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Kongl. Maj:ts
TRÖ TJENARE och FENDRICK

HÖGVÄLBORNE BARON,

IL. AXEL GUST.
KURCK.

Den flit, kunfkap och åhåga Högvål-
borne Herr Baron ådagalagt vid åker-

brukets upbjelpande och förbättring, den
har ej allenaft förorfakat högaktning och vörd-
nad hos alla dem fom halva den förmon at
vara kännare af Högvålborne Herr Barons
nit och välmening emot et kart Folterland,
utan den. har ock upmuntrat många at följa
deffa lyfande och til allmän nytta ledande
fbtfpår. Anfe med bevågenhet Högvålbor-
ne Herre, at jag af Edert vårda Namn vå-
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gat låna mig glänts åt deffa ohyffade men
välmenta rader. Tilftåd dem vara en rin-
ga tackfamhets tolck för de många välgär-
ningar, jag jämte mine kåre Föråldrar åt-
njutit af Högvälborne Herr Baron. Den
Högfte förlånge Högvålborne Herr Barons lifs-
tid, hugne Honom med beftåndig hålfa,
och bekröne defs vandel med en fall, glad
och nögd lefnad. Jag anfer för en ange-
näm fkyldighet, at til mit ytterfta fram-
härda

HÖGVÅLBORNE HERR BARONS
och FENDRICKENS

edmjokaflk fjenare
Niclas Häcks.



HERREN CONTRACT-PROSTEN
och Kyrkoherden öfver Förfamlingarne i Wefilasl

och Tottkijerfvi &c.
Högärevordige och Héglårde Magistfr

te JOHAN
HÄCKS,
MIN HULDASTE FADER.

Et gladt tilfalle, en kår plikt, år det mig
at nu ehuru ofulkomligen dock välment

ta afHuldra och framte något minnestekn af
den vördnadsfulla erkäntlla, med hvilken
mitt hjärtas inre böjelfer åro upfylde, vid
åtankan af min huldafte Faders, til min tim-
liga upkomft ftådfe använda koflnad, mö-
da och omforg. Så förpliktad jag vid detta
tilfålle finner mig, at ådagalägga min vörd-
nad få oförmögen röner jag mig vara hårtil,

i an-



i anfcende til en ej ånnu til mognad hun-
nen tankegåfva; min Huldafte Fader beha-
gade dönima om defsa få rader efter defs
vanliga ömhet, och an-fe dem fåfom en rin-
ga tolk af min barniliga vördnad och välme-
ning. Hvad mig i orden nu felas, det var-
der då i fielfva verket erfatt igenom min
huldafte Faders kärleksfulla och bevågna ut-
.tydning. Jag fkal icke uphora at med trägna
Jbfner anropa den högfte, det ville han hug-
na eder min Huldafk Fader med all fåll lef-
nad, fradga Eder hålfa, upfylla Eder vandel
med glådie, famt gjöra Eder lefnad mångå-
rig och glad. Jag innefluter mig i min Hul-
dafle Faders vanliga ömhet och omvårdnad,
Framlefver til ftoftet

MIN HULDASTE FADERS

ojrnmk-lydiofte Ton,
Kiclas Häcks.



HERREN KYRKOHERDEN
Ofver Förfamlingarne i Tyrfvis och Kjcka,

Högvälärevördige och Höglärde Magister

HerrCHRISTIAN
W E L I N,

HERREN KYR-
Öfver Kiulo

Hogvålårevördige och

BERnMåRTIN
MINE HÖGTÅRADE

0

Åtnjuten gunft och bevågenhet, famt ftåndiga
Eder, mine vötdade Anförvanter ock Gynna-

nadsfulla tackfamhet. Mit förfta Acad-rnifka fnil-
til et vårdtecken af min beftåodiga vördnad octi
ålder förbehåller jag mig den angenäma fkyldig-
emot få kåre och vördnad» varde Anförvanter,
fålla och giad3, och läte Eder långe med et för-
GUDs Förfamlings nytta. Jag framhärdar med

HÖGVÅLÅREVÖRDIGE cch HÖGLÅR-
MINE HiGTÅRADE

ojmjuke
NICLAS



e HERREN KYRKOHERDEN
Ofver Eura och Kjuckais Förfamlingar.

Samt Ledamoten vid Oeconomk Deputation här i Landet s
Högvälärevördige och Höglärde Magister

Herr JOHAN „LAIHIANDER,
KOHERDEN
Förfamhng,
Höglärde Magister

T 0 L PO,
ANFÖRVANTER.

prof af ömhet och kårlek, föranlåta mig, at för
re ådagalägga et allmänt vedermåle af min vörd-
leprof afiåmnar jag i ödmjukhet hår Eder, fåfom
högaktning för Edre Perfoner. 1 en mera mogen
heten, at Yuilkomligare kunna fullgöra min plikt
Den Högfte Förfynen göre Edra dagar många,
nögdt hjerta fköta Edert Herda-Åmbetetil
beftåndig högaktning

DE HERRAR KYRKOHERDARNES
ANFÖRVANTERS

tj.nare
HÄCKS,



CokmeUa Libr. I:mo §. 6.

* - Siiie ludicris artibus, atque etiam fme
caufidicis o.im fatis felices fucre, futur_eque funt
urbes: At fine agricultoribus nec confiftere mor'

tales, nec ali pofTe manifeftum eft.



INLEDNING.

Nödvändigheten, förnion och nyt*
J tan af jordartemes råtta kännedom,
ili den har förorfakat at redan ifrån

äldre tider tilbaka Geurgien til nå-
gon del blifvit uparbetad, och har den med de
öfrige delarne af naturkunnigheten altid gjort et
lyckligt följe.

1 anfeende til åkerbruket och växters culture,
tyckes i fynnerhet kundfkapen om jordarterne va-
ra den åldtta: men fom deffes kännedom i många
Epoquer blott beftod i kringftrödde fanningar hos
almånheten, hviika fällan hedrades med minne i
de lärdas dag-böcker, få förblef kundfkapen om
åkerjordarterne hos dem, fom idkade vetenskaper-
na, och hviika förgde för deras upkomft nog rin-
ga. Hos Grakerne finner man väl redan någre
Aufiores G„oponicQs; i anfeende til åkerjordarternes

G råt-
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rätta kännedom åga de dock ganfka liten förtjenfl
(<0; ftörre upmårkfamhet , loford och årkånfla
förtjena, de gamle, ärbare, tapre och idoge Ro-
mare, hvilka jämte annan mångkunnig förfaren-
het i åkerbruket, och lemnat ofs åtfkiliiga lig
mycket hedrande vedermäien af välgrundad kört-
fkap om jordarternes egenfkaper, befkaffenhet och
förbättring ib).

Kundfkapen om medicinale jordarter bar i-
bland de lårde i äldre tider träffat blidare öde,
Galenus fom var af de Afiatifke lärde, han förmä-
ler redan, at vid Alexandria och annorftådes i
/Egypten åtfkillige jordarter, nyttjades i Medicin
(f), 'Terra Nili lutofa, har åfven af ålder, hår-
före varit ryktbar (i). Grekerne gjorde iden-e-
na del af Geurgien ännu ftörre framfteg ån Ofter-
låndarene deras företrädare , hvarföre ock ter~
ra Samia, Lemnia, Cimolia, och Eretria med flere,
hafva i Medicin ifrån uråldriga tider, varit bekan-
te Grekifke producler (e): Men ledan Grekeland
bragtes under Turkifkt Herravälde och för Euro-
péer defse Medicinale jordarter blefvo för ko(t>
famme dyre och fållfynte at bekommma, få up-
våkte detta omtanka hos folket, ati inhåmfk bygd
upfoka de famma (/). En flik åtgjård anfägs väl i
början för förmäten, och förmentes afiöpa frukt-
lös: Men både Medicin och Geurgien fick häri-
genom ftörre ljus och redighet ån förut. Den fe-
nare anfer nu mera defse aflågne, til heder få
vidt uphögde koftbare Medkinal jordarter, endaft,

för
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för jårnhaltige leror eller Akalijh jordarter, Och
den förre nyttjar dem, dels mycket fparfamt, dels
ock med långt fåkrare tillämpning i fiukdomar,
ån fåfom tilforene ig).

Sedan igenom Becbers, Uenhch och Stablens
upmårkfamhet och flit ftenkånningen och Metal-
lurgien blefvo upbragte til mera redighet ån för-
ut , få uptåndes ock i Geurgien ännu flörre lius.
Engelsmånnerne, fom för (in Stats ftyrka, i fyn-
nerhet vinlade fig om åkerbruket, de fökte up,
de gamle Romerfke Rei Rujlica Scriptores, fiadfå-
ftade deras kunfkap med fin förfarenhet, och ökte
den famma med nya rön och nya fynd. En Vod-
värdj Bradley, och Marsham åga hos denna Nation
i fynnerhet mycken förtjenft, i jordarternes råtta
kännedom.

Kunfkapen om jordarterne i bygnader, hvil-
ken den fkickelige Romerfke Archite&en Vitruvim
både börjat och nåftan tillika fullkomnat, den blef*
ryktad och vårdad förft i Italien, och fortplanta-
des fedan jämte kundfkapen om Architecluren vi-
dare i Europén. Imperatus ferrantes famlade ock
med mycken flit, alt hvad til defs tid kunnogt
var, om Jordarternes nytta i flögder, Medicin och
åkerbruket ib), I Sveitz utkom åtfkillig kundfkap
om jordarternes egenfkaper genom Vagners och
den naturkunnige Scheutzers flit. 1 Tyfkland blef-
vo jordarterne närmare granfkade af myliiu t Kundt-
wan, Bajer, Lackmundi Kendtman, Bruckman^ och

G % flere»
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flere; 1 Frankrike har Reaumnr gjort förfök, af
upgifva vifse tekn och cara&erer på jordarterne;
(i). Sedan Beerhaven Cramer och Potten togo
lig före, at underföka jordarterne i eld, och un-
derftålte dem förfök med Menftrua Chemica, här
en flik åtgärd ån lyckeligare flagit ut, få at na
mera jordarterne i Medicin, i flögder och i rker-
bruket kunna med mångfalt ftörre förmon och få»
krare tillåmpning nyttjas ån fom för.

Hvad egenfkaper t-alkaktige jordarter ågä, hu-
ru de kunna förbåttras, och på hvad fått de ver-
ka i åkerjordmonerne, det har jag i närvarande
Academifka Lårdoms prof företagit mig at utreda.
G. L. uttyd detta mitt förfök bevågit. Om du ej
finner hår utfmyckade ord och lårda granlåter, fa
lårer detta dock gifva dig anledning at öka din
kunfkap i en vetenfkap, fom både förnöijer och
gagnar, når du håfdar och upodlar en täkfam
fofterjord*

- ■" *i i i 11 ■ i
"

in i '"" ~ *~

(_.) Htftodi r,cyx %# l/xiyti, äro af de älfte Geoponicis
hos Greiurne j Xenophontit QecoMomhcn, och Ariflottlii ttber
OecoKomicor ; hörer äfven ti! denna ClafTen. Daniel Hefafiut
i fin IntroduUio in LibrosHtftodi gjur nog fjas af den förfta :
Men Gundlingen prutar med fkjäl mycket af denne Auftofs
värde och beröm, 1 Arifiottiti arbeten förekomma val rväft-
he Libri OecoKomicor: Men hos Herrar Criticis finnes fkjäl
och bevis anförde, fom ådagalägga, at han endaft Kan an-
fes för Auflor ri! den ena. Hvad de öfrige JuSiorrs Geo-
fonitot, hos GreJtertle angår, få äro deras fkrifcer förkom-
ne, och har Ca\f.antu BaJJtu famlat fragment* af dem; under

aaroo
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liamn. af Geoptnicorum , elier de /tV Ruflitd Llhr, 7tX, hvafaf
den förfte Grelcifke edition utkommit i Bafel 1789» (i)
Cåtoni* , PAUdii, Varronb och Cotumel/m Libri de A* Ruftic*
famt i fynnerhet de tvänne fednares arbeten, äro upfylde
med öfverflödige bevis af deras grundeliga kunfkap om å-
kerjordmonerne, at ej förtiga hvad äfven Pliniiu i fin Hi-
ftoria naturali och befynnerligen i 3^ och 17, Boken i
dylike ämnen omförmälcr. (t ) Gatentu , de firrpl. Medic.
Facult. Libr. IX. Cap. \, n. a. {d) Pro/per Alpintu , de
Medicina j£gyptiorum Libr. I, Cap4 ia, (e ) Borr/.
*£'«/, de orcu & progrefTu Chemiae pag. 111. De Hermet;
./Egypt. & Chemicor. Sapient. Lib. I. Gap 8» (/) Joh,
Me-mni judicium de vera natura terrx figillatae, Strigae a fe
inventa. Birtbotdi Anårt* ab ofcAtz, Traft. de ttrris figil—
latis, nuper in Germania repertis. Francof. Jfß3» (/")
f.mffavoli examen fimplic, medicamentorum; Baltbaf. Ludov,
Trallet, examen rigorofius , virium, qus terreis Remediis $
graris haftenus adfcriptae funt. (b) Fermntts Hiftoria
Naturalis beftår af XXIX. Böcker, Hvareft Lib. L.mus
confiderat Terras refpeflu Agriculturs II« plafdcas & Ar-
chitefturs, 111. artis fuforiae, IV. Pefloriat & Fulloni*.
V, Terras Medicinales. (*') Reaumur De la Nature de
la terre en general, & du Charaftere differentes efpeces
des terres. Memoires de T Acaidem, Royal, des fciences
1730. Pag- 349*

§. 12.

"tfalkaktige Jordarter årö hos ofs hår i NordenJf\_ njera fållfynte ån annorftådes, men fom lik-
väl deras nytta mycket uphöijes i åkerjordblan-
nmgar och på nägre Hällen defse jordarter åfven

G 3 utgjö*
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trtgjöra fielfva åkerjordmonerne, få förtjena de ej
mindre behörigt utredande til deras art och egen-
skaper , ån andre jordarter. 1 anfeende til de
blanningar , och det fårfkilta lynne , hvarmed
kalkaktige Jordarter hos ofs Inrikes hårtils hafva vilt
och yppat lig, få låra de kunna anfes, at vara
antingen AUvarmo ocb Mergel, eller ock bleke och
fnackejord.

Anm. I. Hvad AUvarmo beträffar , få har
Herr Archiateren och Riddaren Linn/eus varit
den förfte, fom låmnat det allmänna en pålitelig
befkrifning om den famma («). Den beftår af
KaUjord , fom år upbiandad med litet lera eller
fand; Uppå Öland och Gottland år denne Alvarmo
den almånnafte jordart, den utgör där grundäm-
net til den bekante Ölands och Gottlands ften
famt finnes ej allenaft dårftådes d^n kalkaktige
fandften och kalkfiiforne förvittrade til denna
jordart, utan ock vid Kmnekulla , Bititngen, Mbfje-
berg, och annorftådes i Wåftergötland*

Stenhuggarenas fkuur " ler år härmed et ock
famma flag och finnes den kalkaktige talg-och
fnidarften , i den reducerad til fitt förfta grund-
ämne. I anfeende til fruktbarheten år Alvarmo
af de fterilafte jordarter , och kan dåruppå til nå-
gon myckenhet ej. växa något annat gräs ån feflit-
ca ovhtm eller det fpåda fårgråfet ib), Sjelfva All-
larmon uppå Öland år dårfÖre ock likafom en öde
eller fteril allmänning1 utan {tångfel lämnad öppen
lör Fånad^n.

Anm. 11,
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Anm. 2« Jordmårg eller CMarle har. långe /va-

rit et almänt och indetermh/ate namn, hos Bergs-
mån och Oeconomer; ibland har feta leror blifvit
hedrade med detta namn, ibland ock hårdnade le-
ror, famt ock färgad krit-och kalk-jord (c). Ny-
are tiders Rön, hafva nu mera dock ådagalagt,
at Mergel tiU fin förnåmfta fammanfåttning, be-
ftår af lera , fom tillika år något mättad eller fa-
turerad af krit-eller kalk-jordj Ty i eld hårdnar
all rått Mergel, hvilket den ej kunde gjöra, om
krit-eller kalk-jorden i defs compofition ägde öf-
verhand; med åticka ock mineralifke fyror gåfer
eller effervefcerar åfven mergeln, fom utmärker
de Alcalifke jordarternes närvaro.

Mergelens bruk i åkrar finnes redan omför-
fnålt af Plhiiiu Varro och Ccltimelhi (d), af hvil-
ka den förre ordar åfveri om de gamle Heduer
och Pifloner fom til bekommande af ymnig fåd
på åkrarne förftodo at bruka kaik och mergel.
De äldres Morocltu , Galatfites , och Melitites på-
ftås af någre i vår tid , ej heller hafva varit an-
nat ån en hårdnad Mergel (?) Piinii, Terra%
Samia, Liwolia och fevcargilla, lerra iluana, terra
Chia, fom var en marga talkofa räknas och hår-
til (f) i Af de äldre naturkunnige finnes PH-
mus måft varit upmårkfam öfver denne jordart;
ty han upgifver af mergel i lin tid redan 6. får-
fkilta flag» Hän nämner om marga alba, tophnrea,
_>:o Marga Et/fja , hviiken han ock kallar capnu-

mar-
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margot» $:o marga candida , 4:0 cdlumVma el-
ler eglecopala , 5:10 wtfjg* argillacea t 6:to Margit
ärenacea ig).

1 Frankrike och Engeland: har mergelens bruk
i åkrar til främjande af jordmonernes bördighet
nu i fednare tider mycket blifvit vidtagen; Som
kritan på bägge defs^ (fållen utgjör ftora jordvarf,
få år mergelen hos dem almånnare ån hos ofs.
Sedan Herr Archiateren Linn^eus igenom defs al-
drig nog berömde upmårkfamhet och rönrikået,
ådagalagt, at kritjorden finnes på åtfkillige (tallen
i Skåne ib) och åfven mergel-leran under fand-
fålten på några ftållen annorftådes yppat (ig, år ej
tvifvel om, at åtminftone i denna Province, mar-
le eller mergelen lårer blifva allmän och kan åen
dårftådes til de fandiga jordmonernes förbättring
med förmoner nyttias.

Hos Engelsmånnerne fördelas mergelen i åt-
fkilliga (lag. Qaji CMarle, ler mergel och cgw

fhet <JMarle t innehålla begge en blandning af kri-
ta i fig; den fednare år dock til färgen brunak-
tig; Peat Marie, år tåt, fatt och ganfka fet; fin-
nes vid bergslidor. Paper Marie,

teliler pappers
mårgell, liknar löf, eller (tycken af brunt papper, år
ibland ock något liufare; finnes i ftenkols hvarf-
ven. Hag Marie och Steel Marie ; finnes blå - el-
ler (tal-färgad. Den gula mårgelen behagar Wod-
vard kalla Marga Gialolina (,/'), Af Sten märgel
fins i Finland, Marga indurata amorpba, eller åro

hår
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hår de få kallade Malrekor, och Nåckebröd de al-
månnafte. Defse tyckas tildannas af det fediment^
fom ftrömvatnet förer med lig, och finnes de til
ftörfta myckenheten vid Woxen i Carelen, fom
ock annorftådes i drömmar och vid Sjöitrånder.

Anm. 3. Ibland kalkaktige jordarter år Bleke
tn Jordart fom i åldre tider tyckes varit bekant
under åtfkillige namn, och nu ofta confunderas
med allvarmo och Mergel, famt utgifves för et och
fa.mma (lag (k). Vid nogare jemförelfe och efter
anftälte behörige förfök, finner man Eleket beftå
af en förvitrad och ihopfkjöld ren, lös, krit-eller
kalk-jord; Bränd i eld går den och härföre lått
til kalk. Hos de åldre Mineralogerne år denne
Jordart bekant, under namn af Cretå Paretonia och
Marga Fluida [/). Ibland når den fins i bergs-
klyfter, plår den ock hedras med förnämare namn,
fåfom Lac Liw<e , Agarictis Minerals och Mednlla
fluida Guhr. Vodvards Calx nativa och den rykt-
bare Nierembergi Terra aceldewa, ir icke eller i an-
nat (kild ifrån Bleket, ån at den förra år en
torr, lös, och dammig kaik eller kritjord, och
den fednare finnes våt och i vatten upblandad.

Mim. 4* WLd Hafs Kufterna och i Skargår-
den famt i krit och kaikaktiga Jord-hvarf kommer
man ibland öfver foadyjcrd, och beftär den af
förrutnade hafsdiur och kräk. hvilken, alt cfier
det, fom de hunnit undergå förvandling, år til (In
art och bcfkaffenhet föränderlig. Som Saltiiö-vat-

H net
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«et innehåller i (Ig uplöft en myckenhet kalk,
och Hafs-Skaldiuren Teflacear häraf taga fitt byg.
nings ämne, få beftå de väl redan förut af kalk;
men fom i Ocean eller hafvet, denna kaikjorden,
aitid år mättad af Saltfyra, och den fåledes där
utgör et Sall ammoniacnm fixttm tiaturale, få röjer
fnåckejorden ej fin kalkaktlge natur, föran (like
fkal-kråk med fina fkal murcknat och förrutnat,
at faltfyran ifrån dem blrfvit bortdrifvcn och fkin-
grad. I åkerjordmonerne år Snåckejorden eller
Snåckemyllan åfven en fä mager och fteril jord,
fom andre alcalifke jordarterne.

(rf) LtNNMi Ölendfka Refa pag. ro. och 160. (b)
Samma Lin. Öland. Refa pag. 72- i*}Ludvigt Terra Muhei
Regis Dresdenfis, pag. I2J-149. (d) Piinius i defs
Hiftoria naruralis Libr. 17. Cap 7, och $. förmäler vid-
lyftigt om mergel och defs bruk fame påfiår han, ztCapno-
margos flculie i hela fo år vtfa lin verkan fåfom gödfel t
åkrarna, famt Leucargtli* och Gtischomarga i 30 års tid!
Varro Libr. \. Cap» VIF. ColumeUa Libr» I. §. 24. 2f.(e) Bottitu de Boodt de lapidibus & gemmis Libr, g:, pag.
223. (f) Job. Gottfkatk Vallerii Minerafogie pag. 22.
Agricola de Natur. Folfil. Libr. 2. pag. fBr. Bellanii obferv*
Libr. 111. Cap. 34. ig) PUnim in Hiftoria Natural»
Libr. I. Cap. 18. pag* 2r. (b) Linnmi Skånfka Refa p«
9f. och 20f. (O y*tt*rii Mineralogie pag. 24. iO
LiTmxi Sxånfke Refa pag. 2. (/) Agricela de Narar.
fol. Libr. 11. Cap. XIX. Johan Kentmanni NomencJat,,
lerum foiT.l. pag. 16»

§. 14.
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§. 14.

Defse kalkaktige jordarters gcmenfamma egen-
fkaper åro i fynnerhet.

i:mo, At de i fin fammanfåttning finnes va-
ra mjölige och torre, ibland ock något feta ccb
täta jordarter, fårgen år mycket fkiljaktig.

2:do, I eld brånnes de möre och fönderfalla
til kalk, undantagande Mergelen, fom i eld hård-
nar, alt efter det den mer eller mindre innehåller
lera; men hvi.ken åfven fedan lått fugar vatn til
iig och fatejcerar med tiden.

3:tio, Rå gåfa de med fyror; doch icke altid
efter bränningen Mergelen, om lerjorden dåruti
öfverflödat.

4:to, Mergelen går i (tarck eld til glas, faft
den (trångafte lera vore med i blanningen, men
Eleket och allvarmo förhåller (ig mera fom en kalk-
jord och kunna ej enfamme fmåltas til glas i flu-
ten eld, utan vitrefcera med tilfats af Borax til
et glas, fom i mindre ån glödgande hetta tager e-
mot intryck..

s:to, 1 vatn utvidga V;g defsa jordarter, och
färgar vatnet med dsn färg, fom de iieifva hafva.

rs:to, Fetmor uplöfa d-fse kalkaktige jordar-
ter, oc!i i luften attrahera mera til fig vatn och
fetma ån de andre: men (lappa dem och iåt ifrån
I»£ ikeno.ii häftig utdunitning.

Ha 7:mo,
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7.TT10, Bleke och allvarmo äga och någon re-

ducerande egenfkap emot vifse MetallUke kalker,
fåfom Bly, "Vifmut, Koppar och ]ern.

Anm. r. Om kalkartige Jordarters urfpung,
åro .mineralogerne af fkiljaktige tankar. Så vida
en myckenhet muflor, Snäckor, famt andra (like
hafs-kråk och Oftrocodermata ej allenaft i anfeen-
de til deras (kal innehålla kalk, utan och de fam-
ma til myckenhet finnes gemcnligen i krit - och
kalkartige berg och jord-hvarf, få tycker Monf.
Bujfon, och någre andre fig hafva full anledning,
atpåftå, at all kalk år allenaft lemningar af fkal-
kråk Tcftacea ifrån Ocean och hafvet, och hvilka
dels under fyndaflodstiden, dels annors biifvit in-
blandade i Jorden (<?) Men huru fkulle då den
grynige och fiåilige kalkften och kaikfpaten kun-
na vara til, fom år hår allmän i Finland , och
hvilken icke finnes i lager eller nötvis, ån min-
dre vilar ringade fpår af Petrificater eller hafs-
kråks inbränningar. Faft rön och obfervationer
åfven utvifa , at lera ibland kan fylla up emellan
lamellerne af kalkfkifrar (£); Så torde man dår-
af dock med ert Ludvig och andre förhaftadt (luta,
at leran går til kalk, och at kalken kan förbyta
leran til et kalkåmne. Kalken har få vidt (kilde
fårfkilte egenfkaper ifrån leran §§. 6. 14- at det
ej tyckes rimma fig, at defse Jordarter kunna för-
byta fig i hvarandra. De (lora och vidlyftiga krit-
bergen, famt krit-och kalkaktige Tord-hvarfven i
Engeland, i Frankrike och vid Slevens och Msen

i Dan-
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i bannemark de utmärka faft mera at kalkaktigs
Jordarter, böra föras ibland Terras primigenias , el-
ler de uråldrige Jordarterne ; hvilket åfven dett
förfarne Bergsman Benkel redan i fin tid påftåttfV) ,

Förutan detta år bekant; at alcalifke jordarter
de åro allmänna för alla tre naturens Riken; De
finnas i djurens ben och (kal, famt i afkan af våx-
terne, de måfte altfå ock varit til ifrån fielfva
fkapelfe tiden, famt finnas de för fit behof utdelte
kring hela Jordklotet.

Anm. a. När krita eller kalk med fyror blan-
das, gåfa de, och infupa fyran, få at om denne
blanning, fom fkedt, med acidis, förfökes genom
deftillation, märkes ej mera någon fyra, utan man
finner et Phlegma , eller ofmakeligit vatten qvar*
Mergelen gåfer mindre ån defle jordarter; med a-
cidis upiöfes ej eller få mycket fom de; igenom
förfök år utredt, at i 4 lod fkcdvatten , fom med
% Drachmer mergel blifvit kokade, hafva allenaft
12 gran blifvit upl&fte. (W)

Anm. 5. För Pottens tid var ej mycket ut-
redt, huru eldfaöe jord- och ftenarter fä i blan-
ning (ig emellan, fom ock med alcalifk jord i eldf
kunde förhålla fig. Igenom defs flit at anftålla
förfök, har man håruti blifvit underrättad om helt
nya och oförmodade Phaenomener. Nu mera ve-
ta vi, at oanfett lera, krita, quartz famt fiusfpat,
ingendera enfamme kunna gå til glas, få vitrifl-

H 3 cera
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eera _f« dock lått, når 4 delar krita blandas til %
<Jelar qvartz, eller allenaft en del krita emot 4 de-
flusfpat; Blandas lera och krita ihop, förfåtter det
<Jena ock at i eld fmålta til glas. Som ock under-
går fielfva afbeften med hälften alcali, och krit-
jorden i blanning med flusfpat en flik befynnerlig
ändring. (_■)

Anm. 4. At kalkaktige jordarter mera än an-
nan jord följa mei vatten, och dåri qvarhållas,
det vifar Seyne-år6ir\tt\en vid Paris. Vatnet fom
flyter ur landtfidan och kalkbergen vid Visby, fora
ock fårgas ibland af bleke eller röd kaiklera vatn-
puftarne vii vågarne och vid bergsrötter, at vat-
net fer ut hel hvitt eller brunaktigt.{/)

Anm. 5. 1 anfeende til den egenfkapen fom
finnes allmänt i all mergel och kaikjord, at der*
upiöfer fetmor i fynnerhet med vatten och vär-
ma, få brukas ock den förra vid Fabriquer til
valklera, och kunna med alcalifke leror flottflåc-
kar ur filke, ylle och Linne tyger lått borttagas.
1 andra delen af deffa Chemifke åkerbrukets grun-
der pag. 35. Anm. 3. år igenom Herr Pr/esidis
rön utreit, at oanfett kalkaktige jordarter actra-
hera dubbelt mera våta ifrån luften ån fom leran,
få flåpp-, de famma igenom ftörre utdunftnmg,
dock fa häftigt vatnet ifrån (ig, at i lika vä ler-
lek biifver behållningen af luftvatnet ej (torre
i de kalkaktige Jordarterne ån i leran ; fom
mergelen djck til fin måfta compofirion beilar af
lera, få bshäller den bads lånjre tid fetman och

vä-
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"våtan, fom ock attraherar den mindre luftvatnet
ån krita, Bleke och Allvarmo; mergelen år af fam-
ma orfak ej eller torr och mjölig fom defse ft>-
renåmde kalkaktige Jordarter, utan år den mera
tåt och fet ; den har ock icke lerans feghet eller
tenacite, utan finnes i våta mera lucker lös och
fkifrig.

Anm. 6. At Alcalifke Jordarter främja mal-
mers .fmål tn ing , vitrification och reducYion ,
det har ifrån åldre tider tilbaka redan varit kun-
nigt, fåforn Becher i defs Cbemijka concordanz SecTr.
XII- om lyckeligen anftålte malmfmältningar med
tilfats af kalk, och kalkaktige Jordarter förmäler.
Alcalifke jordarter kunna väl ej per profleftn eller
fåfom tilflag af inftammable åmnen främja me-
tallers reducTion , hvilket ock Juncker tyckes på-
ftå ig). Men få göra de det dock per apherejin el-
ler fåfom affkiljande medel , hvilka under malm-
fmältningen attrahera något fvafvel och fvafvel-
fyra ur malmarne {b). Arfarenheten vifar, at om
man blandar två delar kalk til en del blyglas och
fmålter det, får man något bly reducerar/, likale-
des kan ock antimonii glas reduceras, fom ock
glas eller kalken af Vifmutb koppar och jern. Re-
gulus antimonii fom nedfmåites med jern och
kalk, ånlras åfven få til defs natur, at den fedan
med qvicklilfver kan amalgameras. Jern blir och
mjukare och mera malieabelt, ån förut, når det
ccementeras med kalk. (/")

(«) Lin-
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f» £«»««* Skånfka refa, pag» 84» och 39J». (i) Itni

val Veftgcjtha Refa pag* 8?. Ludvig Ter. M» R. (t) Uenkelt
Xraft* deorigine lapiduro. (d) Gyllenborgs Fundatnsnta agri-
calt, Chemica^pag* l!jl. §. f. (') Pottens Lithageognof, pag,
to, ia. ejusdern forrfetzungen pag. 29. och fa, (/) Lin-
nai Veftgöt. Refa, pag» 83* ig) Juntkers DiiTerf. de calce
viva pag. rf. §. XI. (*) CÄr//7, ,*»</. Scblyter von Hytten-
verken, pag. 292. 314. 317 och 423. (/') Pottens Lirho-
geognof, pag. 14. Bergsßadee Brandl i Svenfka Veten*
Ikaps Acadexriens Handlingar för år 1749. pag* 143*

§. ifi

Något fett eller oljaktigt kan 'hvarken genom
Extraetion eller Deftillacion af defse kalkak-

tige Jordarter bekommas; Af kritan vinnes endatt
något litet Sal alcali volatile igenom deftillation:
Men af kalken för fig lieif, fas intet Salt.

Anm. t. I anfeende dårtil at vifse Metallers
kalker och i fynnethet <JMnium eller Mönja kun-
na igenom tilläts af krita redaceras til bly, och
at åfven ka.kaktlge Jordarter fårga Borax efter
fmåltningen gul, få förmenar vål Potten, at krita
och kalkaktige Jord.rter innehålla något fogtjion
eller o.jakt.gt våfenie: men c no år i föregående
$. Anm. 6. anrriårkt, at det år en reduciio per a-
pbjerefln , och icke Per profhffu fom ikjer igenom
kalkaktig jord ; 20 Kaikaktige jordarter förfökte
i eid Jaonera hvarken iii-d Mura, ej heller kan i

De-
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Deftillation med spiritm vint af dem någon fetma
erhållas ; 5:0 Af Chemia Metallttrgica år bekant,
at Bly minft af alla Metaller fordrar något fiogifton
til fin reduåion; 1 fall altfå för något fiogifton
af alcalifke jordarter, denna Metals kalker ibland
fkulle reduceras , fa tyckes det hårröra af någon
främmande inblandad fetma, hvilket ock få myc-
ket mera år anledning til at tro, fom kunnigt år,
at alcalfke Jordarter i allmänhet mycket attra-
hera fetmor.

Når mergel eller andre alcalifke Tordartter
påftås göda äkrar, då mätte de ock förutan fin
alcalifke natur, aitid vara mattade med vegetabilifk
fetma och fyra; annors tillågges delTe Jordarter o-
grundadc någon gödande egtnfkap. Plinii ro Ja
Mergell, och defs glisto marga fom få långe kun-
nat bibehålla äkrarne vid bördighet, §. 15. Not.
(d) de tyckes hafva varit af detta flaget. All den
Mergel fom kan nyttias til gödning på fandiga
åkrar, fåiom Ägr&ofy beråttar, famt hvarom Cfllu*
viella och Varro åfven förmäler («)> den måLte
ech hafva flike egenfkaper.

Anm. 2. Om kalk och kalkaktige jordarter
innehaila af fig fieif något verkeligtt Salt, eller
om det förft produceras då kalk }orden raltine-
ras och ilåckes med vatten til kaik, detta har va-
rit långe en outredd fak hos Chcnhfterne. Herr
Du lay en mycket -värdig ledamot, af Veten-

I fkaps
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fkaps' Academien i Paris Han tyckes varit _fcft
förfta, fom af kalk extraherat något falt, faft
til alt för ringa quantlte. Herr CMalouin fom vi-
dare fortfatt förfök i denne fak, han förmenar
dock i at defs erhåildna falt ej varit annat, ån
en Cremor Calcis. Om krita rifves fint, och ko-
kas med vatn i 2_. 5 Timmar, famt det gula if-
xivium fom efter någon tids utdunflning > håraf
biifver quar , förfökes med vié.ril fpiritus, få gå-
fer det litet: men med fkedvatn ån mera. Det
färgar ock violfyrypen grön och Tournefols faf-
ten blå, hvilket alt utmärker, at något alcalifkt
våfende år i kritan (/>): Med Mergell, Alvarmo
och Bleke förhåller det lig annorledes, och kan
hvarken genom kokning eller deftillation med
vatn af den förftnåmde uptåckas något alcali j
Af ocslcinerade eller obrånde kalkftenai. kan vatn
ej upiöfa något falt; ej heller kunna Medici af
Terrls calcarek non calcinatis tilreda någfe aqiitis
Medicinales. At ej förtiga at Macqmrs förfök,
fom calcinerat kalkftenar med åtfkillige (lags fal-
ter utreder, at intet falt har del i kalk och kalk-
aktig Jords fammanfåttning {c)', Följakteligen
tyckes ock Stahlem och en hop andras tankar
vara mycket fannolike, fom påftå at det alcalifke
falt, fom efter kalk och kalkartige Jordarters caU
cination och (läkning med vatten i dem yppar fig>
det torde igenom calcination och vatnets tilblan-
ning förit vara producerat och upkommit»

Af
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Af alt detta finner man nu ock, huru ogrun-i

dad deras mening år, fom utgifva, at i Mergelen
och kalkaktige Jordarter fkal finnas et fynnerligit
fruktgifvande falt, der dock deiTe jordarter alde-
ks intet falt af (ig fielf innehålla. At ej Jämna
oförmalt, at icke eller kalken lårer kunna anfes
at vercka i åkerjordmon annorlunda ån en terra
ulcalina\ Ty om kalk kokas i vatn, finnes våi det
alcahfJke faltet, få långe vatnet år varmt, vara
däruti uplölt, men ej ledan iuten kainat och biif-
vit kall.

Hvad Malouins , Macquers ; och Du Hamels
förfök angår, fom tyckes ådagalägga, at kalk ock
kalkaktige jordarter innehålla de-s et acidum jalis
tuariui, dels ock ett attdum vitriolicum , få år det-
ta en fölgd, af den attratfion, fom defie akahfke
jordarter i geracn hafva til (like fyror, i anled-
ning hvaraf åfven de fållan finnes utan fatttration
af defie främmande inblanningar; Det år altfå då
ej under, om en aqua calcis vivz ibland med' til-
fatt vimlen gifver en tårtorns vitriolatus } och
med et alcali minerali et Glaubergs falt, famt i*
bland åfven något annat Sal medium (<:/). Cajpar
Neuman berättar ock om de förfök han anftålt,
med kaik och kalkaktige jordarter, at den Engel-
fke, ParJiifke och Tyfkakalken fållan och nåftai al-
drig förhållit iig til alla deiar lika vid förföken,
utan har den varit fkiljaktig efter de fkiijaktige

1 % fråin-
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främmande ämnen, hvarmed han funnit kal-
ken vara upblandad.

(_*) Agrlcola Libr. IF» Cap. X. De natura foffilium psg,
389. M, V/trro Libr. I. Cap. VII. In Gailia trans-
alpina , intus ad Rhenum, cum exerckum ducerem,
aliquoc regiones accefli, übi nec vitis, nec olea, nec
poma n»fcerencur; übi agros fcercorarent candida fos-
ficia c eta-

(_>) Herr Froftffor Wallerii Mineralogie pag. 13.
(c) Mmquers Element, de Chym. Cap. V. pag. 74. 7jV

(_.) Ada fcientiarum Svec. pro Anno 1749. pag. ifi.

§. 10*.

f^alkaktige jordarter utöfva följakteligen fin ver?
'% kan i åkcrjordmonerne,

1) Icke materialiter af lig fielfve , få vida de
hvarken innehålla någon fetma eller falt, utan en-
daft då når de tillika åro mattade af vegetabiiilk.
fetma oeh fyra. §. is. Anm. 1. 2.

a) Attrahera de ifrån luften mera våta, fetma
och fyra, ån annan jord. §. 14.

3) Uplöfa fetman i åkrarna, förena den med
vat-
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vatnet, hvaraf blifver en fåpaktig blanning, förra
uplöft, af vatten, kan ingå i vexternas Porer.

4) Borttaga och infupa de ur en kall och
fur åker fyriigheten famt göra jorden medelhai-
tig. 1 regn och torrka förhåller (ig mergelen
jemngod, och finnes hvarken för feg, klibbig ej
eller för torr. §. 1.4.

5) Så vida mergelen jemte en akalifk jord
Innehåller lera, få behöfver den igenom jordblan-
riingar ej förbättras, utan den år förut låttbru-
kad, och kan igenom ringa gödning underhållas
Yid bördighet. §. 15. Anm. 1.

6) Men kritjord, bleke och allvarmo, de ut-
torka i haft , hvarföre med blanning af lera de
böra förbättras, om fetman och fuktigheten i
jdem fkal kunna quarhållas. §. 14.

7) Til jordblanning kunna kalkartige jordar-
ter med ftörfta förmon nyttjas.

Mergel fåfter båft fand - och klappur - jord,
och kan med fkål mycket berömmas, fåfom en
dråpeiig jordblanning uppå flike jordmoner. Up-
på lerjord gjöra bleke och kritjord godt gagn.
Af kalk och gödfel tilredes den förtråffeligalte
gödning (0) Mergel upblandad i mylla, utgjör
den bålla och bördigafte åkerjordmon.

Anm. 1.
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Anm. i. Förutan det förut bevift bJifvit §.

it. at kaikartige jordarter åro af (ig (ielf de fle-rilaffe, få utvifa ock Alftons rön uti Tiroc. Bot.
Edimb:' at vegetabilieres rötter af kalkvatn ej kun-
na näras, eller meddelar det någon förmon åt
växter, at kunna växa. Magre och tårre jord-
arter biifva altfä af kaik ock kaikakrig jord än-
nu fåmre, ån de varit förut, hvarföre det år nö-
digt, at med varlhmhet och fkiifång nyttia deiTe
jurdirter tii jordbi mning i åkrar; Råtta proportion
hårar kan av^r ock en åkerbrukare, efter anltait
förtök med jorJbianning i fmått förut, låt (ieif ut-
röna.

At nergelen i fenare tider blifvit hedrad i-
l land tine 1 namn af jordmårg. Det har fkedt då
den a: någon vegetabilisk fetma och fyra varit
impVaégherad, och fådan finnes mergekn malt i
lågdcr oc.i dålder, i krhvarf och fkölgångar un-
d.r land banckar , och ofta ivlvcn i kärr iaggar;
med jordbär kan den på dlup båil uptåckas. Den
jordmårg en del af cte äldre llifl. Natural. Scripto-
res förmåla om, och hviiken de til iitt låge be-
fkrifva iinnas i bergsrefvor eller vid bergsrötter,
famt hviiken gemenligen utgifves för en concen»
trerad jordfetma, den tyckes vant en Litbemarga,,
en fet och hal lera, en kalkjord, ibland och någon
af mincraliik fetma faturerad jordart (k).

Anm, 2. At kalkjord och Alcalina fixa kunna
uplåfa fetmor och åga en fördelande kraft det år

förut
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föru£§.r4 fagt; /Ci/7^//.iThef.3o. påftår det ock: men
härvid år at mårka, at de kalkakt;ge jordarterne, då
anfes vårka med vatn och varma; Ty af (ig fielfva
allena coagukra kalk och kalkaktige jordarter feta
och gelatinöfa blanningar och hårdna de med
dem ofta til et ftenhårdt ämne. Fetmor utvifa
altfå ock i akaiifke jordarter, en hel snnan ver-
kan , ån i leriga Jordmoner, dem de uplöfa och
betaga deras klibblghet och feghet; fe andra de-
len af delTa Chemifke åkerbrukets grunder §. 5.
Anm. 3.
(a) Se Cbrijl, £mjl. iXiinkolds Oeconomia experimencalis pag,

31a.
(T) Plinius Hill. Nar. Lik XVII. Cap, 6. Marga eft quidam

terrs adeps & velut glandia in corporibus ibi denfante fe
pinguitudinis nucleo. Imperatus Perrantrs. Hift. Nat,
Lib, I. Cap. ig. pag. 31. Marga, fsu fi mavis , Aphro
nitrum, terrs pingvedo eft in ipns arenae Laqidumque
vifceribus colleéta, baud aiiftr ac animalium pingvedo

reperitur in corpocis ipiorum partibus.
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