vallcr'n Elementa Metallurgis: pag. i 3f . ■ ■-»

(c) Memoire de PAcademie de Berlin ijfS. png. 122. ■ " ...
(d) Jean Pbilippe de Limboiirg, Diileicnnon fur les aff_ni.es Cty-»

miques.
(e) Vallcrii Chemia Fhyfica Tom. 11. P. IV, Cap. 04,

§.6, -
Huru tennet ntitvrligeu finnes mineraiifcrat och af

hvstd befkaffenbet. '' <

- .'■ \ ■ ■ ....
Tennet finnes i Berg och Naturens fkots hiifvud-afccligcn

under tr.nnc flags Skanlvnne och befkaffenbet
Ca i. na* 11-
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t. NATIVUM.
2. CALCIFORME. . ,

3. MINERALISATUM.' . .-.

Stftnnum Nativum.
TRent Gedieget ten. At fådant ten naturligen gifvcs i

merallifk geftalt har långe biifvit nekat.- Sed-.n flere kunnige!
Min i fednare _tider anfört tydeliga vedermälen derpå kan der-,
om nu mera'intet tvifvelsmål aga rum. I Kongl. Åbo Acad.;
Mineral-Cabinet,i hvilket finnes 145 iarfkilta tenmalms _.uf->
-er är N:o. 1 -uptagit ., vindor namn af Zinn ans Peru, Ge-
dieget ten, hvilket har följande egenfkaper. .. . . ,

1. Beftår det af hopgytrade ftörre och mindre tcngryn :
och korn hvilka åro fkore famt under vidrörandet lått fonder-
fmulas. . Fårgen år cinereo chalybea eller fom grådt Stål i. '

matt brått.
2. Uplöfes e) af Spiritu Nitri utan corrodcras endaft

något; hvarvid i början våderblåfor -yv/ifa fig der Skedvatnet a-
traherar ytan af deffe tcngryn.

3. Spiritus Salis angriper det aldcles intet utan varma
«ch digeftion, eller gör någon ändring.

4. Aqua Regis gjorde inom 10 a 12 minuter icke nå-
gon värkan : men uplofie det efter hand fluteligcn med effcr-
vefcence, famt flod Solution ännu efter et dygn fom en hvit
fragga , med et hvitgult prcecipitåt åt båm på glafet.

5. Til denna foiution fom var för mycket faturerad til-
llogs något Aqva Regis på nytt; Solution decantcrades, difu-
erades och författes med Gull foiution då knapt några drop-
par ifaldes, föran den fa kallade Color ruber GaJJi rögde fig,

6. For Blåsrör fmålte det lått til ten utan mårkelig rök
eller lukt: men med et hvitt pufver eller beflag, fom torde
varit Arfenik; cakin.rades pch fnarare ån vanligt Ten.

7. För-
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, ,7. $or_okt,i SkerfveL under muffelen gick cft.cr 2 thmrs
tid 'til .hyacintfågat glas utan någon mårkelig 'Arfmik " i' tåk-
fkårfvclcn. ' '

Stannum Calciforme.
i. SPATEUM, Terra calcarca intime niixtitm, Ten-

fpat Sr ovan. igen dcrb eller tåt och faft. Brytcs underftun-
4om vid Schlackcnvalde i Bohmen. . ... ( 1

9. QVARTZEUM, terra ftlicca affofiatum. Tenhal.-.
tig Qvartz. No 138 Muf. Mtn. Abocnf. under namn af
jveife z-rvitter ar en fidan Tcnm.dm anmärkt',, och beftår af
Qvartzo fubpelhtcido albido rafile cryjinllis arniorphis ;
LOCUS von guten gliick au£ dem Sauberg bey Ehrcnfridcrs-
dorf. Churfach.ifke Voigtlåndifcne Ertzgebtirgft och Tenvår-
ket St. Johannes kallat har fordom varit och ar ännu fpar ar
en Tcnmalms gäng fom ftar i Topafer , lamt anfes ijelfva
Topaferne ock innehålla nägot ten.

GRANATEUM, crocis murtis £?* Jovis mixtum >
Järn och Tenhaltig granat; Ten förenat mcd Järn och gra-
nat jord firmes dels grof kornig utan någon vifl figur dels
och Cryfiallifcrad af fvartbrun , ljusgrön eller och hvit färg.
förekomma ibland vid Moren i Vci.anfors och vid Göckttm.
vid Dannemora.

4. BASALTICUM, ferro calciformi mtxium j Ten-
baltig Skorl. Skörlen i Engelfka Tengrufvome lämna veder-
mälen håraf; åfvvcn fom Tenmalmen hår i Finland vid Skog-
bole i Kimito Sockn hvilken beflår af en tcnhaltig Skörl och
förekommer infprångd dels i en Qvartzgång dels i en ljusröd
faldtfpat fe pag. 39.

Stanmim Mineralifatttni.
i. Stanr.um calcifortne Arfenico Mineralifatv.m under

namn af gédieget Ten i drufig Qva«z och fpat, fe at Herr
Da Cofta beikiifycn i EngeHka Tränadtons Vol. 56. Umt

C 3 Wts
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bryres mycket rart och filtan vi. IrurO i Cornmall. Herr
Brunnich och Bergtniftaren dår t orten, har igenom Förfök
federthera fabnit at den Qirartt. eöer Spåt Crylrallcn hvilken
med något Zwittcr varit omgifven befStdt af ren cryftallife-
rad Arfenik, famt har ftaJFca farit fi Hk at. den innehållit gj
p roCnt. a)

2. Stannum calciforme rnhrnm /fiapbamm , Arfenico
£_* fulphure mineralifatnm ; Detta Jr en befynnerlig fiags
rarTenmalm, blekröd tilfSrgen, igenomfl _iiilig, lös och fkör,
mycket lik en Rubinus ArfekiCtilis; Peft.ir ock. mäft af Ar-
fenik och Ten, famt litet Svafy.l, hvaraf den biifvit röd
tingerad. Den mycket förrjente och kunnige Bergsmannen
Chemiie Profejforen Lebman i Pcrtersburg, har furit up-
täkt och famlat deraf något vid Tatfebtlnaja Göra i Catba-
rinenburgiQzz. Geftriktet, Herr Chem. Profeffbreu Laxman
har hår af litet coramuniccrat åt Herr Pr_fes, hvilken den
åfven närmare underfokt, famt har jag fedt denna fälfvnta
Tenmalms -ftuff i defs Mineral Cabinett.

3. Stannum calciforme Arfenito £f terra Vitrefcibili
Viixtum.

(fl) Tvduratum inform*; Tenherg, eller derb Tenmalm utan vifs Fi-
gure. Har vid Engelfka GruiVorne långe hållits för en rom Berg-
art; men nyttjas nu med mycken förman. Innehåller Ten för-
enad! med Arfenik-kak och litet .itrefcibe. Jord.

(/>) C>yjltj!'ifitutit, ZimgrtiHptn; har lika fäfom Granateine en fpherife,
mångkantig figurc. Finnes merendels at (värt dunk.lbrun och
glånfande färg hållqr 70 ago pioCem Ten A-ilen ken fynes-
tydeligrn ryka af vid Rånandet »och gös ofta et hvit beflag pä ytan
af Zinngj-aupen , då den i myckenhet tinnes deri. När Zinngrau-
pen beftår af ilörre klot och kiörtlar fSr den af Be.gsn.än namn
af Graupcn. År den af mindre korn med regulierad. polyedrilka
Cryftaller kallas den egenteligen Zimtgrauptn. Har den irreguliera*
fmä Cryftaller, näms den ffir ZvVf.r. under N:o.4j i A-adepiie.rs,
Cabinet förekommer ZVifcer Cuch!d oar af Éngelsroånnernej beftsr

at
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3f BifaltM acerofuf ; 7 OCUS von Rhen! Richard-Zeche in Trevifa
thal bey St,- "Jues. Diefer i_ c)si befte" Zvitter in Cornwa11; un_
..hat inein- n.men von åem Streiraigten Schvartzen geitein Cuckold,
fo diran zu fehen i_-

4. Stannum Arfenico £_* ferro mineralifätum j Eh-
'gelsmånncrnes Mundyk. Liknar mycket en Arlenik kics
jemnför §. 4. loc. tit.

y. Stannum fulphure ferro mineralifätum. Ten for "
enat mcd Svafvel och Järn; Blyertz, Vattubly. I denna
arten utgör Svaflet ftörfta delen. År å£ åtfkilliga variationer
firmes vid Bifpbcrgs klack, Baftnäs vid Riddarhyttan, Altenberg
i Sachfen; och på många andra ftälkn; ar af Herr Quifl i
Svenfka Vettenfltaps Acad. Handlingar för år 1754 förft up-
tåckt och utred. I Academicns Cabinet finnes under N:o 30
en Tenmalms ftuff , i en art elfen rabm fom beftår af Blånde.

6. Stannum Argento ferro £? Arfenico filpburato mi-
ncralifatum. Tenbaltig Weisertz ;År en Silfverhaltig Ar-
cenik kics fom ibland håller Ten och brytes en och annan
gång vid Sachfifka Bcrgvårkcn.

7. Stannum i?wifibiliter immiftitm pyrite cuprifero
viridi. Tenbaltig Kopparkies. LOCUS von der vcreinig-
ten Gelellfchaft Zinn zeche zu Annaberg; uptagen i Mufeo
Mineral. Acad. Aboenf. under N:o 145.

S. Stanmim calciforme , auro , Argento Ferro, Cnpro
& Arfenico Mineralifatum. Om jag far fatta tro til Herr
J. F. Jugels beråttlfe anförd §. 4. loco citato, fa flcal vid
Gicren i Schaffgotfchifche Tenvårken i negden af Riefen
Gebirpe i Slcfien , finnes en Kiesaktig Ten^vittcr fom beftår
och innehåller en la mångfaldig Malmblanning. Henkel i
fina appropriationes Cbemicce §. 151. har ock förut påftådt
möjeligheten af denna flags Tenmalmers Miner .liilmgn.

9. Stannum magnefia £?* parva portione calce martis
mixtum. WOLERAM , fVolfart ; brytes vid Altenberg i
Sichfcn och Graupen i Böhmcn. Herr Cronftedt h_r an-

märkt
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'mårkt ät den gifver glas, Borax och Sal mierocofmicum en
dunkel huitgul färg, fom efter-hand förivinnier, fiunt at mag-
ncfia utgör en af beftånds-delarnc i Wolfram. Herr Lcbman
fom med mycket laggran upmärkfamhet ockfå underfokt den-
na'Malmart, lämnar' tippa den lamma följande Befkrifning.

"Wolfram fa i anfeende til fit ytrc utfcende fvart dun-
"kelbrun eller rödaktig , dels tärningaktig dels rhomboidaliflc
"dels utan vifs figure men altid afldock en ftrålig cryftalliik
"eller flagig Bergart; ofta mycket lik den fvana och bruna
" Zmngraupcn och kommer intet fållan den tåmmeligen nära
"i fpecifique tyngd. Riftad med Knif eller Fil far den en
"dunkel rödbrun färg, då deremot gemenligen på Zinngrau-
"pen blir hvita ftreck: men för öfrigt år den ganfka mjuk
"och låter, mycket lått fönderrifva iig. I anfeende til ilii».
"beftånds delar beftår den förnåmligaft af en glasaktig jord,
" magnefia , förenat med mycket Jårn och ganfka litet Ten.
"'Wolfram fynes ock icke ringa bidraga til den vid Ten-pro-.
'"'cellen fig generande Hårtlingens danande [bf^

Anmärkning i.

Få Malmer åro fa litetMineralogice utredde fom Tennralmerne. De
ron och upgifter fom nu hår biifvit anförde om de åtikiiliga Metallb.lan-
rnngar fom ingå i Tenmalfilernas Mineralifation utmärka nog at de i vå-
ra Mineralogier hår 11 Is ej noga ännu biifvit utredde. Såfom anlednin-
gar til vidftråcktare rön och förfök hår uti torde af kunnige Bergsman
det nu ilke anfes fom jag i fölgd få af egne- fom Herr Prefidiä gjcrde
rön och förfök, liar upcekuadt och anmärk...

Anmärkning 2.

Vtå Tcnmalms Sn>fltningen fåttet lig pi bltn i Oh^shårcfen eir
Kcgii.us fom af Tyfjcar.ie kalias Hurtling och beftär den ån af de i mal,

men

(a) Tlsorijhti! Vermchreté. Mineralogie dutch Brunnich pag. 199.
*■(£■)"■ '"Lehine.ns Phyficalifch-Chymifchc Schriften in i_mter£_chung von

Wolfram pag. 230 och 3f5.
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men varande Jårn-particlar och Arfenik ån ock af flere flags Malm-
blanningar; det år ej eller.ånnu afgjordt om något Ten vårkcligen in-
går i blanningenuf nysn _mdc Hårtling.

§.7-

Om Tenmalmernes proberande,
Emedan det måfta Tenet i Europa hårtils biifvit utfmålt

af Malmer, fom i förre §. åro anmålte för Stannum calcifor-
me och Mineralifätum N:o 3, få lårer det icke förefalla något
underligit, at i Docimaftifke Prober-böcker allenaft namnes
om et utfmåltnings fått, för Tenmalmer i gemen. Bekant ar
icke eller ånnu, at Wolfram, Blyertz och Tenblandade Kappar
och Arfenik Jiiefer famt Weisertfer på någon ort kunnat med
fördel nyt jas, at af dem utfmålta Ten. I anledning hår af,
har man nu ock hufvudfakeligen bordt befkrifva huru Ten-
ftenar, Zinngraupen, Zvitter och Tenhaltige Granater kunna
proberas på Ten , hvarjemte man ock något vil anföra huru
de andre flags Tcnmalmerne kunna underfökas, emedan flere
flags anftålte förfök med dem, torde framdeles yppa uågon
fåker utväg, at åfven af dem vid Tenvårken , på et eller annat
fatt draga förmån och nytta. I allmänhet år vid Tenprofver
följande at anmärka.

1). Bör all Tenmalm, undantagandes aldeles derb Zinn-
graupen, dragas til Schlicht; detta fker antingen för., eller efter
defl råftande.

2). For Rådandet fker det, nar Tenmalraen fitter i 16«
Stenart, lafom Talk, Skiffer, Kalk, Ler eller mårgelhaltige
Stenarter. Malmen lönderftotes då, och vafkas fedan tilråcke-
ligen. Härigenom fkiljes fäledes måft all den Sten, Jord,
och Malmart, fom år lättare ån fjelfva Tenmalmen. Men
emedan åtfkilligt ån dock kunde häfta vid Malmen, fä år rådeligt

3). At ibland förut åfven råfta Tenmalmen. I hvilken
affigt den forft ftotes aldeles fin, lågges i an Anfiuds Skerf-

D vel
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vel, fom med annan tiltåckes, och fedan fåttes under mu__ln.
I början gifver man en lindrig, men enär lacket år aftagit,
en ftarkare eld, hvilken man fmåningom föröker. Når man
vidare intet märker någon rök af Malmen, tages den ut, rif-
ves åter fin, och calcineras å nyo, til defs ingen rök deraf
mera vifar fig ; denna fåledes calcinerade Malm vafkas har på
noga, och torkas.

4). År Tenmalmen Jårnhaltig, bör den förut noga un-
derfökas, om med Magneten några Jarn-particlar deraf låta at-
trahera fig, hvilka man på detta fåttet fa mycket mojeligit år
affkiljer.

5). Alle Tenprof fordra fa vål i Windtugn, fom for Ås-
fian i början en lindrig eld;; men fedan faltet decripiterat, en
häftigt förökad eldgrad.

6). Emedan Tennet mycket lått reduceras , men derjem-
te ockfa (hart vittifleras eller forflappas; få bör til Tenmalms
profver nyttjas fluffer, fom mera reducera ån vitrifiera Mal-
men. I Anfeende hår til, och at eldgraden icke altid fa noga
kan afpaffas, få far man ock ofta efter två a tre diegel-prof,
af enahanda malm och med en och femma flufs olika utflag.
För mera vifshet fkull af malmens råtta procent, bör altfå
flere flike malm -prof uprepas.

7), Efter fom Tennet år den låttafte Metall, händer det
ock ofta, at intet alt af den reducerade Metallen går tilfam-
mans i en regulus, utan en del faftnar åfven i korn uti Slag-
gen; vid dylika tilfållen bor man förnya Tenmalms profvet.

Når nu Tenmalmen på forenåmde fått blifvit gjord tjän-
lig, til at undergå Docima {tillit prof, fa förefaller hår vid vi-
dare tilblanningen af fjeifva Docimaftifka flufferne, hvilka af
Docimafter på åtfkilligt fått linnes upgifne , fom ock mal-
mens utfmåltning. Jag vil anföra flcre upgiftcr håruri, när-
mare underfoka deras art och föigder under Tcnmalmcns
profning , fom ock utmärka huru efter Malmemes fårflciltai

ijune-
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mineralifation och MetaÜblanning , Tennet til fin ratta procent
kan profvas och underfökas,

N:o 1.
Malm 1 Cent.
Ra flufs 6 Cent.
Bech £ Cent. (a)

N:o 3.
Malm 1 Cent.
Svart flufs 2 Cent.
Glasgalla | Cent.
Beck i Cent. O)

No 5.
Malm 1 Cent.
Svart flufs 2 Cent,
Hvit flufs 2 Cent.
Beck i Cent. (£)

N:o 7.
Malm i Cent.
Svart flufs 2 Cent.
Glasgalla i Cent.
Jcrnfilfpån 7 Cent.
Beck 4- Cent. (d)

N:o 9.
Malm 2 Cent.
Calcinerad Borax i Cent.
Beck i Cent.
Betåckes fcdan med £ Cent.
Borax i Digeln.

N:o ii.
Malm i Cent.
Rå winftén 2 Cent.
Rå flufs i Cent.
Harts l Cent. (g)

N:o 2.
Malm i Cent.
Svart flufs 4 Cent
Beck i Cent. (a)

N:o 4.
Malm 1 Cent.
Borax 1 Cent.
Svart flufs 2 Cent.
Harts 1 Cent. (£).

N:o 6.
Malm 2 Cent.
Svart flufs 4 Cent,
Hvit flufs 4 Cent.
Saltpetter 2 Cent. (c)

N:o g.
Malm 1 Cent.
Svart flufs 2 Cent.
Jårn-filfpån | Cent.
Beck i Cent. (<?)

N:o 10.
Malm I Cent.
Fint kålftybbe 1 Cent.
Borax 1 Cent.
Beck I Cent. (b)

N:o 12.
Malm 1 Cent.
Borax 1 Cent.
Beck 1 Cent.
Svafvel i Cent. {h)

D a Flere
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Flere Docimaftiika upgifter at pröfva Tenmalmer, och at

bereda dertil i behöriga proportioner låmpeliga fluffer', kunde
vål åunu anföras: men deffa torde ock vara tilråckeliga, allenafl
man forflår af dem göra val efter Tenmalmernas fiSrfkilta be-
jfkaffenhet. I allmenhet bör jag dock ånnu förut anmärka at
man må taga hvad Flufsblanning fom hälft til Tenmalms prof,
bör den med Tenmalm och Flufs fylde och i AfTian nedfatte
Diegeln, i början gifvas en måtlig eld och ej för ftark värma:
men fedan Diegeln rådnat, okes eldgraden i haft til det mojeli-
gafte hvarmed Diegel-profvet drifves ~ timma, då Ten Regu-
lvs bör vara nedfmålt i Diegel - båtnet.

Anmärkning i.

Det bör noga iaktagas at man til proberandet intet utväljer det hä-
fta af Malmen, utan tager den fåfom den fmältes i ftort, på det utflaget
intet ml blifva för rikt.

Anmärkning 2.
Af defla anförde Docimaftiike Fluffer til Tenmalms-profver åro låm-

peligaft för Zinngraupen, Zvitter och förftenade Tenmalmer, ftannum cal-
ciforme N:o i, a, 3, 4, de ibland fluflarne fom biifvit upnåmne under N;o
i> 2> 3> 4. 9» io, och ii, har man at förföka, Jårnhaltige Granater
eller Jårnbundcn Skiörl Bafaltes, fom tillika hålla Ten, få år båft at nyt-
tja Docimaftifka fluffen N;o 12, emedan den ringa tilfatfen af Svaflet bi-
drager at förftöra och förflagga Jårnet, famt affkilja det båttre ifrån Te-
net under utfmåltningen. De med gediegenArfenik eller Svafvel mine-
raliferade Tenmalmer ftannum mineralifätum N:o 1 och 2, pröfvas båfl
och lättart, fedan igenom lindrig råftning det måfta af Arfeniken och Svaf-
let år afdrifvit; i fall de åfven fom ftannum nativum pröfvas med fluf-
ferne N.o 1 eller 2.

Anmärkning 3.
Docimaftilka Fluffen N;o 6 ffirkaftas med fkål, ..vilket ock af Gellert

år anmärkt, emedan defs verkan år f<srmycket vitrificerande eller förllag-
gande, hvartil Tennet nog annars under malrnpröfningen år högilbenågit;
har man en mykket ftenblandad ftrång flytande Tenmalm at underföka m§
håldre FlulTen N;o f nyttjas.

Anmärk*
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Anmärkning 4.

Cramer ochMaquer hafva upgifvit och brukat Docimaftifka FlufTenN;o 7
och 8 nied en liten tilfatts af Jårn. Utan fkilfång och val af Tenmal-
mer, kunna de ej nyttjas, emeden man vet at Järnet icke allenaft lått
nog förenar fig med Tennet, utan år det ock fvårt at fedan fkilja det
derifrån; men både vid Rättning fem ock utfmåltning af Tenhaltige Veis-
ertzer, Arfenicalifte Tenhaltige Kiefer, och mycket Svafvelbundne
Tenmalmer, åro flike fmåltflufTer de tjenligafte. Om Tenhaltige Bly-
malmer åro tillika Fyriticof_ eller mycketmed Arfenik och Svafvel mine-
raliferade, och i hvilka efter Hcnkels appropriations lag, Blyet för Järnets
fkull finnes med Ten förenat, då kunna deffe fluffer med förfiktighet nyt-
jade åfven göra gagn.

Anmärkning 5.
År Tenmalmen, Guld, Siifver, Käppar, och Jårnblandad, år det

nödigt, at den förft fint fönderbokas , dragés til fchlikt, vafkas och rå-
ttas, famt at til flut af Rättningen, fom bör fke lindrigt och varfamt, tll—
blandas litet Hartz eller Beck at författa Järnet få mycket mojeligit år,
i deff metailifka geftalt, fedan utdrages Järnet mcd Magnetén, och det öf-
riga förderftötes fint, famt vål ihoprifves mcd de måft reducerande fmålt-
flufferne N;olell.er 11. detta diegelprofverdrifvas förft under enmaklig,men
fedan häftig tiltagande eldgrad, högfl: en fjerdedels timma, då Tennet få-
fom låttfmålt famlar fig til en regulus på diegelbåtnet: men Kapparen,
ået öfriga Järnet jemte Guldet och Silfret blifva ofmålte, famt kan cup-
pelations vågen fedan Silfret och Guldet fårfkilt uttages, famt igenom
Ikedning Silfret åter ifrån Guldet affkiljes.

Anmärkning 6.

Den fom hos ofs hår i Finland vil pröfva våra Jårnhaltige Granater,.
Blyertzer, och Skörl på Ten, bör I anfe dem hålfl fådan underfökning
värdige, hvilka åro ovanligen tunga. 2. Defla Tenhaltige Stenarter bo-
kas fint fonder och vafkas famt derpå tilredas af dem diegelprof med
Småltfluffen N;o 4, och hvilken Herr Prefes hårflådes i Labratorio Che-
mico med förmån altid brukat vid Tenmalms profwer. 3. I fall efter
en fierdedels timmas drifning för puften defla Mineraftanni Calciforme;
icke åro få rika på Ten, at de förmå gifva en Ten regulus, kan man
med någon pSökning af denna flufs bringa ur dem, et Jern-korn, el-

D 3 ler
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ler en Jårnhaltig regulus. 4. Af dem rafpas något, fom"uplöfes i Sked-
vatn, hvilken foiution fedan decanteras, och förfökes med Spiritu Salis,
hvarvid fålles et preecipitat , om Tennet år med i fpelet, hvilket man
fedan bjuder til at med litet Beck fmåltnings-vågen bringa i Tenhaltig
Metallifk geftalt , eller ock foiverar man detta praecipitatet i Aqua Regis, ■

hvilken foiution diluerad och underfökt mcd Solutto Auri , om af denna
blanning upkommer något rödt praecipitat eller den få kallade Cvlor ru-
ber cafii utmåker Tennets närvaro. Uplöfes det igenom Acidum Satis
erhållna praecipitatet fedan det biifvit elutrierat af Oleo Vitrioli, få kan
icke deraf prsecipiteras med Spiritu Salis Ammoniaci, et fnöhvit pulfver.
om där år Ten,

Anmärkning 7.
Når i öppen diegel tenmalms-prof anftålles , få år båft at nyttja

fluffen N:o n. Degeln upglödgas förft och fedun öfes deruti af den
fammanblandade malmen och fliffen en tredjedel, litet derefter åter ånnu
en tredjedel, och deruppå fedan det öfriga, hvarefter täck-diegeln på-
fåttes famt drifves en fjerdedels timma med ftark eld, och då finner man
fluffen jämt fmålt utan kokning och lkum med ten-regulus på båttn.
Huru viffa rika tenmalmer åfven lått kunna underfökas endaft e-
mellan 2lne löfa och täta ved eller Bokkål i elden, det befkrifves af
Cramer i defs Docimaitiquepag.f 4 Proceffen LIX,

Anmärkning 8.
Huru Wolfram bör pröfvas på ten,det har Lchmm loco citato $.6»

omftåndeligcn befkrifvif. At efter Gellerts uqgift af tenmalnernas calci-
nation på et glödgat järnblack tilråckeligen kunna dömma om deras halt,
tyckes vara ofåkert och fållan träffa in.

Anmärkning 9.
At ifrån tennet affkilja Svafiet fom igenom Fluffen N.o 1 .. något

kunnat vidhäfta tennet ech göra det fkört, få kan man med hälften tilläts
af Saltpetter calcinera tennet, och fedan på nytt lmålea det med fluffen
N o j.

(«) J. G. Lehmans Probier-Kunft pag. 300.
(_ ) !" G. Kislings Ars Probatoria pag. 73.
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(c) Vogels Pra&ifches Mineral- Syfteme pag, 465.
(d) Cramers Anfansgrunde der Probierkunft pag. 538. Proceffen LVII

jåmf. med Proceff. XXXVI.
(_) Maquers Anfangsgrunde der Pra&ifche Cbymie pag. 234. Cap, V,
C. ) Vogel Loco citato,
(g) Direi., Scheffers Docimaftique i manufcr.
(b) Alla deffa Fluffer äro af Hr Pr_fes til fin fammanfåttning upgif-

ne och med förmån nyttjade i Laborat. Chemico hårftådes.

§" 8.

Om Tenmalmemes Bokande, Vafkande och Räflande.
Som Tenmalmarne efter det fom förut anmärkt biifvit,

finnes gemenligen altid antingen, blandade med åtfkillige flags
ftenarter, eller ock tillika med Svafvel , Arfenik , Jårn , Käp-
par, ja ftundom ock med Cobolt och Vifmut (ej och andra
Malmer , få år Råftandet och Wafkandet nödigt at fkilja Ten-
malmen ifrån deffa medföljande heterogenea , til hvilket fedna-
re den ock framfor andre malmer tyckes vara beqvåmaft, i an-
feende til defs tyngd, fom öfvergår nåftan alla andras. Rå-
ftandet fker egenteligen derföre, at malmen dels må blifva
defto tjänligare til bokning, dels ock at åtfkilliga volatila de-
lar af malmen bortfkiljas, fåfom Svaflet och Arfeniken; Ibland
kunna dock tenmalmer, fom åro blandade med mjuka blöta
Stcnflag , ftrax utan någon föregången Råftning vafkas och dra-
gas til Schich, åfven fom en annan malm ofta _il tvånne refor
bor omroftas, innan de blifva nog möra til bokning, och de
volatila delarne drifvas af, famt vore vid Tenmalmarnes roft-
ning, en calcinatio extinc-Oria allmänt rått nödig.

Sjelfva Roffandet plågar på det fåttet inråttas, at Malmen
i öppna luften upftaplas hvarftals med emellanlagd ved eller
kål, hvilka fedan itendas; de gröfrc ftycken af Malmen låg-
gas åt bottn , de finare opp åt, famt tilfees i det möjeligafte,
at fåfrad malm af lika ftora ftyck.n , lågges i hvarje ftratum

eller
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eller hvarf emellan kålen. Vid vafkningen och bokningen,
fom fker, med en eller flera ftora Hamrar eller bok -ftampar,
hwilka uplyftas af et hiul , fom omdrifve3 af vatten , bör an-
märkas, at ju finare malmen bokas, defto båttre år den, eme-
dan ftenarten fedan lättare föres bort af vattnet , uti den der-
til inuettade vaflc-rännan, och hvilken bör hafva en efter
malmens tyngd lämpadfluttning eller ftupning. Vattnets häftighet,
fom håraf hårrör, åfven fom dels myckenhet bör ock vara af-
paffad efter malmens befkaffenhet , jämte en hop andra omftån-
digheter, hvilka en upmårkfam arbetare noga bör förftå och
i akt taga. Deffa operationer böra få långe om hvarandra
uprepas , til defs man fkilgt ifrån Tenmalmen de medföljande He-
terogenea eller främmande ämnen, få mycket fom någonfin
mojeligit varit. Håller malmen Jårn, fa bör den omedelbar-
ligen roftas med Kål eller Ved, på det at jårn-particlarna må-
ga reduceras och fedan defs bårtre utdragas af magneten; I
annat fall, brannes tennet förr til en metallifk Kalk, ån järnet
förflaggas. Arfeniken och Svaflet fkiljas båft ifrån Tenmal-
men genom defs roffande i en bränn-ugn, hvarvid malmen
ftåndigt böromröras,få atden intetihopgyttrareller fammanfmålter.
Någon blandning vid råftningen afLimften , lapis calcareus , eller
fom båttre år, gammalt obrukbart jårn; hvilket ej år för myc-
ket roftigt, torde ock göra godt gagn, at defs båttre affkilja
Svaflet och Arfeniken, fom ock at förvara tennet för afbrän-
ning. Roftningen bör fke med en ftark och häftig eld.

Anmärkning.
Om roft- och brann-ugnens befkaffenhet och inrättning, kan låfas

SCHLYTERS Untericht von Hyttcn-Wårktn pag. 28. På några ftållen
år vid deffe Rått- och Bränn-ugnar fårfkilt inrättning at fånga både Ar-
fenik-Röken fåfom ock den af Arfeniken fublimerade Tenkalk.

(<i) Vallen Metallurgia Chemica pag. 338, Cap, IV. $, 1.

§"9.
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§. 9

Om Tenmalms -proceffen eller defs utfmältning i flört.
Sedan Tenmalmen tilråckeligen biifvit renad och fkil<s

från defs medföljande heterogenea, på det fåttet fom år befkrif-
vit i förra §. få återftår allenaft, at med mycken förfigtighet
och noggranhet, få inråtta fmåltningen, at tennet må fullkom-
mcligen århållas ur malmen, och fåledes få mycket fom mo-
jeligit år., hindras från Calcination, famt underhjelpas tU defs
fulla reduOäon.

At vinna detta ändamål, få
t. Tages den genom Roffande, Bokande och Välkände

til Smältningen tjänlige gjorde malmen , och lågges hvarftals
med emellanlagde tråkal, uti en dårtil inrättad ugn.

2. Förfta hvarfvet göres af kål, hvarpå malmen Mgges,
och få åter kål, af hvilka altid bör tagas mycket ftörre por-
tion ån malmen, på det at tennet må defto båttre aktas for
calcination, och defs rcdu_lion fullkommeligare underhjelpas
famt fmåltningen fnarare gå för fig.

3. Kålen böra dock aldrig vara mindre ån hönsägg 1, hvil-
ken ftorlek ockfå baft paffar fig til all den myckenhet kål , fom
nyttjas vid ten-proceffen i ftort; ty derigenom befordras en
jåmn fmåltning för malmen.

4. Det år ej eller otjänligt, om deffa kålen, fafom ock
malmen, fköljes i vatn innan de inläggas i ugnen , emedan mal-
men härigenom fåfter fig båttre vid kålen, fiimt en hop med
orenligherer affkilja fig ifrån dem, och åfven vinnes härmed,
at de up i ugnen intet onyttigt fortares.

5. Den til Tenmalms-Smältningen brukeliga ugnen, bor
vara mindre och trångare neruti, ån upåt, och af en pyramida-
lifk form, famt i den proportion, at om defs högd vore 4 al-
nar , få bör defs ofre bredd vara 1 aln och 6 tum , men defs
nedre, en half aln. Den bor ock hafva et öppet hål nertil

E hvariga-
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hvarigenom den fmålta metallen altid fritt och utan hinder
ftrax kan utrinna.

6. Puflarne fom nyttjas vid Tenmalms -fmeltningen , böra
vara mindre ån de vid andre malm -proceffer brukelige , och
hafva ftörre andhål , famt vara få lagde , at de blåfa jämt i ug-
nen igenom forman fom gores af ler eller ftcn.

7. Den vid fmåltningen påflytande Slaggen, bör ofta och
med omforg aftagas, på det at icke tennet må i den^ infvepas
och derigenom calcineras och för/laggas.

Anmärkning i

Vid denna,på dettafåttet inrättade fmålt-proceffen, århålles tennec
rent och fmidigt, famt gjutes det uti de härvid brukelige Koppar-formar,
hvaruti tennet rinner ifrån ugnen. Dock i fal! tennet ikulle vara ånnu
orent, hårt och fkjört, få bör det antingen åter inlägges i ugnen, eller
ock å nyo fmåltas med tilblanning af fina kål i Beck eller Harts (ti).

Anmärkning 2.

Hvad för öfriglt angår Småltugnarnes befkaffenhet och låmpeligafte
ikapnad , kål och malmblanningen, famt de handgrep, hvilka få vid ten-
jiets fördelaktiga utfmåltning ©ch finering, eller rening åro nödiga, kan
derom närmare råd- och jämföras en hop Engelfke Bergsmåns fkrifter
(b) , fom ock den förfarne Schluters (c) famt lugels lämnade underråt-
telfer (i). På några orter utrikes fins åfven både vid rått- och fmåltningen,
fårfkilta tilbygnader , dels at famla den under tenmalmernes Rättning up-
gåendeymniga Arfeniken, dels ock, at fånga den af och med Arfeniken
tillikafublimerade Tenkalken, hvilken efter ny lindrig rättning på nytt med
tilfats af fina kål, Harts och infiammable ämnen omfmåltes och reduce
ras til ten (e).

Anmärkning 3.
I fall tenmalmen vore mycket hårdfmålt och man nödgades nyttja

någon Småltflufs , få år ingen tjänligare ån Ten-Slaggen. I fårlkilta
fmå fyrkantige ugnar , omfmåltcs åfven tenllaggenmed ymnigt kål , til ten
och det under ftrångare eld ån annors.
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(a) Jämför Valleri Metallurgie pag. 344.(b) jåmf. förutan andra håruti John R.rys Collection of Englifh Votåt
pag. igo. och Philofophical Transaclious för år 1678(c) Chrift And. Schlyters Unterricht von Hyttewårken pag, 110, li3/
af7, 283, °bh 317.(d) Joh, Gottfr. Jugels Berg-Schmeltä und Figier -Kunft , pag. 190och 31g

(e) Roller in Bergbeu-Spiegel pag, 140. Ad. Beyers otia metallica P,
111. pag. 176. &c.

§. 10.

Om Tennets närmare rening, defs tilborliga halt och
pröfning.

Huruledes Ten kan renas, och derifrån affkiljas en hop
metallblanningar , fom fölgt med i tenmalmernas minerali-
fation, derom år i §. g och 9 förmält; men fom Svaflet och
Arfeniken , i fynnerhet den fidftnåmde aldrig til fullo kan fkil-
jas ifrån det renafte tennet §. 7. N:o 3. det fkadeliga
Blyet åfven gemenligcn mycket nyttjas inblandat vid tenar-
beten; Så år det mödan vårdt, at nu närmare utreda, huru ten-
net åfven borde renas ifrån Svafvel , Arfenik och Blyhalt , i
fynnerhet da det brukas til förtenningar, eller deraf förfärdi-
gas Husgeråd och Tenkåril , hvaruti åticka och andra fyrliga fa-
ker förvaras, eller igenom kokning tilredas.

Förutan dit, Svaflet icke (a allment följer Tenet åt, fom
Arfeniken , och det åfven under Tenmalmens råftning och ut-
fmåltning i ftort, måft redan affkiljcs, la kan det därifrån ån vi-
dare frias, om med Allcalifkt Vinftens - lalt , Tennet på nytt
varfamt under maklig eld-, omfmåltes; Arfeniken år fvårare at
blifva af med. Den rönrike och flitige Herr Margraff har icke
funnit på någon tilråckehg och låmpelig method hårtil, utan må-
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fte framdeles igenom nya ron ocb lyckliga fynd, någon utväg
hårtil finnas. I fall Tenet granuleras och flere refor omfmåites
varfamt, med mellanlagd råVinften per ftrata eller flovis, år ej
tvifvel om, at det ock mycket bidrager, at fkilja bort det me-
fta af Arfeniken. At kunna fkilja Bly ifrån Ten, anfes ånnu
i Chemien , for deffe Metallers likhet och noga approximation,
nåftan for en obekant fak. Som Cobolt Regulus , Zink och Wis-
mut, hafva mycken liten attraktion til Bly, och kunna icke
dermed gerna fammanfmåltas , men deremot de altforväl förena
lig med Tenet, få tyckes det ock gifva anledning td Blyets
fkilning ifrån Ten. Zinken och Wifmuten , böra åter fa
mycket håldre tålas i Ten-blandning, fom de öka Tenets lyfter,
och Zinken fammanfmålt dermed utgör en lättare Metall com-
pofition, ån Tenet och Zinken, förut voro: at ej förtiga det
den på intet fatt år i blandning med Tenet, för hålfan fa vå-
delig eller fkadelig , fom det förderfveliga Blyet. Huru Co-
bolten, om den nyttjas til Blyets fkedning igenom amalgama-
tion, kan åter affkiljas från Tenet, år en bekant fak.

För den fom vid laggranna Chemifka förfök måft aga vål
renat Ten, fom ock vid tilredning af Amaufa famt åkta Coc-
einell -jfårgen , fa går det an , at fkilja Kopparn ifrån Tenet
med Skedvattn fom uplofer Kopparn, men corroderar och coa-
gulerar Ten-kalken, eller och med falmiac fpiritus, fom uplofer
Kopparn , men ej Tenet , för ån det år Callciforme. Järnet kan
ock tåmmeligen vål fkiijas ifrån Tenet, med Spiritus Vitrioli,
eller Aqvafort , fom uplöfa Järnet, men ej få lått, och icke utan
Digeftions varma Tenet. I fall Silfvcr vid olyckliga eldsvådor,
eller ock få annors fammanfmåker med Ten, kan det på det
fåttet afikilt århållas, at en flik Metall-blandning med maklig
lindrig eld fmåltes, med litet inblandat fint kålftybbe och beck
eller hartts, då alt hvad Ten år, fmåltes och reduceras farfkilt:
men Silfret blifver qvar ofmåit, til des det med allförftark eld
drifves. Skulle Tenet aldelesredan inblandat fig och fammanfmålt
med SUftst. få nwfts det Calcinations - vågen forfökas- Så långe

Ten-
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Ten-afkan år hvit, håller den icke Siifver, men blifver den
grå, få bor den med tilfatts af try delar Salalkali drifvas, at få
Silfvret affkildt, eller ock vidtages Cuppellations Methoden , med
tilfatts af Bly, om Siifver halten det förtjenar.

Hvad Tennets råtta halt angår, fårehäller der fig ganfka
olika, då det år Bergfint, eller når det finnes beredt til behof
för vi;fa flags flogder.

Det Angelika Tenet kommer därifrån i ftörre och min-
dre tackor och flänger ( les lingots & les faumons ) famt Plåtar,
De mindre ftångerna våga ifrån 2 til 35 Lisp:d ( livrés ),
de ftörre ifrån 250 til 380, och plåtarne vid pafs en half livré.
De ftörre Tackoin: åro af en paralelipipidifk form och tjocka.
De fmårre hafva famma form, undantagandes, at de åro ganfka
fmå. Plåtarne åro Tenftycken utklappade i en fart qvarnar
vid 2 fot (piés) långa , en tum breda, och 6 linier tjåcka. Tennet
formerat i de ftörre ftångerna, åro af 2:ne flag, det förfta mär-
kes i Engeland med en ros , men det fednare flaget år det fom
kommer til Rouen, hvareft det underfökes och pröfves, då det
märkes med en ring , om Tenet år godt, vekt och rent. Sådant
fom det kommer ur arbetarenas händer vid GrufvGrne, fa mär-
kes det ånnu utom rofen med en ring, men i fall det år af fämre
egenfkaper göres derpå 1, 2 af 3krokar eller hakar (Crochets) ak
efter fom det år mer eller mindre rent. Defsa Krokarna kallas
Griffes. Från Spanfke Indierne hämtas en fort Ten fom år gan-
fka blött och kommer i platta flänger, af 120 och 130 Lis-
punds tyngd. Ifrån Saxen kommer och Ten , i en maffa och irre-
gulier figure, fom Handlande och Tengjutare kallar lingots
ehuru den intet har mycken raport til den Engelfka Ten lin-
gots. Det Tyfka Tenet fom hämtas från Hamburg, och fe-
dan genom Holland, år uti tackor af 200 och 250 Lisp:ds
tygnd, famt uti flänger af g eller 1.0 Lisp:ds tyngd, uti form af
enTegelften och derutafhardetkommit at dekalla det I'Etain en bri-
qve. DetTyfka Tenet håltes för fåmft; Det råtta och åkta Engelfka
Tenet, fem i ilögder uparbetas ,år til fin halt icke få danat igenom
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utfmåltning vidBergverken; i detta affeende kan rått Bergs- Teni-
från Böhmenoch Saxen oftavaraaldeleslikamed detEnge lfka utan at
verk-Tenet undergår enfårflcildt beredningochafpafladMalmbland-
ning, hvarigenom det fram för andra orters Tenarter, åger et
få utmärkt företräde. I anfeende hårtil år ock detta fa kalla-
de Engclika verk-Tenets halt och tilredning, mycket olika både
i Kålland , Tylkland och Engeland. I Hålland beftår den båda
Engelfka Tenblandning af 2 fkålp.d Koppar, '" fkålp.d Måffing
famt i fkålprd Vismut , och en Centner rent Ten. 1 Engeland
nyttjas til det råtta ågta Tenets ligering tilfattfer åfvcn af kop-
par, Måffing och Järn, jämväl Vismut och Regulus Antimonii,
men proportionerna åro icke få noga bekante, åfven fom Ten-
g jutarc derftådes hålla det för en hemlighet. Det vet man
endaft , at öfverfta delen af deras fmålta Berg-tens tackor , fom
innehåller det renafte Tenet förfåttes med 3 fkålp.d Koppar på
I Cent. Ten, den medlerfta delen med 2 (kålp-d dito , och bom
Tenet med 1 g delar på Cent. (d) at ej förtiga det Engelsmån-
nerne mycket fållan och ganfka fparfamt nyttja Bly i Tenets
ligering. Men deremot år det i Tyfkland nog allmänt, åfven
fom ock hos ofs hår i Sverige, vareft 2 ftåmplat Ten kallas
det fom beftår af 2:ne delar Ten emot en del Bly, men år
hos ofs forbudit för fin odugelighet at arbetas. Treftåm-
plat innehåller 84 delar Ten emot 16 delar Bly och 4 ftåm-
plat hyfer endaft 3 delar Bly emot 97 delar Ten, famt utgör
denna blandning det hos ofs få kallade Engelfka Tenet. De
båfta tilblandningar för Engelfkt Ten, hvarigenom få fårgens
lyfter fom defs fmidighet bibehålles, år den fom beftår af rent
Ten något Zink famt litet Järn , eller och af Ten något Vis-
mut och litet Regulus Antimonii. Järnet fkadar ej utan håldre
är nyttigt för hålfan, om af fyror det ock fkulle jämte Tenet
något uplöfas ; det famma inträffar ock med Vifmuten, hvilken
af falt Syra icke eller lått uplöfes. Sedan Kunkells tid , har
nu mera all farhåga förfvunnit för olågenheten af Regulus An-
tinomii; at ej förtiga det den ock ganfka fparfamt under kok-

ning
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ning af Salt mat och andra Köksåmnen uplöfes af fyrliga och
Såpaktiga Saffter eller Liqeurer, fåfom Vin och Lemon-
faft, Apple och Päron-muft famt Atticka fom angripa vål
något Regulus Antinomii och blifva åfven dåraf något Emetifka,
men defs tilfa*s vid Tennet behöfves få ringa, at deraf icke
eller något fådant år at befara.

Hvad Tennets pröfning angår, vårkftålles detta på flere
fått, och hvarom kan jämföras fä Kleins Befchreibung der Met-
tall loth pag. ij 3, famt Hallens neuc Kunfle Hiftoria pag.
269 til och med pag. 27?. Allmånnaft fker det af Ter.gjutare
på det fåttet, at de fötföka om Tennet knattrar eller intet
emellan tänderna, ju mera det knattrar defs renare anfes Ten-
net vara.

Anmärkning 1.
Förutan detta pröfvas ock Ten med fårfkilta tilgutna profkulor af de

förenåmde flere flags Tenblandningar och ligerte Tenarter, få at af
hvarje flaggöres et litet Tenklot eller en Tencub, hvilka med påfatte
teckn finnes utmärkte få til blandning fom ock til tyngd, och emot
deffe prof Tenkulor järnföres fedan til färg, fmidighet och vigt det Ten
man år finnad at til defs halt pröfva. At igenom Hydroftatiflc Våg-balk
utröna af Tenarternas och deras blandningars fårfkilta gråvitas Specifica
Tennes halt och godhet har ock biifvit vidtagit jåmf. Hallen Loco
cit. famt har i^ fynnerhet Herr Bergs-Rådet Brandt och Direc.euren
Herr Scheffer närmare budit til at utreda denne Methoden til nogare ut-
rönande af Blyhalten i Ten, men fom efter Hanii och Kraffts förfök,
Ten fam.manfmål. med Biy får en mindre Gråvitas Secifica ån lika mycket
Ten och Biy fårtkilt annars Ikulle våga , få har ock Herr Kåftner fom
P . Ty

o
to utS;fver våra Svånika Vettenlkaps Ac «demie Handlingar med_kål påimnt och århindrat, at icke på detta fått Blyhalten i Ten rått

kan pröfvas eller röjas.

(fl) J G. Walieri Chem. Fhylica Tom 11. IV. pag. 785 och 386.(_>) Savsrys Diflaonaire de Commerce loco citato.
(c) Miuchenbrockii introd. in Phil. Natur. J. 1187 &C.
(rf) -Hallens neue kuufte Hiftoria pag 243 och 24.7.(e) Juftis Chemifche Schriften pag. 3105.(f) G. C, Bohns neugrofnete Warenlager pag. 1079,
(g) Svenfka Vett. Acad. Hand. för 1744 och ijfj Vol. XVI.

{b) Dis-
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(.>) Differt. de Denfitate Mettallorum fecum permixtorum Commenf,Acad. Scicnt. Pe.opol. Tom, XIV. pag, $6.
Q) Differt. de ignis cflicacia in mutandis corpcrum voluminibu..

Lugd. Be!. 17f j.

§. II

Om nyttan eller fkadan af Forteningar , famt om Ten-
nets Bruk i Konfter, Slågder ocb bvarjebanda Hnsbebof.

At med Ten öfverdraga Järnblack och Koppar -kåril, det
har långe varit i bruk, dels at öka lyftert af en hop flogdade
tilvårkningar , dels ock at förvara Järnblack för råft, famt at då
Koppar och Järnblack brukas til husgeråd i Köket under Ma-
tens rilredning och kokning, ej något af Järnets råft och Kop-
parens fkadeliga årg må uplöfas och inblandas där uti. I an-
fende til den förra omftåndigheten torde med Förtening något
vara vunnit; men i hånfeende til Köks-kårilens Förtening
fåfom det hos ofs hår tils i Sverige fkedt, år detta
uptåg en högft fördårfveiig gärning, fom aldrig borde tillåtas.
Af det fom förut anmärkt biifvit i §. 10 år oemotfajeligeligen
beftyrckt at det renafte Ten ånnu hyfer ganfka mycket Ar-
fenik och kan aldrig til fullo derifrån på något fått affkiljas
lamt fkuile Tenkårils bruk i fölgd hår af, altid medföra myc-
ken och alt för fynbar våda på Mennifkcrs håifa; i fall af
Tennet Arfeniken icke vore något figeradt.

Når Blyblanning hvilken fä mycket tiifåttes i Tennet vid
Förteningar ännu kommer hår til, uppkommer derd en Met-
tall blandning til Förtening, fom år et fikert faftån något
långfarat förgift för Menniikor och alt hvad lif och anda
hafver. Sedan vi nu mera ån förr, afvåndt ofs ifrån våra för-
faders berömmeliga fed, at i Stenkåril och Järngrytor tilreda
vår Mat och Spis , och nu öfver alt den fom hälft någo*t för-
mår, nyttjar dar til hälft Förtenta Kökskåril fimt Förtenta
Thé-och Caffe Parmor, fö haj; ock gickt, Tanvark, famt fvå-
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ra Colik och Magplågor biifvit allmännare i Landet ån någon-
fin förut. iMedical TranfaCtion Vol. I. 1768 kan låfas flere
Rön, at rent Ten ej gcrna låter uplöfa fig af Vegetabilifka
fyror , men väl Blyblandat , och då folveras åfven fjelfva Glafu-
ren deraf. Et gran Bly om dagen, betager redan nog Matlu-
ften , famt anfes i Madrid af Stenkårils bruk > fom åro ofver-
dragne med en mycket Blyblandadt Glafur Folket fa fvåra
Coliker , och de af Tyfkarna få kallade Durre , Grimmen deraf
hårröra. Salomon Schinz i defs Difiert. de Stanno & ejus mis-
feUa cumplumbo in re Oeconomicauftuy bevifer at af AttickaCi-
tron-faft ochVin, Tennet redan något uplöfes , men ånnumera når
det år Blyblandat, då åfven alla Syror, Oljor, Smör och Aggegu-
la, af llike Tenkåril få en för hålfan högft fkadelig tilbland-
ning. Ja man har et bedröfveligt vedermåle af Blyblandat
Tens värkan och fölgder på en hel Adelig Familia i Saxen,
hvilken i Blyblandade Tenkåril var van at förvara och nyt-
tja fit fmor, men råkade deraf i en långfam fvår och obote-
lig fjukdom (a). I anfeende hårtil hafva åtfkilliga Forftar i
Tyfkland redan i fine Stater på det ftrångafte forbudit all Bly
tilfats, fa vid Förteningarne fom Tenkå, ils tilvårckning. 1760
den 9 Junii blef i Brunsvik den vanliga Förteningen af två
tredjedelar Ten och en tredjedel Bly igenom et publiqet Man-
dat aldeles inftåld, emedan af en flik Förtening under kok-
ning i Förtenta Kåril beredes en Pouder defuccefion , fom ef-
ter hand bereder en iaker och tidig död. Hår hos ofs hvar-
eft Blyet allmänt i ftörre och mindre mån vid Tenarbeten år
tillåtelig, år altfå ock hög tid uppå, at tanka på ändring hår-
nti, famt borde all Bly tilfats hos ofs, få vid Fötteningar, fom
vid Tenkårils tilredning för Kjöket och Bordet för eviga ti-
der utdömmas , och i det ftålle vidtagas Tennets Ligering och
blandning af Ten, Zink och litet Järn, eller ock, at den be-
ftår i fammanfåttning af Ten, Wifmut och litet Regulus Au-
timonii.

F An-
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Anmärkning i.

Vid Forteningar utrikes , i .fynnnerhet i Engeland nyttjas aldrig
Hartz, Beck eller någon annan fettma, emedan det ej nog fåfter Tennet
eller bibehåller des råtta färg. Utan når med rått ligerat Engelfkt Ten
Förtenes, få lkafves Kårilet litetförut, at Kopparen blifver vål blank, fe-
dan omiköljes det flera gånger med en af ättika och falt Gjort-lag. Här
på fköljes det rent med vatn, torkas på elden famt öfverftrörs med litet
fönderftött Salmjac då det ån år något varmt, hvarefter ftrax För-
teningen fker, under det man efteråt åfven då det ånnu år varmt ftrör
öfver Förteningen litet Salmjac på nytt. Tecken til Förtening utan
Bly tilfats år I. Tennet Silver lika färg. 2. Förändrar fig ej denna
fårg i någon mon om man ock ffere gånger kokar i Kåriliet hälften
Vatten och Vinåtticka hvilket Blyhakigt Ten fnart gör. 3. Har För-
teningen väl öfver alt fåft fig i Koppar-Kåril, bör en inkaftad Jårnfpik
eller annan Jårnbit kokad med vatten i 2 timmars tid, behålla fin färg
och ej blifva kopparfårgad. 4. Har Tennet varit mycket Blyhakigt, få
bdifver och en ren och klar Sallaka af kokfalt om den kokas i flikt för-
tent Kåril inom 15 a2O minuter, fedan Vatnet börjar fjuda, efter hand
mer och mer grumligt och prsscipiteras deraf, fedan Lagen kalnat et
flumbum Comeum på båtten.

Anmärkning. 2.

At kunna fpara Ten vid Järnblacks Förtening, och'fria Järnet från
Råft, voreväl, om Herr Chartiers Mettall Compofition i{ Paris vore allmän,
emedan han fkal kunna fålja den för godt pris, och dermedKoppar och
Jårnfmide för råft kan bevaras. Herr Deranton i Paris, har åfven up-
dagat den i Engeland brukeliga Konften at fordra eller dubbleraKoppar*
kåril med tunna Silfverblan. Men deffa Köks-kårill falla dock 'få dyra
at en Koppar - Caftrull med Siifver dubblering koftar endaft två tredjedelar
mindre ån en af Siifver. Herr Fougcroux de Bondary anmärker och i
defs Recherche fur le Ruines de Herculan, at i äldre tider Koppar-kå-
ril varit med Silf*er och ej med Ten inuti öfverdragne. Ibland Hercu-
lanika fynd /kola ochfå ofta fådane Kåril förekomma, fornt befinnes al-
deles Råftfria.

An-
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Anmärkning 3.

Tennets bruk i Konfter och Siögder år rått mycket vidftråckt, det
hopfmåkes med andra Metaller til åtfkillige Metalls Compofitioner, varaf
Klackor, Stycken, Bilder , Stöder, Orgor., Fårgkitlar, Knappar, Spän-
Beflager och flere flike faker gjutas (/?). Ten ingår i Mctallblandningea
af Stycke-och Klfrek- Metall famt Aesaldarium fom brukas til fpeculra
cauftica. Plint, Temperatura Ollaria beftår af ioolde delar Koppar mot
4 delar Ten och de gamlas Klockenfpeyfe af ioolde delar Roppar la
och en half del Ten. Blandar man 3 delar Ten med en del Koppar och
litet Arfenik fom fammanblandas med Svart flufs hvilken figerar Arfe-
niken och bibehåller Metallen i defs råtta geftalt, får man en tåt, hård
och fin ftålfårgad Metall (c). Den i Indien bekanta hvita Metallen kallad :
Cuncham eller Vongalam tilredes åfven af 8 delar Koppar och» 2 delar
Ten (d). Silfverlik Metall eller Stannum induratum reffplendens, upkem-
mer, når man blandar ra delar Ten med en del Regulus Antimonii Martia-
lii famt Koppar en 48'^ del ( _"" Savary upgifver ock en annan Com-
poficion hårtil, åfven fom han anmärker at i Frankrike ordinairt ligeradt
Ten beftår af 6 Skalp. Måffing och 15 Bly på en Centner Ten. Desu-
tom år det tillåteligt dårftådes, at Tengjutare fåija åc Kopparflagare ,
Glasmåftare, Orgmakare, Blymakare och andre dylike Handtverkare fam-
manblandadt af Bly och rådt Ten til hälften hvardera, fom de kalla Claire
Soudure , Claire etoffe, Bafc etoffe eller Petite etoffe. Denna forten
Ten är deij fåmfta af alla. Tengjutare få ej eller nyttja den uti några an-
dta arbeten ån vid Ljusfaxs-Fabriquerne. Japaniikt och MalakifkX. Tern
fom år rikafl, brukas i fynnerhet til Blad och Platt Ten, hvaraf tilre-
des Stanniol med tilfats af Qvickfilfver til Spegelfolier. Ifrån Hol-
land hämtas en annan fort utklappadt ten uti oåndeligen fina och utdana-
de Blad, De åro antingen helt hvita eller på ena fidan färgade. Får-
gen år gemenligen fvartröd eller gul, fom år intet annat ån en fort Får-
niffa aplicerad til Ten. Denna fort Blad-Ten fom Waxnippers-Handlan-
de kalla Appeu , nyttjas at öfverdraga Waxadt Trä och andra Waxarbe-
ten fom man vil bepryda och göra granna. Målare nyttja deffa Bladen
mycket uti åtfkilliga målningar, Cartoucher och andra prydningar (/").
Tentråd dragés mäft af Lapparnefom dermed bordera Lappmuddar , BrÖft-
fctpps-, Penninge-Pungar och Snusdofor af Näfver, åfven fom Tenafks
allmänt nyttjas af Glas- och Stenflipare, annat at förtiga.

(a} Juftis Chemifche Scfcriften L. 13. pag. 99,

F a (p) Hol-
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(b) Hallens neue Kunft-Hiftoria pag. 276. Diftionaire des Arts k

Metiers Tom. 11, pag,- 153 och 172.
"(<.) Dire_r. Meyers Tal om Metall-Arbeten pag. 20,
(d) J. G. Wallerii Chym. Phyf. T! 11. pag. 385.
(_) Gerbet Oftindifche Naturgefchichte pag, 60,
(/) Savary Loco citato.

§. 12.

Om Handeln med Ten.

Sedan i §, 2. redan biifvit utmärkte de orter och land-
fkaper fom ymnigaft äga Tengrufvor, och åfven i §. 10. år
utredt befkaffenheten af tennets fårfkilta halt; få vil man nu
endaft i korthet upge några anmärkningar , hvilka i an-,
feende til handelen med ten tyckes vara nödige at veta. Det
har fordom vari: tillåtit Franfoferne et föra ten ur England
med det vilkor , at de fkulle betala dubbel tull for utförfeln
ån fom Englåndarena fjelfva betalte. Denna handel har fedan
biifvit uphåfven, och år det nu et Engelfkt Compagnie , fom
har privilegium e.xclufivum at drifva handel med ten, hvarpå
det minft tar dubbelt värde. Detta Compagnie har et
tecken fom det fåtter på tenftångerne fom fkola förfåndas til
utlänningen. Enligt en Tull-Förordning af år 1664 betaltes
for Ten i Frankrike uti import nemligen oarbetadt fint eller
groft af alla forter i tull 50 fous för Centnern och arbetat an-
tingen inlåndfkt eller utlåndfkt 100 fous. I följe af en För-
ordning af 1681 år åfven ftadgat, at det intet bör införas i-
genom andre ftållen i Frankrike ån Lion, Marfeille, Toul/on,
Cette, Ägde, Narbonne, Bourdeaux, la Rocbelle, Rouen,
Dieppe, Centvallerie och Calais. Hundrade Livrés Engelfkt
Ten faljes i Amfterdam för 40 Flor. med en Flor, afdrag-
ning för prompt betalning. 100 Livrés Ten ifrån Siarn och
Malacca, fåljes td 45 Flor. med 1 Flor, afdragning för god
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vigt och i för prompt betalnig (a). Förutan detta kommer
det båfta Ten ifrån England, och ibland de Engelfke Tenfor-
terne hålles den för finaft fom beredes i Cornvall , dernåft år
det Japanfke fom Hållåndarena hämta från Oftindien, fedan det
Bbirmifka , nämligen det Schlackemvaldifka ,Krupinifka, Lauter-
backifka och Scbönefäldifke " lift må räknas det Geyerfka, Al-
tenbv.rgi.fke_ Annebergifkc. Fhrenfriedendorfifke, Eibenftockifke
och andra i Saxen. Tenet följes vid Hyttorne antingen gutit i
ftora flycken eller i remfor ( Gegatters ) fom Egges i packor.
Sådant fker på det låttet, at Tenet gjutes i fammanhengande rem-
for (Streimen) få at det ler ut fom et nåt (Zug) och detta kallas
Gatter. Åtfkilliga fidanc remfor ( Gatter) rullas tillammans
ien packa på en klats och flås tilfammans med hammarn , at
federmera präglas (b). Rått åkta arbetat Engelfkt Ten plår ge-
menligen hafwa tilftåmpel en flygande Ångel, fom håller i ena
handen Våglkål och i den andra en Palmqvift. Det båfta Ten
fom förarbetas i Polen och Preufen, och kallas rofen Ten, be-
ftår af 1 5 pund rent Ten med i pund Blys tilfats. Saxifke
Verktenet innehåller i Lisp:d Bly på 10 Lisprd rent Ten. I
de öfrige Tyfka Lånderne finnes gemenligen arbetadt Ten af
i Lisp:d Blys tilfats uppå 9 Lisp:d Ten; ja i Preufen, Polen
och några Tyfka orter, arbetas åfven ofta la ringhaltigt Ten,
at til 2 Lisprd Ten lågges 1 Lisp:d Bly (c). I anfeende til
alt 'detta, at Tenet altid år upblandar med tilfats af Metaller
§. 10. och i fynnerhet med Bly mycket utfpådes, hvilket ej al-
lenaft förringar anfenligen Tenets värde, utan ock gör flike
Tenkårils bruk högft fkadelige för hålfan : fa tyckes med fkål
i alla länder fordras af en fund Police, den upmårkfamhet och
vård, at efter flike Metallblanningars värde och fölgder, Tenet
borde igenom en eller flere fårfkilte ftåmplar noga utmärkas
til fin halt och Metallblanning. Vare inhåmfka Téngjuterier
tyckes i fynnerhet förtjena och påkalla fkyndfam hjelp och för-
bittring i tenblanning, efter det fom i §. 10 anfördt biifvit,
och då kan hos ofs lika godt tenarbete förfärdigas , fom i Eng-
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land. Jårn hafva vi mera ån Bly i landet til Tennets för-
fattning. Zink eller Spiauter tyckes ock vårt Oftindifka
Compagnie böra kunna förfe ofs med, til få godt pris. fom
Utrikes fke kan.

Plura dies diem docet.

(fl) Savarys Diftionaire de Commerce i Artickeln d' Etain.
(p) G. C. Bohns neueröffnetes Wahren iager pag. 107. i Artickeln

om Ten.
(t) Joh. S. Hallens Werkftåte der heutigon Kunfte 1 B. pag. 24f »

278 och 279.

G. A. A.
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