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Vcrr GUSTAF LILIUS,
Min Huldaste Fader.

i-aiige bar jag saknadt, det higteftertrangtade tilfäUet, då* jag för
min Huldaste Fader pä et offenteligt satt kunnat lämna wedermäle af
den ouphörliga harnsliga wördnad, jag ifrän löarua-ärcn hyst för
/£ocr mitt Högtrvordade Rara Fader, ock hwartit igenom en öm up-
fostran i min tillagande ålder, I förwärfwat Eder sa mängfalt stor
rättighet. Ifrån Bok-pranenframlämnas nu nägou fruft, sa ival af
min Huldaste Faders osparda omkostningar för mig i lookwett, som
och är detta förstlingen af mine deeigenom sörivärswade insikter i
rvetteussaper. En ung och swag telning förmår kuapt frambringa
eller pryda sig med späda dian: men under en öm och huld wäktares
försiktiga rvärd oeb stötstl, la» den med tiden framräcka hade hlomma
och frukt. Min äh^ga och nit at wördsamt efterfölja min -Huldaste
Faders mogna rad, är brt enda som kan lätta min Hulda Fadersomsorg och hekvmmcr harwid for mig; mera står ej i min förmä-
ga. Den Högste uppehälle mine Ixare Föräldrar t mänga är och
tider wid all siclf-önffe ig saUhet ocb malmäga, pä det jag ma a-
ga lika mänga glada tilfällen,at fä mörda deras huldhet och mänga
wälgjärningar. Framhärdar med ouphörllg barnflig wördnad til
ntin dödsstund.

Min Huldaste Faders

£rnijufTt>big|te Son
GUSTAF LILIUS.
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VN Jbv af »växters Assor uphamla och ullaka fast A!cali<Tt
|XI .HJ fa.t, det har länge »varit i bruk. ©jelfwa nan-netIs^M utm'rker, at betta ock redan »var t-cvant hos de Gal-
cwr ocl» Araber. En Arifloteles berattar afwen tydellgen i
libr. teori. 11. Cap. 111. huru Umbrerne brände hafegrds
til asta, kokade astan med watn, och igenom it-kokning pä nytt
frambmgte deraf Alcalifrt falt.

I ctnfeendi til AkalijTa falters mibflvåfta nytta i Phar-
macien 06) Oeconomien hafwa de icke eller länge kunnat
umbära*?. Til att glets tilivrirkaing, färgning, blekning, twäl
och Sä/siiiderier, tomt wib äistillige konster och stögde-s tilred,
ning, u.pga7' en anfeitlig mängd af detta siags falt. Vlwärk-
ningen af Soda, font ffet igenom cstoratming af falicornia,
falfola, en hop ■mclernbryernata och andre hafs-iv.xter, fix*
kes wara alst. Se«>a!t rön ock försök ädogalagt, et alcalijft
falt äfwen pä famma fatt kan fåtaf andra »växter, fasta tradar«
ter, bussar, deras I6f och qwistar, har man tck grundat detz

A lilwärk-
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fifmdrFning ra allehanda siags stogs afdragter, famt finnes nu
i Europa knapt något walbcjNlt Samhälle, hwarcst icke Po-
taste fitidetier dro inr.iltade, dels til en försik ig förädling af
ffogen, dels ock at öga detta siags falt, iHom onnibärfgt för
handasiögder, och inLrc.ftigt i handelen.

Den mastaPctef tilwdrkasnu för tiden i Polen,Lif hatten od)
Rytzland, hwarifrän öfwer DantzigochKönigsberg den uisteppas til
Tystland/Holland,England och Frankrike. IftänPreu|en utföreé
igenom Riga ocf ragot af benne mahra. (<?) Wid Klostret Hai-
na i £a{?elffa Ldnderne, dr det största od) ryklbaraste Poiaffa
sinderiet i Tystland, bwavaf dels mycket innom Riket upbru-
kas, dels fål\et denftan ndgöt Nl Hofiant». t I Bohmen har
i fenare tider Potasie sinderier med mycken förmän blifwit an*
Jagbe, famt inrättade Kejsarinnan af Ostcrrike fd fcdr, fom i
alla bef; ArfUnder för Manufatfturernes behof är 1765 et £gl.
priviligerat Potalt^e GompaZnie 1^). Iftän Amerikanste
Colonierne far England ! u mera ock något Potasta, famt
f)afma herrar Lewis ed) Dofiin gifwit Allmänheten mycket ar-
tige bcstrifttln^r om deras anstalter derwid. Jfast of) i Ewe-
rige har i (gööra delen af Rik. endast båttilt detta Salt ftu-
len blifwit ibfat, och det i början gansta oförsiktigt til Ek od)
Bckstogarnes utodande, famt Riket i allmdi het til gansta rin-
ga bätnad. Enligt fortullningen har blifwit titrcbt, at iftän
fodra Stdderne i Sufet ärligen blifwit msteppat wid patz 9000ffeppunö Slå eller fä kallad voålt porafta, fom i Holland, fe*
d n alla ajdragningar där i orten, l>mte Tull, frakt od) fädant
mer afgatt, blifwit knapt betalt med 10 Dal. Kop mt for en
Centner Amfterdam wtctt, hwilken fwarar emot 117 Ckdlp.
«lkr s Lchp. t? <£>få'o. Vidualie wigt hos otz: men nu betalas

för
(a) Gotifir. Ckrifl. Bohns ncäeröffnete Waren l<tger. pag. 697.
(b) Phyfic. Occon. ntiöptge at»3 tafi netlesicit nnt> besten fchriften än

Nstnral Hisi. uitd fjittiåbalriin^lS tuitst. 7 %\)ii\ pag. 455,
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for 1 öistMid rs Asta innom Riket wid rast i^ Dal. &ep:rnf,
folakteligen hafwa handland, för den iftän N!kct utjöide Na
Potastan, i Holland föga fadt mera, an hivad Jlffan kostadt
dem uti inköp hemma i Landet. $ftdn utrikes orter har ddre,
mot och blifwit inföistnfivit ärligen en stor myckenhet raffinerad
Potaffa, å 12 Dal. Knuts pvis för Lchp, til de anfenlige behof,
fom fordratswid »vara i7if)dmsteFar,acrier,t2a.fiiii)erier,s3lcfericr,
Cattuns tryckerier, twätlhus od) Glaobruk, m. m. (c).

Til förekommande af en fä stadelig handel , stedde är i7?<S
flf Höga Ofwerheten, gansta »vistigen den författning, at bäde
Nä Potastans utförfel blef förbuden , fom ock den ratkmerades in-
förstrifning. Sedan har fä i Stnäland fom annorstädes inrtV
kes, nåate Potaste rafenderier blifwif anlagbe: men fom wid»vara Glasbruk, ej mindre ån wid Färgerier och Sapsiudnin-
gen, dnnu mycket mäste brukas af utländst föda, i brist af
tilräckelig tilgäng pä inhdmff raffinerad Potasta; I utländffe
handelen bot o§, ehuru »vi dga ymnoga stogar dnnu "fwen tid'
stan allmdnt faknaö denne wahra til utsteppning* Ca w:l man
HK* lämna en kort upgift od) fydelig btstr>fning, fä oli, Ra
Potaste tilroärfnitigen , fom ock stal hdr anföras de medel, hwil-
ka ginaste »vägen tyckas främja detta Sallsiuderiets mMi sti Ftttlfl-t^.

§. 2

Chemifterne hafwa nti en tib noftan allmänt antagit,
icke allenast för afgjord faf, at alt fast Intfalt eller fal lixivi-
ofum stulle utkamma igenom eldens »verkan cd) calclnatiort
af en Vegetabilist fyra förenat) med någon olja och »ord, utan
de hafwa ock albelet myndigt nekat, def) ndrwaro och tvarelfe,
naturligen i hela wäfttiket. Nyare rön od) uptdkter hastva

51_2 dnfeli*
(e) Herr £>fnxr - Direcl. Z*acoö Faggot i 1759 arö Swensta Wet-

teostaps Acad. Handl. p. 35.
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önteligen yulpit ofMir denne fördomen. Herr Margraff i Ler-
lin lär fä anses för den första, hwilken igenom försik gifwit
största anledning härfif. Ca »visar han i sme Opufcrles Chy-
iniques Part. 11. pag. 46. At fast intfalt warkeligen sinnesförut af naturen bercdt, N>tnsten, i fal acetofellar, od) ef,
wen i fitlfwa Bofcräder. Sedermera har förutan nägre an,
dre, detta dnnu närmare blifwit utxebt, af den fnålla och lär,
da kbarmacia? ocl) Hiftoricc Naturalis Docenz i lflmd jfrert*
Anders Joh. H'^/?/^ (<?), fä at nu mera iligci] fan twifia
beröm.

I fölgd hdraf dr »vid Potaste tilwdrkningar gansta nö,
digt, at »veta förut/ i hwilka Tcädarter och wdrter, i större
eller mindre män naturen nidlagt delta Alcalista falt, pä det
med mstillning od) »val härefter ämnen ifrän wärtnket ma
kunna hoofamlaé ocb nytfas til Astdränning och Pofafke sitid,
ning Flere Idrde Gecoiiomiste Samfund hafwa »varit up,
nidrkfamine pä denne omständighet. Ar 1764 utställde Oecono-
mifto. soe-/^^?i i Leipzig, förutan annat rörande Potaste
fiuöeriet, dfiven detta til en premie fräaa. De tmderrättclser,
hlvilka igenom inkomne frvor h:r;ä thfwif bcfante, fom ock
hivad af andre fafre hnshällsstrifter man fadt tilfalle at atp
mdika, bet »varder til uplyfning här anfsröt.

§. 3.

Herr Wildenhayn, Faälor wid Idrnwarken i Larutil ochHerr Foö/?» Cbrifiopber Übdén > s\öpenhn '.It, hafiva i fyn,
nerhe' förutan ätst,llga andra go,dt ocl) famlat rön uti denna
sak f famt utmärker efterföljande Tabell sammanhanget od) be,
staffenheten ddraf.

Träd,
(a) Kongl, Swensta Wettenstaps Acad, Haitfclingar för ar 1770pgg. 207.
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Anmärkn. 1. Af dctze Anmärkningar dr at infe, det £önn,

Afweiibok, 3md, Rönn och Alm gifwa den mdsta Potastu;
derndst £f, Bok, B)6rf, Hatzel, Ast och H^gg; famt min,
dre, Wide, Fiader, Viournurn - Olgotibusten , och andre
mycket léfa trdOarter: men aldraminsta alcalista faltet fäs af
Barrträn, säfom Tall och Gran famt Enbustar. De försök,
fom med dehe trädaner blifwit anstdlde, har stedt med ra A,
sta af Dem, och ci med Spisasta, hwilken af itererad calci-
nation redan blifwit ndgot mera renat», ©efjmom fatt uf,
flaget af Potasta mängden, af förendmde (rabatter, dfwen blif,
wa gansta olika, altlom tr darterne waiit mer eller mindre tor,
ra til, eller ocf om med häftig och wäldfam, eller maklig och
sakta eld. astbrdnmngen w irkstalles. Akttages det senare fZe
man altib meta Asta dn i det förra fallet.

Tlnmåvtn. 2. Fristcl eller unga trctn gifwa i allmänhet
ej sä mycket Pocast.», fom gamla, segnade och de hivilfa nogot
af röta och fwamp blifwit angripne. Tekn til trädens mognad
för Potast bränning an'ej det/ nar af hugget med yran, bet
icke stjäl eller fpjelar trädet utan for pjbettct trädet endast bog,
nar och böjer sig. Barken af alla trädarter gifwer gemenligen
mera asta dn de öfriga trädets delar: hafwa traden aldeles
mtrifnabt och förmultnadt, fä at litft, »varma och »vatn uplöst
och bortstjölgt alla falier af dem, duga de ej til Potast brdn-
ning: men allehanda windfallen, och halfrutna tradlogor i stogen,
dro gansta timliga härtil; af hwilket a't tydeligen fan inhdm-
tas, at et försiktigt austdlt Potaste brämmie ej städar stogen,
utan fast mer bidrager bef, til dest nödiga rensning och upgallring.

Anmärkn. 3. 3Bft> de store och »vidlyftiga Linne blek,
vingar i öfte Laufnitz »6) Schlefien brukas et siags offa kallad
Zinter med mycken förmän. Den fom bdr namn ef der rveis-
fe zincer, ar tilredder af Ek, Bok eller ocf Afp: der graue
zinrer bestar ster af asta, f»)M genom astbrätming blifivit fam<

lad
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l^d efter gamla halfrutna Tallar, fom hos dem kallas Weifi,
Tarmen: betta giftver altfä anledning, at dfwen hos otz npt-
tja trädlogor och gamla mifcfdllen af Talisttg til Potaste bran,
«ing: och fan betta {Fe, dä fåbant trdbmircfe brukas dn in,
bladat med ris ocl) rötter af Löfträn ti! Ajkbrdnning, dn ocf,
i f.ll fa l tf och ymnig tilgäng er fä fåban stog, fä at det
lönar mödan, at igenom astbr.mning och utlöfmng, enfamt bet*
af tilreda Potasta.

5. 4.
&oriiton det stogen, af halfrutna frä&arrer säledes utbju-

der ämnen för Potaste fiuderiet; fä tiena härfil dfwen allehanda
siags 'vDfåbirs och Winbärchnstar, Brakwed, gamla torra try
ech Mifpelbussar; Törne, B!örnbdrsbtistar,Hallonris med Ljung
gifwa dock ej mpckcu Asta, utan fast mera Krukbdrsri''et, Em-
pecrunn famt I.e6um Sqwatran och Myrica Porfen ur
K rren. Allehanda siags lilicez, fäfom Polypodium och i
jbffnergef Pteris ormbunke grdfet, tyckes af naturen med deras
wmiaa stora bian, wara föga til annat dmnade, dn til Ast-
b'dnning. Tilredes af £mm!erct*nor icke Hamra, kunna tvära
Landlmin af dem ock fa god Asta. Af alla flagö »vdrter
minncé alcalistt falt igenom Astordnning- men af fä, til den
mängd, at det enfamt lönar sig. Gråbo ocl) Malört gifwa
stäliaen mycket af detta salt, dfwen fom efter F^ö^e^ an,
märkning, af alla saftfulla cch syrliga »vdrter, fan i fynnerhet
fäs det masta alcaliffa faltet (a).

I F^sta Sk>rgsrden finnes trodnne wdrter, gansta tim-
liga för Potcffe siiidcrier^den första dr Afclepias vinxetoxicum
nilkörten, fom intager äfla Haftftränder, der stemg och> gm*
sig mark förckotumcr^ famt wdxer dfwen ofta til stor mt,cfenl)ef

pH
i^u) ConlzieK. tlicni. 'I'on>< I. f>l!^ 155 Hc,
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pä »rdra B.rg i den magraste Ljtmgmylla. Intet gteatm
nyttjat* den til föda, utan ratas, denna ort dfwen af Getter;
nyligen dr Öocf bekant ef bräpcligt] fynd, at dcrctf kan beredas
Lin (b): men som Skirbonden är gansta owan wid all Lin
tilredning, och denne »vart, »väl kan rdcfa fil pä öcfje orter,
båbe bmd «ch til Astbrdnning* »vdxten oeffå er Peren, eller
fratntväret* i fiere dr af en ocf famma rot; sä bör dch nytta
wid Potasta brdnneriet icke eller »vara obekant.

Dernast fortienat* dn större upmärksamhef cch åtancfa,
Fucus -Hasstangen, hwilken til alla hafssträndcr i anfenlig
mocfenhet aj »wati och »råg upkastas, och fom långt ut i haft
wef dfwen betäcfer hafsstrdnber och haftbottief. I norra be-
len af Skottland har ifrån dldre tider filbaka hafttäng blifwit
famlad til Pottaste siuderief, famt dr (sngeltlmd;mernaS Kelp
detta haftgras, hivaraf bjånrieé Potasta til det sina Sigeista
glafet (i-) l. tunna asta af hafstäng giftver til bet minsta 1
Li§p. raffinerad Potasta. Wid S.ökusten i Trlindheims
Stift i Norrige har man ocf redan med förmän börjat brdn,
va asta af detta haftgras, famt har Potastan deraf, wib
Norrffa Glasbruket! »vist all önstelig m-tta (</).

Utrikes har man utom alt detta, forfékt göra uotta wib
Potaste bivnneiier, af fägfpäit, löf af §t, Bok, Sini>, Lönn
ocl) andra Löfträn, Tall och Grankottar, strå ocl) halm af agl)
faf och rorhwaj;: men hivad alt detta angår; fä gifwa de för
sig eniamf i astastning fä litet alcalistt falt, at bit ej lönar
mödan, rå dem anställa tagon astbrdnning, utan kan man
draga nytta af desie och fiere siags Skogs afstr.'den, om wid
attvranningen de inblandas med trddarter eller andra dmnen fompä et mera lönande sätt gifwa Potasta.

Anmärks
(b) Twcnsta Wcttenst. Acad. Haudl. för är 1774. I'^> s*.
(c) »Vwensta Wettenstaps Acad. Handl. fen- är 1741.(d) Danmarks och Swwfjeö Occoni Magasin Tom, ill. pag, 212.
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Amnärkn. 1. Af alla stags »värter fäs fåkbet i flotte

eller mindre mäi)i» Potasta : men sällan består .det af et rei,t
alca.istt falt; utan pldgar bos Potastor altid finnat någon li,
ten del af mebelföli, Ca loges i Astan af Ifopp, 3alvia,
Centaurium minus och Blommorne af Camomilla och nägot
2^offalc. I astan efter Filices finnes fpär af Ammonicalistt
salt- ?('!tan flf 0, Al, Fumaria och Marrubium hysa ej
ringa inblanning af Tartarus yitriolatus (c) Nitraria, lch
T7bafen med blan och sticlkar, roger under Astbeciiningen ty,
dcligen foär afl&altptttmw narwaro; fiere rön härom at fot*
bigå i men fety Potaste finderier, def)e omständigheter ocl)
iliblanningar ej gjora nägot i hitfwtidfaken ; wid förnyade Re-

-fenader, såsom »vid tilrcdningcn af pärlaska til ädlare bruk,
alla siika fremmande dmnen cfwcn fimnci st-fas lfrdn »växter,
nes naturliga alcalista falfer, så gör denn' stilnab, fom ifitrajf,
far emellan »växtemes fdtstilté aleaiiste salter, inlet hinder, at
icke b-:f; mindre kanna med förman nyttja alla siags »växter til
Potaste ftubcrict.

Slnmdrrn. 2. Astan af Ormbunke gvdfet inneha'er et fastalcalistf falt af egen besynnerlig att. Del) 3lerö dr gansta
lätt sm7lt och gifwer et godt &lat. Idmför 1758 ars Swensta
Wette!'st. Acad. Handl. pag. 291. Ocl) emedan denne lor-
den icke dr Kalkaktig, sa blifwer det utlokade Alcali, mur
denne »växts asta, icke brännande på tungan eller Gaullist u»
fan sä lent, fom oleum Tartari per deliquium. Detta ut,
lakade alcali hi;fer bejjutom tämmeligen mycket af en jord, fom
meb syror kan fällas derutur, hwaruli det jTilier sig ifrån an«
dra alcalista saltet*: men d.nne iovb glor dock intet hinder uti
delta alcaliz bruk til glas eller twäl (/). ormbunke Astan,
gifwer alttd ösiver \ rent alcali af sin »vigt.

V 2ln-
(e) qHo!'* <?>"n/'^ Ginelin In Adlis Petropoiit. "fum. V. f». 290 Hc*
(/) Hem: Theoph. Schcfer i 1759 nrs Swcusta Weitcnstaps A»

cadem, Jpatldlitigar pag. 2.
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Sfnmdvfrt. 3. Hivad Astan af Fvcus eller -Hafstanget»

angår, innehåller den i bet masta f.-mnm st-gs alcalistc alt,
fom födan, ocl) dr den fillika famcecad of fiere siags fyror pä
en gå;g. och jom basswdrtcrne w-d Osterfiön > allm/nhet hof-
ma mindre falta och röja efter Astbrdnning mindre mängd Al-
cali minerale, dn wäxterne wid de Sobra weildenes faf; fa
är ock den Nä Potasta, hafstänge^ l'os oj; gifwer, ci fullkomligcn
i alla delar, ulan jörnyad raffinade, lsfa tjenlig til Glas,
fom deras: men de prof Herr Praefes anstäf med alcalistc salt
af Tangasta ifrå!» Finsta Skaren emot haftbandef, ntindrker
dock, at bet giftver et mera hmift ocb klart ©las, dn imnan
Potasta as Trädarter, Slit oth B stat*. Af de i hafswatnet
tvärande allmänna fororne, Kokscf cch Vicfiil syra, dr fäng
astan altib något faturerad, >>nit h.ir i Laboratorio (7liemi.
Co hdtstddes, man Cryftaliifarions wägen iäot af Cäiitjcffci
både ltet kokfilt; fal Digeftivum, Tartarus vitriolatus som
ock fal mirabile. Några af Herr Prades gjorde forfof gifwa
anledning, at dock lått funna ifrån tången, under astbrännm»,
gen afstilia det m.*'sta af öefje fyror, pä det f\ttet, at man li,
tit nyttjar Tall och Granqwistar eller @mris, til at unl)eri)älJa
ocf) öka elden »vid detta fyaftatåfett nobrdnnande fil Asta, dä
af d.f; feta och hartziga lrädarters iiiflammabile, fö cnlmnde
saltsyror decomponeras och mycket stiljas isian tangcstan»

§. s.
Sedan efter foregående upgi^er, med upmcrFfanihef och

wal, man famlat ämnen til Poiaste rtlroärfmngen: blifwer för,
sta gjöromalef berpä Affbfannincjcw, Incineratio. Sdfom wid
att kolning fordras en tiltdpt luft, om träbarter och wäxter
skola forfolaé, fä är fwärtom fil astbrdnningen nödig, luftens
fria tilgäng U!>dtr bränningen: men en allmän Regel h> nvid
ar det, at altfammans anställas i sakta mcf, med en fmänm,
gom tillagande och päökad eld grad.

Sdt,
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Sattet af br'nna »växter til asta sinnes mi^fef olika, «f,

ter s tstdfe &*ndert bruk. 3 Behnieu, Poblen, Ryj;ai b ocl)
i fi,mi:erl)et åt T^rcbangelsta Gebietct, stcr mdst all astbrdn-
ning i Skogarne, od) bet ofta gansta »vå.bölöst. Man flåpat
ihop gamla halfrutna windfällen . och trädlogor, Hivilfn meb
c.ll banda siags gräs och Skogs affkräben, lclgges i högar, fom hö,
roålmar, och utbranneS få bara marken til Asta. Troanne o,
l genheter åtföljer benne anstalt; bels blifwcr en sådan asta
mycket jord ocl» sand blanbad, dels upfomtner och under afbren,
ningen, när luften fritt far.fpela omkring alla sidor af dcjzeNis,
högar en fä häfig och wå!dsam låga, at as den starcka elben
antingen det mdsta föebr.innes och dellrueraz, eller od) vola-
tilileras ocl) förgår det meb röken. At tw i Skogebygden ast-
br nningen stcr i stogen,

(
'ifiver äfrio lorbeloftigt, emedan de

i §. 3. och 4. oitmämde ämnen, med minsta kostnad där kun,
na hopsamlas för Slå P.faste filwärkningen: men at erhälla
ast, til möj.ligaste aforägt od) myckenhet, famt af ren och god
halt, dr och nodicit, det denne astbrdnningen stcr, antingen i
försiktigt filredde Astgrorar, eller ock at fmstdfa ugnar af rin-
gi foiinaö för Astbiänning i Sk.'garne inrätt, s. I Norrige
och ©"oftlanb, där man rå hcfsfängen grundat astbränmerier,
bxuf.t i fllnncrbet Astgtopar; be gräfwas i fast Iorb; Bom
cch sidorne betdck s meb ste hällar, och i brist af Kall hopfä-
stes be med murbruk-of god bla lera och gref fanb. H Jstan,
I,'gges be i någon lordwall. På högt ställe eller i nägon ler,
brant, fa af ena andan af groren kan blifwa öppen at uttaga
ast n, cd) at i den andra, kan lämnas rum for draghäl. Läng,
den af en sädan grop g öres ; alnar, bredden 2, högben 2^
aln. Mitt i gropen upfores pä I ngden en stenrall af i alns
högd och i dito breb, htvaroä tippa twäran ät breddarne lag-
ges trädklabbar til 2 a 2 tums asstånd, cd) npiå detze sedan
JångS efter, alt bet vit, gräs dc!) det fpicfade trddwircket, man
dr fmnad at bränna til asta. Unber bet bche ämnen brinna ,
faller astan, emellan be förendmde trdbklabbarne ncb ät botn afB 2 gropen,
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gropen, famt fan pä dem, nytt ris äter inkastas at astbrinna.
I fall man förser sig med fiere sira, alns langa Järnstänger,
hwilka ifrån den omnämde stenpallen m,ställes på twäran i ug,
nen åt siborue,tipfcmmcr deraf dfwen som ef siags halster, hwarpå
famlat trädwdrke ocl) ris i fiere dygn och weckor fan upbrdn-
nas; och i fall dä, i asthdrden rmckct aobt stulle famlas, kan
hwart annat dygn astan benfrån uttagas, utan at den öfriga
astbrdimingen deraf nägot Oin&rai

Ibland brukas def)e gropar opna, dn ock uoforeö af ler
och fmä sten öftvcr dem takte hwa'f, htvilfet dr mångfoft bdtf,
re, hdlst »vid regn oche

owdder då aftven astbrdnning kan ffe:
men hlvilket ej lever gjöra sig i de oprto gropanie.

Ugnar, som inrättas för astbrdnning i Skogarne, dro dn,
na bättre dn deläe gropar. Se anldggcs hälft pä någon Berg»
häll, at funna fa nstatt dej; renare famlad, famt upmuras be
af Kalk och litet tegelstenar, eller ock af stenhällar mcb ler mur-
btuf, hdlst til fomma längb, brebb och hogb, fäfpm, ondastgroparne förmält blifwit. Har man myckentilgäng pä affän.,
nen, kan ngn efter behag dfwen gjöras stö'.re. En ladan ugn
dr af ringa kostnad cch fordrar icke mera dn 3111 c sidor cc!)
hwalfwet ölwcr fig, emedan den ena andan af ugnen bör »ra,
ra, fom sagt är, öppen både för S\it och ttdd fpiclar,fom lag,
gas öfwerst i ugnen til affbränninji , som ocb af astan fan nt<
tac,at iftän asthdrden, famt bör des s ögd »vara a aln iftän ugiiL botn.

Anmärkn. 1. Efter Herr Arcbiat. cd) R'bdaren von
Linnés anmärkning O?) brannes i Skäne rch Gr inge Härad,
emot Smälensta grdn en asta for Potaste fiuderiet, på det sättet,
at gamla Böfstäcfar cd) brdkliga B'kar utlånas dertil enot hö,
sten; bef)e huggas af, ocl) tillika meb nidfallne Bökstamar itdu,
bas uti ©fegame, hwctrest pä stället be sedan i sakta mak

rm,
o)'Ee ies Skänst.i Ncsa pag. 4^7.
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brinna up. Astan som blifwer bereffer, sopas eller »iphämtas
meb trädknifwar, ldgges i struswor af Bark eller Näfivet, ocl)
föres fåkeet Ast.fojan. Som Bokastan på detta fattet blif,
wer jordblandad; af regn eller ocf blåst unber afbränningen i sto,
gen/ dejje Bokfiockar dels funna brinna för häftigt, dn ocf ut*
stickas as regn och »vdta hwaraf for öppen himmel dfwen ldft
borifföljes bet bästa Alcaliste saltet ur astan; Sä fordrar en
förfiffig hushalls anstalt, at detta astbränningssatf aldeles in-
stdlles, fäfom ledande til Bofstogarncs utödande, samt at
Bokasta framdeles på desie orter tiltvärfas i estgropar eller ock
i Astugnar, som nyj; bestrefne blifwit.

linmåvfn. 2. Alla de halfrutne swampfulle lr'blogor och
rbinbfcfllen af löfträu, samt tit, bustar od) anbra stogs asstrd-
6en, hwilka blifivit samlade til astbränning, be böra »vara
halftorra föran be brännas; de groftva träden och trddröttren
sptelas något sönder, at de brinna bef* bättre; alla grofwa frän
läggas nederst på botn emot lärnstängerne som ntg öra astgall-
ret, dfwen som ock de lrnd-rter, Ijivilfa dro nägot fuktiga el*
ler mindre torra. At fräntia en sakta och jämn astbrdnning
fan äftven ibland de grösre och mera rnfne trdn, inblandas
Tall oc!) Grankottar, Äiårrié, Törne ocl) andra torra små
Bussar, iämte litet G-an och Snrié qwistar, Tall od) Gran,
bark, Ädrnvärfer och åistillige andra eldfdnge Skogs assträden.

Nar fil bet mdsta, eller ock fil | belar desie dmnen nid
bnuinif, och igenom astgallret astan til botn på gropen eller
ngn mdfallit, folies åter nytt nbatt ämne i ugnen, od» fort,
fares således hdrmeb, fil befalla pä st<llcf hopsamlade d\å*åm*
nen sör asibrämiingen, blifwit upbränbe och berebbe til asta.

Anmärkn. g. At låta Ormbunke grälet Pteris fom och
Hafétängcn Fucus sdrstilbt afbrä.nnas.at beras asta ti ma blanbaä
ihop med frddastor, är gansta nödigt, i anfeende til deras far-

V 3 stilla



14
ffilto ltylfo ocf) bruf för Glasbruken. Aformbunke gräsets o,
sto ensam, f.m, fil' Äldotivått på Landet ocf giöras en art
twäl på bet flutet, at Ormbunke gräfet sörjt wäl textat; sedan
fanbeö elb bcrpä i et rum, bar intet Drag dr, flfem i en bak*
ugn, bär öfre Draghålet och stickglnggen dro tiftäpta, fä at al,
lenast ugnsmytmmgen är öppen, på Det astan, hwlken of betta
grds, dr gansta lätt, icke må stuga bort mcb »vädret. Så
fort gräfef brinner neber, kastas mero gräs i ugnen, infil best
få mycken asta bliswer i ugnen, som bär rymmes, ocl) of efter
nerbränningen bej; »valning och omivdnbnfng ej hinbros. Deit
ofiversta ostan fäfom swortgra, od) hwilken bof(t dnnu något
qwar af »växtens fetma, beraf tilrebes feban meb flet »vatn
tt&ål bällar, til förefaflanbe behof. I Englanb, hwarest klapp,
trän wib all kläbtwätt dro sirängeligen förbudne, brukas m.cfet
b.tze astbållar fil af twåtta kläder med. Den fom af (7benn-
en wet, huru IVletKodo Tacheniana, under ostbrdnninaen
tväfteré effentiele olior kunna förenas med deras alcaliste sifer
til en materia faponacea, bon undrar ock icke cm besie ost,
bällaré werckan och nytta. Wil mon åter bereda Ormbunke
Astan til Nä Pot.-sta, gifwer mon ugnen, igenom nyt, tort Orm,
bunke gr..s inf.istanbe, en större grad of l)tta, famt wänder
fiere gängor om astan i ugnen, fä at de sina gledcn, fom blif,
ma af betta gräset, dfwen wdl kala sig til asta; och bä faller
ben öftver alt til en hwitaktig ljtisgrä asta, nästan som f-llcffa,
meb nägre sina stvarta sidrswor och kolgnistor iblanb. Af ben,
ne asta och kalk beredes en lut, som innefåPcr bet fal caufti-
ccmi fkponariorum, h rarof jemte god olja eller talg, lon til,
redas den finaste twäl {b).

Attmdrfrt. 4. Efter astbrdnningen sambas all asta i sto,
gen i Asthybban, fom anldgges på nägon bogh-11, at den med
Sort» eller fant> ef må upblanbas, famt forbrar bet »vdl 14 bo.

_gm_
<ö) jHcnr. Theoph. Sckeffer 1759 H^^ Swcusia Wettcnffapo iC-

<ad. Jöatlöt. pag, 11.
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gars tib, férän man fan woro fäfer, at ben e| mera gli-ber
eller tnd.r eld; hwarföre ocl) nödigt cir,atmei> litet rent »vatn,
fom ef dr minerek, osthögen något sidefeé eller onfuitos,
för än den inpacfaö i tunnor eller korgar at föras hem fil by-
ar och fo!f.? bonmsssfafen. sorufon befta, fan 01l stogs spiso-
sta af.ven med forn ån famlas för ra Potaste tiltvnfningen.
Om den fiere gängor bl fw t bränb, är den ocf stotcfore, dn
onnon rå Asta: men »varje Bde dog bör ben bock borttagas
nr elbstiberne, emedan dels med sot cd) ref, en mnckeichef an-
nors deraf dragés ur eldrummen, dels ock intrgo sifra ron, ot
cisto utut K felugnar, efter mänga gjorde elbbra'or, finnes al*
tid få en blanning ofKolkstdrpo, lo at ben ock »vib blefningor
fa för Linne, som i synncrbef »Ne. dr för store och canflist,
hwil^et alt härrör ef ben alcaliste lorbens foreko bränning fil
en ort ost.ckt Kalk (^).

§. 6.

Af 0110 desie östor fan Ra Potasta tilwérkos, od) i of,
seende pä filwdikningsfatfet, så bor för större rebighetö siull,
den onfcs woro of fwänne stag:

no wallad Ra Potasta.
2:0 Sjuden Ra potasta.

Den Rå Potasta, hwi'ken til så stor myckenhet kommer
ifrån Archangel oeb ft>re Rosta h.-mnor til HoUonb dr of for*
sta slaget, eller N)älladRa Potasta. DontzigerPofoston fom faf-
los Blan Krone, dr igenom raffinade cch tilreeb beraf; hos
otz Inrikes bor man n gon tib i Sfäne dfwen tilwdrkot den
SJBilbe Rå Powston: men pä et s tf, fom et rimor sig med
(gfogarnes nödiga wårb cl) försiktfgo iwttiatbe. T'°gången
härmed har worit faöon, of ben i Skogen tilrcdbe och samla-

de
se) <3. Brandt i 1756 fIVÖÄongl, Swensta SlSettmst. Acadtmiens

J^ctnUingav pag. 172,
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de Vokastan §. ?. Anm. t. begiuieö något med watn och ältas
tilfammons fil en deg; mdlmgna gröna Gran eller Talistocfar,
IdMts sedan ftowit til et bal, högt som eu karl; aston smetas
öfwer allo stackar, och hdrpä itändes elden, ot bit brinner fä
starkt, at aston glöcgas ocl) börjar rinna. Sedan rifwer man
ståckarne med länga stänger ifrån hworondra, och siar astan
medan hon ännu glödande, med klapstduger löst, htvarpå
ben således hvptvåld, sedan hopsinlrar igenom dclto berednings,
fäft, fom en sten, i en eller flera stycken O).

Förutan bet, of til bet höga Bäfet, medtagas onödigt en
myckenhet stog, bliswer od) benne wällabe Na Pofastan mdst
l)alf förglafcb of den starcfa elden, fä of igenom utlafmng ocl)
tvidare Vaffinade, deraf föga någon dugelig Potasta mera
fan erhållas. Nar of östor igenom calcination wdlb Potasta
stal tilwärkos, dr oltsd b. st, at bef ster i st^rffilfe bcrfil in,
rättade sina ugnar, llgn upföres med eldstad under ugns botn,
famt kon ben med allehanda siags fämre stogswircfe, säsom
Tall och Granstockar och allehanda flaat Slit tipcldos. Ndt*
ugnen blifivit nÄgnt worm, infastaö ostan efter hcmb mcb stof,
»vel, få at ben i början til 3 a 4 täcker ngnsbstn; alt ef'
ter bet, denne östa märkes blifwa upglöbad, inlagges åter me-
ra asta, fornt omwdndes ochl wdllas oltfammans fiere gängor i
ugn, til befi, at astan hovsintrar i fiere större cch mindre styc-

ken, fornt bliswer ljusgrå til färgen: som dr fefn, of mdsto
fetman of den samma, tilrackeligen blifmif ufbrdnb. Hos of;
här i Finland, hwarest allmogen, i fynnerhet i Norra ortcrne,
bruka ugnar i sine Pörfen cch Roflluftvor, funbe siike caleine-
ringar, sör »vdld Potrsta mycket lätt inrättas öfwer eld här,
den: hdlst de nu redan dfwen bruka färstilt upmurabe hivalf
öfwer ugnorue i Pörfen. En bylif infåf:m'ng funbe äftven
wibtogos med Ritignar, famt stulle Lonbtman hdr i landet fä,
ledes, under det hon upeldar sine boningsrum, och Riforckor sin

ftb.
(^) Herr Archiat, von Linnés Hkänsta 3KfS pag. 427.
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b, afwen nästan med samma omaf od) med besparing of lika

mycket wed funuo filwdrcfa, ej ringa miMichet of benne N)al?
ba potaffa".

Aiiiuåffit. i. Fordn ostan »vällas fil Rå Potasta or
nobigt, ett ben rifdas igenom et (Bått, samt ot o'st!;ögen 4 a
,6 »veckor förut meb kolt »vatn nägot onfuftos alt igenom, ot
ben blifiver fom en beg, hwcmif ostbollar til»v.'rkos för brännin-
gen (b), pä bit of alcaliste fältet, tebon för bränn något
må lösa sig ifrån fetman i ostan, od) scbon kunna igenom cal-
cination 1 ugn be!) lättare bliftvo renab.

Anmärkn. 2. cjgiö denne Ra Potastas tilwdifning fom,
mer »väl til pol), of ostorne förut, efter Deras sdrstilte art §.
5 Anm. 3. 4. blifivit behöngen forcerade, samt åt en blanning
of £å:ig och Ormbunkegr s asta ci på en gä,'g horwdllos med
frädastor; od) som alla astor til ock med Rå Pofastan, me,
ra lätt smält dn ren Potcijka, l.gger ocl) nmcfen matt derpå,
Ot wid denne Ra Poiostans tilretrntng, igenom stilig omwänd,
ning i ugnen for fommes, det ben ej n:å för mycket Hcpfuifra,
eller fä förlikat sig,hworaf den bliftvei* obugeig til sit anbamål.

2lm:tärfn, z^ Allehanda andra frädastor, od) 01l den o,
sia, fom at ris, qwistar, löf ocl) andra Skogs afstrdden blifwit
tilwerk.-b, fan dccf wib Rå Potaste tilredningen, utan städa
eller olägenhet blandas och wöllas ihop. Herr Baron Funk
flum rkcr w)l, m om battttånt östor blandas uti Rå Potaston
med den som f llit of löftrån, det wid raffinaden, då beraf
stulle n^kolnm.t näaon swärighet (c), Men wid Potaste refe-
naderie wcrket i Baruth, pästär den förfarne Herr/^/^^<7)'«
sig aldrig m'ikt någon stilnad eller olägenhet deraf (7/). I fall
de» roäliäde Ra Plastan iaenom behörig calcination ocf blif-
wit wil friad och renab iftän den fetma som haitziga bdttiteini

C , . astet*
{b) Peter warren Zccolint of makins thc bell Rullia Potafhes,

London 175?.
(c) 1759 ars Wettcnfkapö Acad. Hmidl. p?,F. 171.
(<i) Abhaudlinig yon Poiafehc ficdcn pag, 25.
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östor åtföljer, tyckes och ingen omion sta^a »vara beraf ot befa*
ra, dn, at i tu större måhn banrdns ostov, i wollab Rå,Pott,
offo hafwer öswerhand, bef; jwogote blifwer den deraf. $».tt
Mitchel fom i &tge!sta Transactionerne lämnat bestrifumg
om R,ste Pottaste SJiuberierne, han wifav ock, at fedan ostan
med watn blifwit anlngtad, såsom til en Deg . ot ben fil ostbållat*
läter tilmacka sig, sa kumm med Barträns Qwiftar ochßiéfli,
fe ostbällar utan all städa uoeldas, glödgas och wällas til Rd
Poitost.t (e). I Tystland finnes ocf Pottaste Werck ocl) Ra-
fenaderier, wib t)milta ej brukas annat, dn asta of Tall ocl)
(oiran s/).

S. 7-
SjudenR« porraska; l,..rwid mtreffar 2Nie Gl.emiffe operc_>

tioner i.dalriuntfen Elixiviatio , mmt inkokning.n infpiilatio.
SenneNå Pottasta kallas ock allm.nt brun PottastV.; tilrcdcs
mast af afl.iamlu.oat' wid de ston. Pottasie Refenadcrierne,
hivarest förut fi''.ii'.es all.hända nödige anstalter och Kärl, ril detta
alcaliife fältets mlaknmg ©c!)rening Och som denne siags Ra Pott,
csta å-fivat' at förwara i Faltager och K .rl, emedan den of fuktat
»vader och i fuktig, rum alt to.ldftdeliqve.cerar och nplöfes, st
tiirc.es den nu l)os os; fdflah.il lltK. annorstädes: men fom ra Pott<
flffafl pa detta s.ttet tilredd, ar redan bä'tre och ädlare en iP.Ud
i\. porcasta^ "ch ig>! om c,, starkare Alisiudlting, efleri-afpifla.ic.
calcinatoria,be§ deliqvefcentia, e'!er ben..genhet ti! nnfuffMn..,
i det m.sta kan ,o..r'ei..mas. sa zöttj.nar boet? dej. tilwärkiuilg,
at pa alt s"tt upmnntras fät wära Landtmän. Efter Herr
>_!.e_Vl> och Dofins aomatftiifioat' om den sina hwira Ameri-
c-^ste pocafkan, är nu mera ock bikant. At den enda!, tilre.
bes af finden Rä<Potasta och icke af lvHd assa. När Ra,
Pot^ffa igenom sl!'dn t-lrcdes, bör ajlan hartil förut riglas
igenom fä.i och c^roen at.ful._ae ragon tid, for utlåningen med

rcam,
(e) Phil. Transaä. N. 49. Art. [o.
C/) PK^lil.-al.Uccon. aiiozug, mig dast besten lind ncncsicn schiifo.'»ill Natiiral-UUt) tymityAtvmgP fttllft ill V. 111 Styck. pag, 4Z5.
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watn, så.om härom §. 6. Altm. i. redan orafiSt& blifwit. Ju dlb,
re Astan dr, del) mera gssiver den Nå Poto,ffa7

Afredskap ford.ias w,d denne tilwarkning til bet minsta i siste,
far, i Linkar, i nå^ot stor lut Så, i »valu Så, i lut Anibare och
en stat lärullitel ellerGryta til Lntens inkofmnd, samt fan of twäpersoner en sä insträntt ocl)ringa lostsom inrättning meb all beqwdm,
lighet mattat och bestiibas. Ww större 28.Uk fordras bäbe fiere
Ast- ocb Lutkar, fom ock 2 insiudnings, pannor. Slfla kärl som
niMs til stans utlakmng funna »vara ofhivad trädsicig som hdlst,
undantagande ©ranfärl, som för Kadrcfiornas frull dro härtil o<
ffnlige, emedan no.r warm Lut kommer til dem, de smälta up och
lämna gröper efter sig. Ast-kater inanrebeé fil Astons uflafning po
bef sdttef, of emotKarbofiiet läggcs 3 eller 4 twä tums tjocka Kdf,
lingar; härpå fallet et ritnbt beitn af bräder med fniå Hå! uti, eller
tåstas ocl) ncbcr i Karet meb halm til i ywarfcr fäfom fil annan
blygd; nppä brädbotn, eller ock benme Holm sättes tunt et htvarf
Bwrk eller Alris. Sedan gjöt* man en halmkrans bervä, a; ostan
ej ma falla nid »vid brdddarne, famt lagges dfwen litet halm mitt uti
kransen, samt beröfwer äter en halm botn, wib po); fingertjock.
Slutcligem brcber man tunt litet tit öftver alt detta, och härpå in,
fplleé asta til a alns b.M, samt med en frädflubba tilpacfor ostan
något »vibbräbbarnc: men mitt tippa, Widore fylles ock denne
ostbädd meb ris ocb qwistar til por tum, hworpå äter en 11» ostbdi7d
in!ägges,somt fortfares således ömsom meb östa ocl) ris til bef] Karet
er til 5 belo.r fylt med osta. Wottnet som brukas fil inläkning, bor woro
i bet möjeligaste renf, lent och ej salt eller fylt meb ndneralista in,
blanningar; to är man ej nog upmarfjam hdrpa, bbfwer efter HerrLcwis onmätfning , ben bästa asta obugelig, famt gifwer en Poto,
sta, hivilfen fimtes maftob af medelsalfer. Rent o, a, eller källtvofn
dt* härtil bäff. Ttl första titlokningcn bör dfwen halst falt watn not*
jos,emebon dermed alcalist» soltet af aston fan utlakas; men bion,
ningen ofmebelsalfer uplöses ej mycket beraf.För dn »vatn gjntes på ostan i Karet, mdste öfwer ostan log,gas en lös tunn motta of halm, rör ellct* pdrfor, bo det sprider sig

C 2 ber,
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jämnt öfwer olt i ostan , och icke gjör någon grop mitt uti slsttogen.
Watnet pähälles icke hastigt och mycket pä en gå?g, utan i jokto
mak, eftet hanb, alt fom bet hinner fuga sig in ufi ostan. ©luteli,
gen f ylles astkaret öfwer alt mcb »vatn, i hwilkel stick bet bör fä sto
24 timmar, föran tapphålet öpnas. At luten far rinna ut. Sedan
ben första luten, som hyser masta fmrkan, blifwit afbragen, och af

ostkaret warmtwain,famthackas aston
något uptil, od) bör detta watn äter sta pä astan 24 timmar, hwor,
efter bet oftappaö od) fläs til den förra luten. tredje inlärningen
ster dfwen med »varmt eller fbmmarfjuntt ivafn, hwi ket efter par
bygn oftappaö , och rå betta sattet utlakas nog all styrkan af ostan,
fä ot ben beroå fan utkastas. od) astkaret tyttat meb ny asta. Den,
netrebje luten blandas ej fil deförra i itnf.iret utan sån m swag nytt os
denendast i stallet för watn, til den förste» inläkningen z a ny inlagd östa.
Utan atrubba den anlagderäfbom i ost aref,faii no asta ipar månader
i ostkaret ti! utltkninginlaggas. Watnmogärtdastäns titlakmng lita
många mått eller ämbare som asta: men sominläkningen ster tretie g t»,
ger,så upbrtikasockendasto7af»vatn,l) ga!igtil fö,

proportion af »vatn ivib ostans utlofning npft/as, fåc man
beraf-7 lut; I bel watn bliftver mast qwar i ben ostan som bortka-
stas. Denne erhällne luten är bå nog stark, starp ocb bitanb? yä ftiti,
gon, sä ot-til bef; inkcf-iing ej ö^igt, nncfct wcd uocar. I > ll-
mdnhetflyteri fäoan lttt,7fwen etftlste äggjamikmi mod den iKgl Sw.
Acad. daudl. för i74^bestr!fnelutwigteii def; styrcfa oeffå oröfwas.Wib benne lut nö in fp ifl a tion eller mkolming til
Ra Potasta, brukat' wal i allmänhet stora Idrngrotor: men belt
för oivighefens stull , dels ock af b.f;e kärl, äro ob qwäma ot fram a
»votnets ofbunstning ifrän fufen, 'å har man utrikes,, såsom i Ba-
ruth ocl) äftven efter Herr Dqffins upgiff,iAmerica,lwr;'af ot til in-
fpiflations kdrlnyttialärnoannor, eller wiba Järnkulor ofbulbelt
lärnbl - ek; stulle ben flata botn i besie Idrnpannor göms nägot
ttohögd mät, sådan som botn dr pä wåra allm. nna Glas-TLocitEl-
lier,kunde då med weoens besparing, och mcb mindre grad efteta, fornt fortare, dn »vanligt dr. lulens infokmng ste"t>l Ra

Pota,
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Potasta pft mkekmngspaimon inmuras, om icke på omtot fatt,
dock fom en ©aftpetterpauna i 3otben, meb b.hörigt btmgbdl bok<
til, or dfwen fät* webens befparing nådigt. Ponnon bör bock stå en
gob twar honb upofwer tmireti eller Jorben,på betPannbrebben icke
må bliftva fot* het, och luten koka bfwtt. 3från Linkaret östs o bin
famlade luten i Kokpannan, til bes; bm bliftver full, på en nvdr honb
när, under brädden, som måste lämnas tomt, at hmdra Pannans
öfwersiubnäig. ningen stcr efter hanb meb poörcb elbgrad. H^re-
be wib Lmpannan stdiies en stot* lut bytta, nåewt högre meb bes)
bom, dn pannans öfnxrsto brdbb dr, få at beruti kon sättas topp
mcb hahnstruf, hwarigenom ny koll lut stdnbigt dryper och rinner
uti ben kokande lutpannan; när ock pannan wil koka öfwer, stoppet*
man af Sutbottan större mangb fal! lut, dn annors i fofpannau at
hindrabet.^ebon luten någon t brokadt,bortar den ot tjokna t synner-
h.t åt bom, hwilfet r.dan dr ämnet til Rå Potostan, famt uptoges
bena efter hanb meb lornssef som dr full meb sina hal, och for*
worost et sdrsift kdrl* Efter bet man sålebes som sagt dr fortfarit
i wecka, mer eller nfnbvc meb ostans ufoknmg och lmens tnkof-
ring, ock) fliten »vib sinteligo inkofningen bliswer sa tjock som »väl*
lin.i, bMes feban uti fofpannatt äftven bet förut hopfetmlabe Pott*
asta ilmxet , och alt famrnané tub tiltoganbe elbgrad inkokas Helt
tert, bå denne Rå Pottasta fest får en gro ftlrgi men nar, meb elb,
ningen fotfores, ot Pannan mast glöbgor,lmfwer ben nästan H»vit;
och'da dr benne Sjudne Ra poraskan fåvbis.

Qlxmåvfn. l. sörhostabe och ogruubabe Hus,
hälls upg-fter anses billigt bef, of ben uflTckabc ostan igenom
förnye.b bränning cd) upelbning äter stulle blifwo alcalist^ pä
nytt, od) tjenlig til Poffasie sinbning (a). Anlcbning hortil
låret man fogif of ben Theorie Geofroi ben äldre ocl) />^«e-
-»^ fordom hyst om alcaliste ©offers utkomst, hwilka (rodde,
af under bränningen elden mebbelte något af sitt ämne, fil be,
ras fommaiifäfttitng. De rön fom Herr Bergs. Näbet c?.

C 3 fyra
o) Leipziger intelligenta blattcr 4!de Styck, for ar 5 7<77 p. 38.
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,I?'^/H hos of) Inrikes i detta ämne samlat (5) fom ock bt
fiere laggranna fotstek, bwick.i Herr Wildenbayn i denne om<
stdndighet gjordf (>) titmorka ocf fi:deligen,at l)'rmcd sä i fom
ning icke förhåller sig. På äng och ocker fan endast ben östa
göra något gagn, hwilken tre;me g-ättgor blifwit utlckod, men
lngen nytta kan deraf mera haftvaö »vid Poitoste SludcrJet.

Anmärkn. 2. At främja Nå Pottoffan stmeligen til ffafj
och torr bränning nfi insiubniugs Pannan, berättar Qtoi.-Levir
of mon i America pldgar " upheffo Pannan til be!) ben b!if<
wer glödande, fornt inblandas dfwen något koksalt, of öko del)
hastigare stul); hwarpå Rå Poftostan feban föran den kallnar,
meb lernslefwar SfeJ utur f.irlei. Men hivcib betta angetr ä
förstaggas dels Pottostan til nägon bel pä detta fåttit af den
»våldsamma och starcka elden, dels ock bliftver den of koksalts
föran nägot faturerad ocl) upblar.Dnid, fä at ben icke utgör na,
got rent Alcalistt Salt.

Med mindre clbgrab fan likwäl Ra Pottastans insiud,
ning stje, dfwen fom den lätt och »vdl lål)ar ifrän Pannan när
den kallnadt, i fall, nnder afkylningen, man med en »vät »vi-
ssa, fiere resor onfngtar Pannbocn pä yttra sidan.

2{ntr,dftn. 3. At de til Ppftastons insiubning förestagne
flata lärnpannor med förmän hånviö fnnno nyttjas, det intn,
gar ocf Wildeubayn, som »vid Baruth nyttjat jemt et helt år
en af Järnbleck forfärbigoö Insitidnings Parnia, samt hor den
icke del) mindre sedan warit ännu brukbar(^). tgfufle en sä,
bait Panno få remmor och börja läk,», tager mon hwiton of 1
tjog Agg, i Kanna ostdkt falf, hälften sä mycket fint $am*
morstog, blandar detta med Öreblod om fjtvart annat, och
med rent to af Hampa stoppar det i sprickan; widare öswet>
fmetas hcwneb remman po yttra od) inre sidan: od) sedan bör

bet
(i>) Äcngf. Sw. Wetl. Acad. fiantt. för nr 1756 pag. 52.
(c) Abhaiidlimg om Pottafche Siedeu p<,z. 48.
(rf). Wildenhaun l.ibr, cit. pag: 35,.
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bef fä lorcfo nägot långsamt, bä en flit remtno gansta sdkcrf
är botob (e).

AnmMn. 4. At pröftva Rå pottastan til. des; halc
och besrassenhcr, det kan stje på fiere sitt, fornt dr nöbigt,
at siere prof fam.nanfageö, om mon stall tvära rdtt i stånb,at
dömmo om bef; Holt ocb styreko. Följonbe oro be fäfroste,
1:0 om en flik Nä Pottosta kännes 110 g lutJg, storp och biton-
be på tungan. 20 Om ben är Ljusgrå til färgen, i brättet
löt och mor, utan inblmming af mycket fwarto stackar, eller
ferstaggabe hårda grön. 3:0 Om den i Mit »vatn lätt uplö'es;
g-fwcr en tämmeiig flor ocl) ej brunoffig Lut, famt icke faller
mycket jorb eller grumme! pä botn. 4:0 Meb Herr Oftver-I)ire-
cteuren Faggors Lutwigt fan pröftvaé, cm Luten röger til,
börlig styrko på Lntsolt "(/). sic> Om Luten Norft gdser ocl)
fräser, när man faller bärtni någre broppar Cfiebivatn, ocl) i
fal! efter Lutens faturation eller mätning bermeb, feban Sufeu
blifwit nägot iifokob och stölb i kallt rum, ben onstjufcr i län-
aa ferkantigo orizmatiste ©olrpeiter,Cryftailer. (7.0 Herrar
Doffin och Lems anföra »väl ocf, fäfom det yppersta prof of
/^mericansta Pottastans renhet ocl) företräde framför den Eu-
ropeista,o( Sdfwcr ocl) Tenn lagde i bef; Lut, eller gnidne
med benne Pottosta, e/angriper be§e Metaller meb bruna et,
ler violetta' fläckar: men of Rå Pottaska kan icke en få hög
jjrob of rcipet lorbroö. utan häller ben forft et fäbanf prof, fe,
bon den på nytt blifwit uplöst, utlafaö, filtrerad, ocl) igenom
JU) calcinering unbcrgådt behörig rafinade.

§. 8.
At hos of; inrikes efter foremwbe upgifter Rå Pottasta

meb förmån fan tihverfas, beröm dt* ej twifwel. Gommolt
och ivanfört Folck funno genom Astl'ranlfng och Slå Pott*
ostans tirebning, »vmna förtjenst. Wara Skogar bliftvo Här*

ige*
O).^»/.'. Kunchels Illnn^lniiigar cfrcer Tl^c^e^ Bestrifnmg om Pott-

öste Sjiieeriel.
oi/) 1743 sti'ö Siren, Wclcnst. Acad, Hadiilingar.
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igenom uprenfabe och foräblobe, dfwen som för Slögber od)
Hanbel hdrmeb berebeé en nyttig och tndräftig »vara. Ac dm.
ock ho») of; ron flwerlms til lka gr^b af\gqbt)et som utrikes,
det utmärka föfjaube ron. Så har Herr.Ofiver<Direc7eureu
Faggot funnt igenom fäfra Hydroftatista förföf, ot efter i
Centner Lutsalt, uplöst i 16 Lod »votn så tequilibrerade
Glos'Pärlan. Lod.
I Luten af Swenst Rafinerad Pottasta med - 611.
Af ben Hollendsto Rafinerade med - » , - 596.
Af Stvenst Rafinerad Spi^osto meb - > > 562.
Af Fronst Kafrnerad Pottasta meb - « , < -396.
Af Ibé Orinbltncke asta ni'b - « « « < > iz6.
Af 3ouda ifrån Spanien med «>««<> 200.

ot ej förf ga, det igenom bvltfe förföf, han dfwen rönt at ben
liigiffe Pottastan innehåller nästat 50 Pro-Ont mindre
rent alcalistt »"alt, dn ben Swcmsto; den lVlcifcoviiiste hyfer 6^>
proC. mindre och ben pulsta Pottostan dr 6j^proC. fwagare
dn den Swenffa Rafinerade Pottastan (a).

At dfwen i Fnlonb främja och uphjelpo Pottaste tit,
wärcknmgem; bertil tyckes fyra omständigheter htifwubfakolf
gcu bibrogt. I nio At 1 wifa Staber har i iawtet, bit ra Pott-
enkorn meb teqemlighcten kali förstas, Pottaste rafenaderier an'dg<
gets. Ifdo At Pottaste Sjuderiet i wista delan förenas med
(galtpeter Sjubenet. llfo Åtrå Pottastan ftroxt i börjcn rätt
forteras. IV:to At Eonötma» emot stdlig betalning ej nfndre
upmuntras til raPottast.ms tilrebning*. Dn Raftnneuren of hand-
lanbe. hålles stab'slös för bes bciYoär.

Hwab bråpel g nytta Stvensta pottaste Sjuderier wib Ide^
berg'od) Koppars måla i Cronoberesl, Lmtbsäöfbmgebömet
gjorbt dr allment befont; At itrte&a Lanbtmonen @9fe(fätto fig
meb rå Pottastans berebntng, utan at »vara säker 0111 des affåt*

nins
O). Koiigl. öivcnft: W^tt. Acaä.H.indlingc.r for év, 175c) pag. 33- Z7,

38. cch Iy.
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ning »vib inrottobe Rafenaderier h'Mma i Landet, wore bäbe 0«
billigt och utan alt sr.migång. För Osterbotn tycks uti Ulcå od)
N?gfa Släber såbone Rafenaderier waro beqwemligast anlag-

'.Äftven fom för Savolax och (7arelen i Loviia, sör Tavafteland
i TavafleiniSj for Nyland i Helfingfors, Björneborgs Län i
Björneborg, och Abo«£dn mebÄland och skären, här t©ta*
pelftabcnAbO/stife Portaste Refenaderier meb tlben bliftva oitni,
bärlige.

Näst betta ffulje ej niiiibre i Finblonb dn i helo Riket,
det gnista mycket främja och uphjelpo Potoste tilwerckningen,
om detta Soltfjiideriet stulle til wif)a delar förenas meb Saltpetter
suberiet. Det trdbkdrl Soltpcttersjubore »vib förendmbe regale
»verck nu nyttja och ftelf underhålla, funbe of bern dfwen bru»
kas, ot of son.lobe östor utlaka Rå Pottosto; tib och tilsolls
härtil hobe de ock nog utan ringaste hinder w.b Soltpettersjub-
ningen, emedan under Solwetter luteitä inkokning tilräckeligt råb-
rum giftveé for bot kt arbete. Det enda fom härtil funbe for-
bros, wore en lornpanno of bubbelt Järnblack til Rå Pott-
ostam? infiubning. Kunde ttppå publik koftnobden beftås,och bette al-
tib följa meb Saitpetter Pannan, wore hdrtil ingen wibare anstalt
nöbig. Igenom Pannepenningars erldggonde of Sjubare fot* ben-
ne lernponnos nyttjande, Skulle Pcbl. ochj arenan dfwen po
foinma fatt t)afwa all fäferhet for betta ringa förstott, fom bet nu
fabont h^fwerför Saltpetter Pannorne.

Ra pottastansSorteringdrfå mycket mera nobig,foin bär ige-
nom bobe om bit balt och »värde efter siiljokgtigt berebnings fatt, kon
börnoé, dfwenfom bes bruk båkon afpafjoé efterGlasbrnken,Fdrgeri-
er, Såpfjuberier och anbraSlögbersfdrstilte behof. IDantzig for-
teras och krönes all potst pottasta fom utforcé, samt dr ben finaste
teknobt meb en Björnf ; ben som icke hor betta tecken faljag Bräck,
och får i Amfilerdam namn af -Horn; ben bastå Preujijfike
pottaskan, fom kommet* åt Riga, hat* til tecken en hanö och
ftjerna. [b) Pottastan borbe hos Inrikes foreeras, i:mö

D N>äld-
{b) t?ott/,7 t7/l^l/?. Bohns neue eröfnete Waren lager pn_, 701,
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i VOålb Rå pottasta i:do Sjnden Ra pottasta 3:1»
Grmduncte pc>ttosto 41C0 Cancj pottasta; of be»)e borbe
5l:o 3 och 4 i synnerhet brukos och farmeras for ©laébrufen
famt dr N:o 4 en ort Rocbetta fetn nu ifrån fpanien inför»
strifwes tit »våra Glasbruk. De onbra Rå Pottass ctrterne oro
åter tjenligost, at efter rarmade nyttjas til Såpsjuberier For<
gericr och onbra ©logber. Den wälda 2få Pottastan, §. 6
fortjcnte äftven beémotn at jfiljas i l:a II:a och IIfa fort. FörI:a ben fom dr bopbronb och wdlb of Afwenbof, Zitit, Lön,
Rön, €1, och Bofasta famt hwilka tndst dro rika på alealistt
fatt. För II:a ben fom blifwit tilrebb of onbra loftraiw offa.
öch för llf.a fort Wdlb ro Pottasta af Bortrdns j Astor.
Wågstrifware i stdberne funbe ock förorbnos tit EbfwnrnePottaste Pröfware, hwilka efter be, i §. 7 och onmdcken*4
upgifne tecken, fundi oivälbugt pröswo Rå Pottastons Holt och
tvärbe.

Nar Utrikes 1 Lispunb rafinerad Pottasta kostar 12 Dol.
£:tuf, s") bå betalos för Rå Aston 1 ©of. 16 öre, för Wdlb Rå'
Pottosto 3 Dol. för Sjuden Rå Pottaska 6 .Dal. famt åt
rafineuren 6 Dal. $;mt för htvorje Sifjp. ren och linrod Pott»osto; och på detta fättet fon hwor och en orbetore igenom
betta fältets tilrcbittng, hafwa filt stdliga utfomst od) bärgning.
Nitrit Rå Pottastoné lutring och Calcinering bör ste, famt
h»vob si*gs ugn, bdrt^l dr tjenligost, beröm dr hos dfj In»rikes förin utfomtuei» en gansta tybelig och oinstdnbelig unbers
rättelse (5),

fa) Har i Äbo säljes >m Pottasta» icke under i Sal, 16 dre Skalp, femgjor 32 Dal. ?ij;v>ittibct.(b) Jämför l)i!ri>m Herr AlexanderFunks fcjfnfnlu. i Kcngl.Eweiist.
We'.^ H.c2äemirn« Hanllligar för Är 1759. pag 7.7 a

0. A. A.
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