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§. I.

bö.jan af detta feculo, var man ännu
j, intagen af de fördomar , at Ghemien
st i anleende til defs tillämpning och12 nytta ftråckte fig föga längre ån til

Pharmacien, och Metallurgien; man trodde at he-
la denna å.ila Vetenfkapens Theorie för öfrigt
endafl: var fyflelfatt med et fåfängt och onyttigt
gullmakeri; men nu mera, fedan denna Vetenfka-
pen bhfvit updagad ifrån des mörker; Sedan fa*
bler och gåtor med et otydligt Hjeroglyphilkt lä-
ro fått bhfvit ifrån Vetenfkapen uttömde ; Så har
man til allmän båtnad rönt och erfarit, at intet
ftånd, och ingen näring kan umbära des kun-

A (kap.
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fkap. Vår tid fer, märker och gläder fig billigt
åt det ljus denna Vetenfkapen nu få ymnigt ut-
fprider til ailahanda göremål. Hon indelat' fin nyt-
ta fa ht Clerk fom Lekman, fa ht den (om fbrer fil
och väfjpolen, fom ht den, fom Jar i jorden, gräfm
ver i hällebergen , och bvilken pådrager harnefket ,
famt blottar /värdet fbr fina landsmans frihet, lif
och egendom. (*)

Min affigt år för denna gången ♦ At hvarken
vi fa denna ädla Vetenfkapens nytta för Slögder i
gemen, icke eller at utreda Chemiens tillämpning
til alla (lags Manufacfurtilverkningar, hälft hvarken
mina vilkor, infigt och tid tillåta mig, at i des
fulla vidd , fådant utföra. Jag fäller jendaft mint
upmårkfamhet vid det fom angår ylle Manufaktu-
rer i får, och hoppas at den Gunftige Låfaren det-
ta mit ringa förfök härom, bevågit uptager.

(*) Herr Profeflor Pehr Adr. Gadds tal, om medel at
främja ChemifKa VetenfKapers nytta i Borgerliga Sara-
hallen pag, 32. tryckt i Stockholm,

§. 2.

Alla Slögder kunna föras til tvånne hufvud-
flockar ; antingen beftå de i förädling af rå äm-
nen ifrån Växt-och Djurriket, hvilke tilredas med
handkraft utan eldens tilhjelp, och höra deiTe mäft
til våffpolen, famt kallas Mantifa&urer, eller ock
lyda de under hammare och fil, beredas igenomel<i



3
eld, och hafva namn af Fabriquer* Ibland de
förra flags (lögderne åro altfå Ylle Manufakturer de,
fom nu förtjena i denna afhandling min upmårk-
famhet, och åro defTe rå ämnen ifrån Djurriket,
famt (kal efter deras fårfkiita befkaffenhet detta äm-
ne närmare utredas.

At Chemien få i detta fom andra (lags flög-
der gjort alla tider dråpelig nytta, därom år ej
tvifvef. Ifrån /Egypten täljer Chemien fin börd,
hår hafva åfven allahanda flögder i de åldfta tider
blifvit updrifne til ftörfta högd, få at det gamla
/Egypten, om en Uerodoti utfago, fkal aga vitsord,
haft 20000 vål bebodde Städer, eller fom Diodorus
Siatlas paltar 1S000." Cbinejavtte > hvilka man tor»
de få anfe för deras afföda, hafva icke eller där-
uti vanflågtats ifrån fina Stamfäder. Med Greke-
lands kunfkap i Chemifke Vetenfkaper infunno fig
där åfven flögderne med. Så var det ock med
Judafolket, den tiden flögder (todo hos dem i flor,
famt lika öfvertygelfe har man härom hos de Phce-
vicier, Cartbaginenler, de Romare, fom ock om Ita-
lien, fedan Chemien jämte andra Vetenfkaper blef-
vo dårftådes af det Mediaei/k* hufet bärgade och
til Europén inflyttade; at ej förtiga, det de arbet-
famme Morerne, fom Uftaritz berättar , endaft i
Spanfka Staden Sevilla haft 16000 Våfftolar på Si-
den och ylle tyger, och åfven ibland fig famma
tid hyft flere få denna fom andra Vetcnfkapers åU
(käre.

A a §. 1.
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§. 3-

Af alla Manufakturer, få förtjena hos ofs ftör*
fta upmårkfamhet Ylle tilverkningar, få vida i an-
leende til Climatets ftrånghet och köld de åro
flögder af förfta nödvändighets graden. Af ull
hafva vi våra kläder, tröjor, ftrumpor, och. alla-
handa ylle tyger, famt af Camel- och andra flags
hår, ragg och tagel, en myckenhet andra våfna-
der; härpå grundar fig Hatt-och Filtmakeriet och
åtfkilliga dylika tilverkade varor. Men huru ullen
och defle rå ämnen förfl: i fig fielf fkola förädlas
och vidare beredas til nytta för defle flögder, där
til år Chemien vågledare.

At efter ullens art, godhet och finhet den i
arbetet faller bättre eller fåmre, famt at des ly-
fter och värde därefter rättar fig, år allmänt be-
kant, men at ock den grofvafte landt ull igenosn
Cheroifk beredning kan mångfallt öfver fit värde
förädlas, del utviiar Chemifka rön och förfök,
famt förmenes en Italienare i Wien redan varit
innehafvare af en få gagnelig kunfkap. (*) Den
fom ock vet, hvad verkan Lixivia alcalina med
en vifs proportion oljor kunna hafva på ullen, når
i]en i .lindrig värma med dem undergår en macc*
ration, den fer och lått möjeligheten dåraf.

Förutan detta bör ock ullen efter forteringen
tvättas, torrkas, plyfas, flackas, fmörjas, fkrubbas
och kardas, förrån den kan fpinnas och användas

til
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til våfnader. Och härvid undergår den ftraxt tven-
ne tydeliga Chemifka operationer.

i:mo Sker hår, med ullen en Diacrifis Cbe-
tnica, i det igenom tvättning des naturliga fetma
til någon del uplöfes och affkiljes; Vid denna Che«
mifka folution fordras altfå et låmpeligit men-
ftrum , och at det nyttjas med behörig afpafläd
ftyrka, famt under en vifs grad varma. Vatn al-
lena kan ej uplöfa fetmor, utan i fynnerhet äro
Alcalinifke falter de, fom med fetma i vatn utgö-
ra et fäpaktigt ämne; fö.gakteligen äro Lixivia al-
ealina, de lämpeligafte medel, hvarigenom vid ul-
lens tvättning des öfvcrflödiga fetma och orenlig-
heten därifrån kan affkiljas; hvarföre ock med
godt gagn vid manufafturer, urin eller afklut til
ullens tvättning nyttjas 5 men den fenare dock med
ftörre förmon, eller den förra, til hälften åtminftone
med lut upblandad. 1 fall delTa Lixivia alcalina
brukas vid ullens tvättning för mycket faturerade
och ftarka, få förftöres däraf ullens ftyrka och len-
het, hvarföre högftnödigt är, at de diluerade eller
utfpådde därtil användes och ej under ftörre grad
af värma , än den fom fvarar emot 140 grader
på Fahrenheghts eller utgör öo grader på Svenfka
Thermometern. 1 allmänhet fk.er häruti vid Ma-
nufafhirerne dock ofta ikadeligit mifstag, i det
ullen vid tvättningen med delTe föregående uplö-
fande menfirua tillätes at ligga, om icke ibland
kokas i få hett vatn at det Huder, och innehar

A 3 det



6
det då redan 40 graders ftörre varma ån veder-
borde, famt altfå ej annat kan, ån mycket dåraf
förfvagas til des ftyrka och vårdc.

2:do Når ullen efter tvättningen fkal torrkas,
få fker därmed en operatio Cbemica; fom hörer til
et flags calcination , och hvilket har affeende på
det vatn- olje- och faltaktiga våfendet, fom ige-
nom värma utur ullen under afdunftningen bort-
drifves. Härvid år åter nödigt, at ej någon hä-
ftig och häftig värma brukas , utan den fom år
lindrig och i ttåndigt aftagande.

Likaledes anftålles 3:tio igenom ullens plys-
ning, flackning och froörgning en emollitio Chtitii-
ca, förrån den vid kardning låter reda fin: och
kan fpinnas; famt förefalla härvid flere omftåndig-
lieter, fom förtjena en Chemilk upmårkfamhet.
Med de förfta handgrepen påfyftas ullens Meehani-
fke uttåning, fördelning och mökning och hvar-
med ej våldfamt bör tilgå; men at ullen fmörjes
ned olja förut, och fedan i varmt rum kardas,
fom ock at ullkammeriet med kammullen altid
verkftålles med Jårnkammar, fom under ullkam-
ningen ftåndigt upvårmes , fådant utmärker tyde-
ligen ullens Chemiike upmjukning, fom hår vin-
nes igenom en calciuatio Hlitoria.

Angelågit år härvid, at ullen ej för mycket
eller litet o!J3s, och at ullkammarne ej til för hög
grad, under kåmningen, må upvårmas, få at ul-

len,
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leni antingen af för mycken heta ej til fin ftyrka
blifver fkadd, eller ock at den til ullen blandade
oljan blifver altförmycket Enpyreumatifk, då den,
fåfora et»-ullens mjukhet och uttåning befordran-
de menftrum, mycket förfvagas i des ftyrka; at
ej förtiga det igenom Chemifka förfök framdeles
bör utredas, om vegetabilifke eller animalifke ol-
jor i detta fall göra ftörre eller mindre gagn.,
famt om i anfeende til fårfka och hårfkna oljor
i denna omftåndighet yppar fig någon betydande
fkilnad.

(*) J, H. G. Justi Oecon, Schriffcen 3 B. p, 8,

§. 4.

Vid ullens fpinning til kläden, är det ej nog»
at tråden dragés och fpinnes jämn utan knotter
och knutar, utan ligger ock mycken magt därpå,
at til kläden och ylle tyger ak efter det de fkola
undergå hel eller half valkning, en fådan ull ftraxt
vid forteringen til deras våfnad väljes, fom år
kort , och at garnet fpinnes lölt, famt ej hårdt
tvinnas. Kammullen fom beftär af långhårig ull,
och hvilken antingen är fommarull, eller fås efter
enfkåriga får, den låter ej väl arbeta lig under
valkltamparne, icke heller tofvar den få vAI ihop,
fom vederborde.

i Eng-
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I England, hvareft de bäfta och flnafte klä-

den nu för tiden göras, ftråcker fig allmänna la-
gens lipfigt därhän, at gammalt och frifkt ullgarn,
torrt och något mera fuktigt, garn af fommar-
och vinterull ej vid hårdt anlVar til et och fatnma
ftycke kläde får ihopWandas, emedan klädet under
valkningen dåraf varder randigt, ftrimmigt, och
får olika täthet och tjocklek.

At ock til hvart och et (tycke kläde oförfal-
fixat må nyttjas lika god ul! och lika fint garn, få
år ftadgat, at alla (tycken kläden af vifs utmärkt
finhet t:redd och längd altid lkola innehålla lika
vigt. Kläden fom i York och Kent tilverkas, de
beftå til 30 och 34 alnar i längden famt åroö och
et hälft qvarter i bredden och måfte altid vara af
£6 fkålp. vigt, Bjfejc» Norfolks och Sitjfolks kläden
hälla 17 til 29 alnars längd, och 7 qvårters bredd,
böra våga So fkålpund. Coventry, Worchefler, och
tlertfordfcbire åro af 30 til 33 alnars längd, och
6 och et hälft qvårters bredd, våga 78 fkålpund,
famt Oxford% Sommerfets och Glocefler kläden fom
hålla 19 til 30 alnars längd och 7 qvårters bredd,
år ej tillåtit at finnas öfver 76 fkålp. vigt. Ige-
nom denna förf.ittning förekommes båft alt under»
flef vid manufafturerae, och kan härigenom hvart
fortement kläden bibehållas vid des tiiftåndiga fh_«
bet och godhet, ty om manufaclurilterne ej til
hvart och et flags kläde nyttja få god ull och
få fint garn, fom vederbör, röjer det fig ftraxt

un-
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tmder hållningen; med otilbörlig öfvervigt emot
klädets långd; år åter ull och garn nyttjad til des
råtta halt och finhet; men klädet år giefare ihop-
våfvit ån vederbort, få utmärker undervigten af
"des tyngd detta fel och bedrägeri.

§" ji

Vid ullens våfning til kläden eller ylletyger,
få förekomma åfven ätfkiiliga omftåndigheter, fom
utan Chemifk kunfkap ej kinna 1 akttagas; få fö-
refaller hår nödigt val af tjeniiga ämnen til kåt-
tlngens limning, fom ock, at efter det ullen mer
eller mindre i förhallande til fin halt i valknin-
gen, främjar klädets täthet, ftyrka och tjocklek,
fä bör den ock användas ån til uprånning , ån
til in ilag.

Ars collaotica, fom i Chemien underrättar ofs
om befkaffenheten af allahanda flags luta, den gif-
ver och balt ljus huru genom limaktige ämnens
tilfats ville ylle rå ämnen förut böra beredas. I
fall icke med gluten af fynphytum, Angorifke Ca-
melhåret, fom tag-.-s af Lapra angolenfis, förut be-
redes, fa kan dåraf hvarken Camelgarn fpinnas,
5n mindre något Camlotte våfvas. De luta, fom
nyttjas til bomulls- ocn linne våfnader, åro alde»
ks otjenliga för ylle. Lim fom tilverkas vid trän-
kokerier af de öfverlefvor fom af hvalfifkfpeck
och dylikt qvar blifver, har ake eller den ftyrka

B iom
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Tom vederborde; åfven fom alla de limarter, hviT-
ka med gummata åro upblandade , ej på långt nåt
göra det gagn fom med kåttingens limning af yl-
le våfnader pålyftas. Det lim år det båfta och
ftarkafte, fom göres af fifkfkinn , får- och kalP-
fkinn famt pergaments affkaf, och bör Chemien
framdeles genom förfök utreda , om icke vid ylle-
manufakturer fårfkilte luta böra nyttjas, alt efter
det fom kläden, eller ylle tygerne antingen med
alcahfke eller ock fura faiter (kola fårgas, fom
ock,; i fall icke åfven, ftenlimarter, Vid ylle och
linne manufakturer kunde med förmon brukas,
iå vida deras häfte (cohe/io), ej af regn eller annat
vatn kan upiöfas.

§. (5,

At vid kläden och ylletygers våfnad åfven
ej ringa ankommer på väl afpalfäd ull och ull-
garns forter, famt deras behöriga tiiflag i våfven,
det år allmänt bekant; men fä vida håruti altfam-
mans måft beror på en efter ändamålet lämpad
Ullblanning, få bör alt detta fke och verkftållas ef-
ter Chemifka grunder. 1 valkningen undergå alla-
handa ylle våfnader en tritmatio Chemica, men i af-
feende på deras ftarkare eller fvagare tiiflag i våf-
ven fom ock efter uiiblanningen , få fä de dock
dåraf olika ftyrka och täthet. 1 Engellka klädes-
ftolar tililäs hvart fpolfkott af infUget med ioflag,

med
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pried Franfka, Hollendfka och Tyfka kläden fker
det endalt 6 gånger. Efter valkningen öfyenråffa
fördenikull ock Engelfka kläden altid dw andra i
täthet och ftyrka.

Sällan nyttjas fin Spanfk. ull ''tade til inflag och
uprånning. Vid våfnad af de få kallade Naiv
\ondvins , fom åro en art. af de förnåmfta klä-
den,, fom nu mycktt, tilverkas i Langkedoc, Rott-
■fjdlon■- och i nedre ' Delphinatet , af detta . bör
finafte arten beftå i alt af den , tåfta Sego-
yifke ullen, men andra fortementet innehåller
jtil uprånning Soria och t;l inflag Segovifk ull.
JDesutom nyttjas altid vid klådesfabriquerne i Er-
deland , til fina kläden, Engelfk ull til uprån-
ning,..men Spanfk til inflag.

Dräp des Dames dårtil bruk?s åfven mycket
fint ullgarn, men våfves löfare, famt beftar up-
jånningen där uti af et til vånfter hårdt tvinnat
gam, inflaget tvinnas löft och til höger, famt un-
dergår det en lindrig vaikning, hvaraf det blifver
tunnare och mjukare ån fom annat vanligt kiåde.
Skilnaden emtlbn Flanell, utlåndfke bojarterne
Molleton och Raniflon, Rutin och ylle färger famt
kiåden, år ock ingen annan, ån den, trädens
tvinning, våfnadens mindre täthet famt hel eller
haifvalkning gör. Kirfei år ock et fadant flags
haifklåde, hvilket i fynnerhet i Holland mycket
tilverkas, famt bekiåda Holiåndarena måfta deien

Bi af
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af fit krigsfolk därmed1. Det valkas ftarkt, meri
öfverfkåres litet. !

Våra inhem(ke klädes manufaåturers förbåt»
tring och upkomft beror altfå i:mo på Spanlka
och Engelfka Scbåfferiers införande och bibehål-
lande i landet, af hvilka de förra på Oland, Gott»
land och i fodra delen af Riket med all förmon
Oth beqvåmlighet kunna underhållas: men de fe-
nare åfven i de nordligare orter och landfkaper
af Riket. 2:do at förvandlings fchåfferier i Lan-
det inråttas, få at det Engelfka Fårflaget förfes
med Spanfka eller goda Caftillianfka Baggar, och
at för vårt inhemlka fårflag hufvudfakeligen nyt-
tjas Engelfka Gumfar; hvarigenom efter hand, af-
velcn af vårt egit lands farflag ej allenaft blif-
ver ftörre och frodvåxtore, utan ock finuiligare.
3,'tio at kunfkapen af ullforteringen främjas i lan-
det, fom otk at fo.ket til den finare ylle fpåna»
den upmuntras. 4to At til grofva kläden åtmin-
flone fommarull til hälften med vinterull inblan-
das, o.h at vid klädes manufaclurer den fåmre
\i~len altid nyttjas til uprånning, men i förhållan-
de däremot, finare ull til inflag i våfven. 5-.to
At kläden af vifs utmåikt finhet famt längd och
bredd, åfven igerom Hallcrdningar tilhållas at altid
innehålla en vifs utfått tyngd i v's;ten. 6:to At
våra kiåden, äfven fom i Engelard fker, med hår-
dare tiillag våfves. ~:mo Åt våfningen verkftål-
tes och ullen våljes efter hvarjehanda ylletygs art

me-
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mera ordenteligen ån hårtils fkett, och S:o at vå-
ra Färgare , pa obehörigt fatt ej må fpara och
njugga hvarken med nödiga Salier vid yiletygers
betande och beredning til färg, icke eller med
lielfva fårgeftofternes tilfats i fårgningen.

Vårt allmånnafte Valmar, fom tilverkas af
vår landt-ull, år nu föga båttre, än de utlåndfkas
Sparagon , Bure, Cardelot, Caj]ardde tillaget Frock
och BiJJonata, hvaraf i Italien de grofvalte munk-
kläden göres: men om til den famma, efter
fortering, fkulle på det fåttet nyttjas ull til våf-
nad, at rygg- och nackullen användes til inflag:
men den öfriga til uprånning, och at denne våf-
naden fkulle undergå behörig valkning, fårgning
och annan vanlig appreture ; få kunde fåkert vårt
Valmar lått härigenom förädlas mångdubbelt öf»
ver fit förra värde.

§. 7-

Hvad ylle tyger fårfkilt angår, få åro de af
åtfkillig befkaffenhet; få i anfeende til rå ämnen
hvaraf de beftå, fom ock i förhållande til våf-
nings och tilverkningsfåttet. Ämnet de innehål-
la, år ån ull och hår, ån ragg och tagel, ån en-
famt någondera, ån ock nyttjas de blandade med
hvarannan, ån linne och hampegarn, ån ock nå-
got groft Silke til uprånning.

B 3 Ige-
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Igenom våfnad tilverkas åfven ylle tyger, ärt

fom linne, ån med blomerade och invåfde faco-
iier, ån fom fammet och plysarter, på någonde-
ra ytan (fuperficies} upfkurne, ån ock förfärdigas
de med intryckte figurer, vattring och annan dy-
lik tiittållning.

, Etaminer och Camlotter åro i fynnerhet de
tyger , hviika våfvas fom linne och tilverkas af
ull, famt nyttjas til dem, den vid ullforteringen
befunne långtta uiien, fom kallas kammull. Bau-
gé år ock en art, fint hvit ofårgad Etamine, fom
Carteufer munkarne och flere (like Ordensbröder,
bvilka ej fa bara linne, allmänt nyttja til lkjor-
tor. 1 våra kalla Nordifka Länder vore defle
plagg ock allmänt nyttigare om vintertiden, ån
de nu brukeliga linnen. Förutan detta tilverkas
Etaoviner nu mått i Amiens, Blois, Avignon och
Vid Poitiers i Francknke, hvareft de gemenligen
beftå än af ull enfamt-eller ock af ylle inflag och
,groft liike til uprånning.

Af åsds tyger förtjena måft åtanka Ftamine foa-
let, fom i alt beftår af ull men undergår den måtta
Valkning. htamtne glaceé innehåller til inflag en
färgad ull, men hatver groft liike af en annan
fårg til uprånning. Etamine jfafpeé fom ock plår
kallas Crepons drAngletere år af det ftarkalte (laget;
uprånningen hårtii beftår til hälften af ull och
hälften af groft liike, hvardera af olika fårg; men

in-
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inflaget är helt och hållit af ylle, hvaraf det fåt
både en Jafpis fårg orh mycket mera täthet och
ftyrka, ån de andra. (*)

Camlotter, göras nu för tiden mäft af CameN
bår och ull, eller ock allena af ylle, faft fordom
de endaft beftodo af Camelgarn. Camelhår fam-
las til dcfle tyger af de allmänna C^melerne fom
i Afien och Africa brukas, och hvilka om vårtiden
ej annorlunda ån våra häftar, fålla håret af fig.
Når ull hårtil brukas, nyttjas endaft dårtil kamm-
ull med väl tvinnad trå til uprånning. Efter
Preuffka manufafture reglementet, bör et ftycke
ylle Camlotte af 30 Berline alnars längd och r
alns bredd innehålla 8 fkålp. i vigten; få at $
fkålpund ull tages til uprånning och 3 til inflag.
Perfi/ke Camlotter åro båft, och fedan hafva Bryf-
fel Camlolteme framför alla företrädet, och bru-
kas til dem mäft Camelhår af Capra Angdenfis el-
ler ock fin Engelik ull. Ofta nyttjas ock til
Camlotter, ån floret liike til inflag, ån til up-
rånning.

Cbawreant, år ock en art af Camlotter, bvartil
uprånning tages af en fårikild färg, och inflaget af
en annan, fom vid våfnaden fedan förorfakar at
det fkiftar i fårgen; Engelsmånnerne fom i fina
Camlotter ofta inblanda ån ylle och floret fiike,
ån ock annat groft dike med Camelhår, tilfåtta
i detta llags tyg åfven. ibland, hår och dår nå-.

gra
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gra trådar af oåkta gull och filfvertra, hvaraf ef.
ter appreturen det far ån ftörre lyfter och mera
Ikiftar i fårgen.

Camelotine, år en art tyg af floret filke, med
tilblanning af hår, åfven fom til dubbla Camlot-
ter eller få kallade Bercaner tages Bock - och Ca-
melhår; at ej förtiga at det famma åfven af ull
tilverkas. Detta tyg beftår annors til uprånning
af en trefalt hoptvinnad trå och våfves få råt,
at intet vatn eller rågn därigenom fig trånga kan;
ingen vaikning undergår det, utan dragés endaft
3 gånger igenom föden af kokhett vatn, då det
får den vaikning fom vederbör, hranfka Rercaner
föredragas nu för tiden både de Engelfka och
Bryflllfka, emedan Parifer manufaktur ordenan-
cerne redan i fielfva våfftolen ftålt des tiiverk-
ning under en Jaggran och noga upfigt* 1 Va*
lenciennes göres de båfta.

Drogvette, år et allment namn för flere (lags
"ylle tyger, men egenteligen h<r därmed dork va-
rit utmärkt tyger, fem til hälften beftåtc af ylle
och linne. Så vida nu i Engeland de båfta och
måfta klädesfarger el er r,.fker tilveitas, och dclle
under namn af Drogvetter åfven pä Frankrike
affåttas , få beftå deffe tyger nu för tiden må (I
af ylle, och brukas til deras uprånning vål tvätta-
der och kammader kammull, men tu inilag, en
med bomolja vål kammad, och fedan löit fpun-

nen
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nen ull. Efter Preufifka manufaktur reglementet
få bör et ftycke ylle Drogvette af 37 alnars längd
ocii r och en haif alns bredd ej hålla mer ån n
fkålpund i vigten, få at 6 fkaip. upgått til up-
rånning och 5 fkålp. til inflag. F.ngeifke ylle
Drogvetter hafva (ic företräde framför andra, i
anfeende til garnets finhet och en flark vaik-
ning.

Förutan detta år ock at anmärka, at til må-
fta delen af detta flags yiie tyger, fom ock til
Piyfer och de få kallade Mocader med flere, få
nyttjas förutan hår af Cameler och af Capra .An*
golenfis , åfven dårtil, ån enfamt, ån inblandat,
håren af den Peruvianilke Camelus glama, eller
dzn få kallade Liarnas uilen, hvilken ej år myc-
ket olik den Vigognifke; men (kiljes dock lått i-
från den famma, få af en oangenäm lukt, fom
mindre finhet.

(*) Gotf. Christ, Bohns, nea erofnete Waaren lager,
pag. 271,

§.. s.

Til yiie Manufakturer hörer, förutan före-
nämnde tyger, åfven en hop tilverkningar,! hvil-- C kas
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kas rå ämnen beftå af ånnu mera fammanfatte
ylle blanningar. Ibland detta förtjena måft åtan-
ka, de få kallade Hauteli/Jer och Bafjelifjer; hvil-
ka väggbonader eller tapeter åro af Européns äl-
dre manufakturer, och tilverkades af dem för nå-
gra hundrade år, redan en myckenhet i Brabant
och Fngeland; mitt i förra feculo började Frän-
foferne at med de förra tåfla i denne konften och
öfvertråfta Gobelwfke Hauteli/Jer i anfeende til tek-
ning och fårgornes lyfter nu alla andra.

Hantelifjer fkiljas ifrån Ba/JeliJJer dåruti at up-
rånningen til de förra år i en lodrätt eller per-
pendiculere: men i de fenare i en horizontel ftåll-
ning. Måft beftå de til hälften af ull och hälf-
ten filke, eller ock endaft af ylle. At öka deras
lyfter inbiandas åfven ibland i dem gull - och filf-
vertrå eller annat glitter. Bryfjel år namnkunni-
gaft i anfeende til Biide tekning; Amverpen för
Hiftorie (tycken, famt Oudnarde och Ryffel för
landfkapers affkildring. Til likhet med de Hau-
telitter och Baflelitter fom våfves, få förfärdigas
åfven andra , dels med målning eller ock igenom
ylleftofters pålimning, famt nyttjas til botn för
målade Hautelitter en grof våfnad af hälften ylle
och linne fammanfatt, och fordras til deras för-
fårdigande en i tekning väl öfvad hand, fom ock
mycken grundelig Chemifk kunfkap , vid både
iielfva fårgornas val och beredning.

Hvad
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Hvad de Hautelitter angår, fom af ylle ftof-

ter tilverkas, fä åga de nårmafte likhet med de
våfde; deras botn år groft linne och ylle , ftof-
tet beftår af den få kallade Peignon eller Flocken-,
voll , hvilket icke annat år, ån det ull affkaf, fom
vid ullens kardning, ylle tygers ruggning med
ftråkardor och af klädens öfver(kårning affaller,
famt fedan jämte allahanda annat ull affkråde til
detta behof famlas. Likaledes nyttjas hårtil med
ån ftörre förmon, gamla fönderflitne kläden ock
ylletyger, i fynnerhet de fom med Coccionell bhf-
vit färgade, nviika fönderfkåres, ftampas och til
fiofc bcredes. Det måfta vid defle Hauteliflers
ftyrka och godhet ankommer på god limning, at
j»f våta och fuktiga rum det påfåfte ftoftet hvar-
ken må uplöfas , ej heller fårgorne dåraf förlo-
ra fit lyfter och taga fkada. Med de hårtils vid
liike manufakturer brukeliga luta, har ingende-
ra af defle ölägenheter fullkomligen kunnat håf-
vas: men i fall, efter Chemilke rön och förfök,
af oflåckt kalk och fötoft eller ock fur mjölk fe-
dan vallan bhfvit vål afiilad, tilredes et ftenlim,
fom af vatn ej kan uplöfas , och det til häf-
te för, ylle ftofters fåuande i defle flags Hau-
telitter, med behörig föriiktighet nyttjas, få blif-
va de til varaktigheten ej fåmre ån våfde Hau-
telitter.

Fleuron , 'årarmors et flags tyg, fom af
Hauteliflerna i Amiens plår tilverkas. Det be-

C 2 ftår
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ftår til grundämne af _ull., filke och linne* JE-
nyptiennes, göres åfven af hår, filke och ull, och
"Modesne år en art flått tyg-af ull, bomull,, bår
och floret filke ihopblandaf. Tortin åro et flags
grofva ylle tapeter, fom tilverkas i Potten och
Toulon, och hvilka til en del beftå af tvinnat ull-
garn.. Tuff, et af de. .grofv.afte ylle tyger ; våf-
ves åfven til myckenhet i Frankrike, i fynn.erhet
i Beauvois och beftår det, af hampeblårsgarn til
uprånning: men fpunnit oxe- och kohår til in-
flag. Nyttan dåraf år åtfkillig i landet, i. fyn.ner-
het, brukas det, vid manufakturer, til betäckning
af öfverfkårare bord.

§"' 9-

Befkaffenheten af detta och. flere flags ylle
tyger utmärker altfå , at de efter ullfortens blan-
ning och dylika ämnens tilfats blifva mycket ofi-
ka til utfeende, invårtes gry, halt, täthet och
ftyrka; men ån mera upkommer dåraf fårfkilta
fölgder under kläden och ylletygers vaikning.

Vaikning år, fom förut §. 6. utmärkt blif-
vit, en trituratio Cbemica , hvarigenom allahanda
ylle tyger med valklera i vatn gnides och (tam-
pas. ' Ändamålet-härmed år tveggehanda ; dels at
ullen, och garnet, hvaraf klädet eller tyget be-

ftår,



21
ftår, må tofva (ig ihop och gå i en' närmare
färnmanfogning ån förut; dels ock at ylletygets
både? af ullen . och des oljande,: vidhäftade fetma,
må affkiljas f därifrån och den framdeles ej. va-
ra a fårgningeh. til hinder och fkada. Engelfke
klädens .tåthéta och ftyrka tilfkrifves mycket de-
ras laggranna valkningsfått, hvilket åfven ej år
ogrundat. Til ftörfta delen fker valkningen hos
dem altid 'med varmt påfpådt vatn ; dels åga de
ock, framför andra Länder, en förtråffeiig fin
och god valklera. ' .

Af hvad art och egenfkaper en god fmeclis
eller valklera fkal vara, det är ån icke tilfylleft
afgjordt hos Chemifterne.. .Den lärde Potten och
Gellert hyfa härom mycket olika tankar; den för-
ra paltar at ,det bör vara endaft.en fin lera (ar*
gilla); den-.ienare 'med flere, förmenar at alcali-
(ke jordarter ierra alcalin<e x åro tjenligaft-;ti_f vaik-
leror emedan deras aleali med fetman af "yllety-
ger utgör en 'materia fapoftacea ', fom., fålede^båftbidrager ;til 'fetmans och annan "■■ orerilj^ets "\sp-
löfning^ch 'andning ifrån"-'kj^jeri octHylle ty.
ger under valkningen-; men >fbm jämte fetmans
och annan orenlighets. äffkilning ifrån tyger och
kläden fom valkas, därmed åfven päfyftas deras
närmare hoptofning geb faipmanfåttning, hvilket
endaft af alcalinfke jordaVfer ej kan åftadkom-
mas, få gör leran i detta affeende mycket gagn,
då den med fin klibbighet under valkningen bå-

C 3 de
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de främjar tygets täthet, fom ock, fåfom en len
jordart åfven förvarar det för affkaf och fkade»
lig gnidning (tritttratio), af valkftamparnej fölg-
akteligen bör en god valklera vål vara något al-
califk: men ock till.ka måft beftå af lera; och af
fadan belkaffenhet äro nägra mergel arter , fåfom
de hvilka vi hafva ifrån Rindsdorf vid Zullich t
och ifrån Crvfjen, famt hvilka åfven brukas til
valkleror och hårdna alla defté uti eld. Af fam-
ina befkaffenbet åro och alla Engelfke Fullers

eartbs , fom antingen beftå af en marga,
eiler åro de Argillet fittcttlofa, pingtti-

dinem nnbibentes.

G. A. Å.



AMICO, LITERTS MORIBUSque OR-
NATISSIMO.

"KJtiper cum percepi , literis non tnultis hinc pr&-
j[\ terlapfis dtebtts mibi datis t Te Amice Digniffime-%
in arenain propediem defcenfurum phtlofophicam , &
fpecimetif qttod de Chemiae adplieatione ad artes ma-
nuarias lan ficas felide confcripftfli, pro ca, qua inflrw
dus es, eruditione egregia målade defenfttrum; immemo-
rem me omnino amiciticc, qux ncbis inde ab incuna-*
bulis interceffit fmcetrima, jttdicaffem, (t occafionetn
hane valde oportunam Utitiam, guam h<sc in prxeor-
dtis excilavit meis, publice teflandi, animumque Tui
fludioftjjimum declarandi, non captajfem. In litas ex-
currere ländes ef/et quidem mibi campus fat idoneus,
vetat vero boc propofin ratio, neC permittit modefl ta
Tua fittgularis. Otti vel dijjertationem Tuam elegan-
tijjtmam perlegertt, meo non opus babebit praeconio.
Wec mibi efl lattdandi pruritus, fed tantum grandan-
di animus. Ottod uti (timma cum fmceritate pr<eflabo t
ita & non fpero folttm , fed etiam certo certins con-
fido före, ut td in meltorem interpreteris partem.
Boc tantum efl, qttod bis addam, adfpir et Tibi in po-
Jlerum lne tioris fortuna benignior attra, ila ut Tuo-
rum non explere modo, fed & fuperare pojjis vota.
Sic vovens permanco

TU US
ex aff?

Joh.Bernh. Sattler.Dabam Pefropol. die XX.
tnenfe St-pt ft, Vet. anni
MDCCLXV,



'MONSFEUR.

jfe yant recu pluficurs marques de votre afPection
/d%- & de Votre tendre amitié, je ne fåurois pas
q\ erapåcher de vous temoigner aujourd' liui ma
fenfible joie fur cc que vous allez bientot faire
éclater les grands progres >que: vous avez faits
dans les Seiences. .Pour prouver Tétendne de Vo-
tre génie, vous donnez au Publie cette f^avantedillertation, dont la matiére n'-efl pas moms a-
gréable qu' intereflante. Aufli vous trouvc-
rez beancoup de perfonnes, qui s' amuferont-
par la lecture cV un il bel ouvragtv Pour moi je
ferai de rneme, ■ & au relle je fuis content de
Vons felicker de tout mon coeur, & de prier Dieu,
qu'il daigne Vous combler de toutes' fortes de
profJDerités, afm que vos deflins repondent å mes
Bnceres iöuhaits. Je fuis åvec beaucöup d''atta-
chement *

MONSIEUR
Votre

tres humblé-ferviteiir
Jean Pr ophma^r.
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