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Kyrkoherden öfwer^ Förfamlingawe Fncobs^Stad ochPedersöre Soktt /

Wälärewördige och HöMrde
Herr GABRIEL

ASPEGREN,
Gunstige Gynnare,

■D.f.ber ct ringa wedermsle den .vördnad och erkansio, i hwil-framte ef ringa tvebcrmäle af den n._>rtmab och erfanf.o,t fju. ti-
ken Herr Kyrckoherdcns ymnoga walgarningar, ifrån långliga
tider bcwista , mig fanckt hafwa. Wid mina första larv ar haft1...................W wen ft icke allenast warit min öma Lcdcsman och wagwisare;

utan ock, dä jag annn ssclf hade all underwifning och upsickt af nöden,
behagade Eder ynnest anförtro mig någon upsickt öswcr Edra KärasteLissplantor. Men at mig ej ssnlle något fattas, föll Eder ej trötfamt,
at, få wul offcnteligen i £årof)ufct, fom enstiltzt, handlcda mig uti al^
la, da för mig nSbiga och begripliga, stycken. Mina tanckar hämmasi loppet wid erindrandct af all Er ynnest, nar jag finner mig hafwa
warit af Eder älstad, icke fåfem en främmande, utan såsom Som
Men hwöt) kan jag wäl åstadkomma, fom kunde hälst til någon t>clswara emot få ogemen godhet, nar jag nödgas beklaga, at en wälment
tt.il hindras af oförrnogenhet til warckställandct. Tillåten då, Gunstige
Herre, at jag upofrar Eder detta ringa Acadcmista arbete, såsom et
prof ntaf et wördnadsfult och tacksamt sinne. Slnfeen det fåfom omogen
fruckt af Eder möda, och fåfom tekn as den upricktigasie arkänsia, fom
ej nu förmår ifa sig t mera an bifogad {.nstan : Himmelen tröne E-
der med all andelig och lekamlig tralfigndfc: Giöre Eder lefnad fäll,
och aren t walgång många. Då stall dens fagnad altid fa nya ämnen,,
ftm oafiåteligen framhärdar

WälärewbrdiZe Vch Higlärde Herr KyrckyherdenK

6dmi»^f?r tjettare,.

E&I& tt^(3Q^^l).



Kyrckoherde» ofmer Forsomlingarne i hmtoi
Walärewördige och £tfätär<

Hot Mag. JACOB
MALMSTEN.

V.cs.?2l.oren och Comminiftern wid SwenffO >mfyrcr>
Forfomlingen i Åbo,

Wälarewördige och Qåtflåibt
Hcrr Mag. ANDREAS
WETTERBLAD,

Gunstige Gynnare.

_HvH_.^Pö ej obenägit , Gnnstige Herrar, at MafEdra »erömli-
«^xZz_e g^ anm roagat mig låna fägring til et arbete, fon utomol_*hV imi dyrd, iugen jirlighct äger: Edra ogemena nällgär-
alvlL) ningar> med hroiika I, Gunstige Herrar, städse behaga' mig
l^_t__3> öfrocrhopa, hafroa ju gifwit mig dertil en lackande anledning.
At förtiga alt annat, mast jag tacksamt nämna, at I hafroen med hal<sosamma och mogna rad, roib alla tilfällen understodt min oförmögen/
|et, på alt uptanckeligit fatt sökt och söken at bidraga til min walfards
defodran , ja mig möter ännu dageligen otaligt gobt genom Eder omwård.
nad och ömhet. Härtilé har mig felats tilfalle, at yttra inin roördnad
och brinnande ärfanfla emot sa prtéruarb ynnest. Jag önstade ock nu, at
på eftertryckdigare fått funna göra det: Men detta står intet i min för/
maga, tjänliga ord fela mig ock, at utrycka mit inre. Uptagen bå,
Gunstige Herrar, detta ringa Pappers kram, fåfom en upricktig, änstj.nt
otilräckdig, tolck af den roördnad och tacksamhet, hwarmed Jag under
,ll fallheté tilönstan städse framlcswer

Mine Gunstige Herrar.
Ödmjuke tjenare,

ERIK HAGGLUND.
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förräd pä det fom nödigt är, fom någtt annat Land i 5.,,^^
pa. Mängeu torde med förokt anse wäro ffallota Hbaig, (ifo
fom de til ingen ting wore nyttiga, der de dock pä mänga-
hando fått ffaffo ost morgfalliga förmåner ; ty, at förtiga
den ostattbaro nytta de gjöro o§, i det de fördubbla wär
warmo om Sommaren, och bringo Säden til en tidig mog-
nad, samt äro för otz bottre, clu mango Fästningar för on-
dro Länder, ot afhällo Fienden; at wara förmurar för Haft
wets och Stormwädrens wäldfamheter; ot wara et farffildt
Hcmwist för åtffilliga .Örter, Djur, m. m. ; fä har den
tyUwifa Förfyneu uti dem neölocjt fä stora siotter och förmä-
ner, ot wi icke kunna fatta tilrockeligit warde derpä. Hwad
för obestrifwelig nytto tilbringor ost icke det annars ringa ar>
tade Järnet; fy förutan det, ot det or et medel at föda
mänga tusende Mennistjor, fä är det ost sä nödwändigt, ot
wi detta föruton omöjeligen kunde hafwo beständ bäde uti
Handel och Norina. Här uti, fom i otaligt onnot, lyser
Skaparens oändeligo mildhet oeh wifa inrättning; at säsom
de.to or det nyttigaste of allo Metaller, sä fint det och i
en fädon myckenhet , ot hwor och en kon fä derof jä myc-
ket hon behöfwer.

Men som wi ännu fakne ätstillige nyttige och nödige
Kroppar of detto Namrfené- Rike, dem wi ärligen til wäro
Fabriquer och Wärckstader nödgas för ansenliga Penning.-
summor mfkprrfroa frän Utlänningen (*), dcr dock twort
om troligt fynes, ot wi ej allenast sielfwe, om wi noga efter-
fyana, hofwa fä mycket derof i wärt egit Land», fom wi tit
egit tehof torfwe , uton ock nägot ot delo til Utlänningen
med ; sä synes det löna mödan, ot nägot nogare tänka ha'r-
pä: och ehuru det Höglosiige Kongl. Bärgs - Colieghm och
ondro Lordo och om Fäderneslandet högtförtjänto Män, sä
genom lärda Skrifter, fom genom förtrafeliga onstolter, sikt

at
(*} Fyr Porceiiioer allena, iftgår årligen ur Riket en half Tunna Cull..
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ot uptäcko nägot nyttigt i Mineral- Riket, sä ot ber stolle
tyckas wora fåfängt och flofciaf, ot nogof widare ordo
härom; dock som faken är högst ongclägen, och gonsto fä ägo
nägro Böcker häruti ; en del ofwen hafwo icke medel, an*
dro bry sig ej särdeles om, af förstoffo sig sädana ; och jag
nu eu tid haft tilfolle at ofhöro , så wäl Herr^^eM>
LeSUoner, fom genom lostl åtstilli,ga Böcker i detto Ämne, st
har jag tyckt min styldighef fordra, ot uti denno min första
jcademifia Lärospän, omröro några Kännemärken til sädono
Mineraliers upletande, hälst här i Finland, hworäst gansto
litet ännu or uptäckt; der wi dock hafwe mycken anledning
of tro, det Försynen ofwen här i wäro Bärg nedlogt st sto-
ra Skotter, som någonsin annorstädes, och ot endost wär
egen okunnighet är siulden dertil, ot så litet ännu upfunnit
är: Hoppos fördenstul, of den Gunstige Losoren met> won-
lig mildhet uptoger, hivad jag, ehuru ofullkomlig.., dock mal*
ment, budit til ot framföra.

§. i-

ffåSSö Mineralier*, som ock kollas underjordiffa Kroppar,
NH _2 {Foffilia. Mineralla,) förstår jag allo de Kroppor, somV'_O^> wtZ^a ufon lif, och utan någon i rör.och ådrar iu-
itestuten synlig saft (*). Mineralier, och i synnerhet Molm-
strek, äro gemenligen upfundna på Twå satt; antingen af
en händelse, eller med flit genom witzo kännemärken, som
äro grundade på en ofta onstold förfarenhe.. At ju mycket
är upfunnit of en händelse, kan man ej neko; emedan allo
Mineralogiae fcriptorum Böcker det nogsamt intyga. L^öis
uti sin Berg-Buchlein förmäler, ot då en indianift Soldat
upref några Rötter, of et der i Landet bekont Trå, fölgde
tillito med up et stort stycke Silfwer-Molm, det hon stroxt

" A 2 up-
(*) Se k.os.ls. Wall. M»ner. §. 2.
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Upiviste för Borgmästaren, hwilken der sedal? font ee rikt
Sitfwerfttcf. t Han berättar ock, af det namllkuumga Silft
wer-Bargwarket wid upes mi Wäst-^^>« är af en hän-
delse upfunnit. Likaledes der Armen L.eute BijrZwärk uti
Landffapet Carangas dersamluaftädes.

Agrhota uti sin Bok VON BevQWtfon förtäljer ock,
huru fom et mycket rikt Molmstrck , Ramelt- Bärget käl-
lor, är w;d 65/^ pä det sattet upfunnit, at Jorden bru-
frit undan Hastfötterna för en Mon, när l)an red genom
den trackten.

Nägro wäro Swensto Bärgwärk oro ock of en hon?
delse upfundno: Sä stol Fabiu Koppargrufwa woro nyfun-
nen af en Gumfe, eller fom andra få)'a, of en Bock, hwil-
ken oilo qwällor kommit hem rödmullig om hornen, och fäle-
deé gifwif anledning til orsakens efterspanande , fom ock stol
igenfunnits i en röd Mylla, hwor under en rik Kopparmalm
worit förborgat (*). Cedeureutzes Silfwergrufwa i Koppar-
bärgs Höfdingedöme _>.ef är 1711* upfunnen of en Torpor-
Gätze om 5. " é. är, fom i fällffop med sin äldre Bror, be-
gynte fent pä en qwäll, ot pä fommo ställe, der Schochtet
sedan gjordes, byggo en Hytta of sten; men fom sten för
dem blef all och mörkret inföll, wille den äldre laga sig hem;
men den yngre, fom intet kunde täla at Hyttan ssulle tänt-
nas halfgjord, förmådde honom at blifma qrvor; ds begvn-
te fedan at xifwa mätzon af Bärget, och funno dä ©i.jwer-
holtigo stenar, hworof de förfärdigade fin Hytta. (*)

Men dylika händelfer äro alt for fällfamma och täta;
konst och wettenstop äro fotade pä oryggeliga Grunder, och
Zjöm det masta til foken ; derföre är det ock bäst at hälla
(*) ©5 Herr K.v.aons 8«r... stoc!_e»Kr_m. 2al wid Praefidi. flftåggant*

i Kongl. Wett. Acad. år 1749.
(**) Se härom Fru Lr.nn._B wacfra Werstr öfwer fanuna Silfwer^Wrufwa, p«g. 246. af hennes SB^avF.



Ox A *sig derwid. C*tt okunnig kon ofto sitto pä det finaste Silf-
wcrstrek; men wet ej ot gjöro sig nytta deraf; lika fom
WUlorne uti America* hwitkO för Européernas an.Dtt.st, hwor-
ien wifit upstko , eller betjäna sig of Gull, ©ilfmer eller
Järn, änffjönt deras Land pä alt fåöant är det rikaste i werl-
den, och oanfedt deras Byar stodo pä sielfwo lärnbärget,
hwilket Herr /^</e, med egno ögon fedt; utan nödgodes de
för sin okunnighet, i brist of fädont, betjäna sig of mycket
otjänliga Materier i detzos stolle.

§. 2.
ss^Ag wil oW, förrän jag strider til sielfwo Kånnetiknetr,
fil. nämna nägot i allmänhet, fom noga bör obfervera*Vjj> wid Mineraliers och Bärsorters uvletonde: Säfom

1:0 Bör mon noga uuderstko de ställen, der stycken of
Bärg onten genom lordbofning, Tordön, Isgäng, Wotn-
fiod :c. fallit löst; ty mit) stiko ...fållen, ställes ofta Mineral*
strek, fom deruti kunna ligga förborgoda, blotta och for ögonen.

2.0 Bör man noga gjöro sig kunnig om hwod fom ftn_*
nti S^fioar och Träst; om derpä tornen funnes Sjömalm
eller nägon Metaä- haltig Sond.

I Mataren och Wettern fins prof af helt wackra ägare, ochCa-neoler,
3-o Bör akt gifwos wid jidor och bräddar of Floder,

-Jar och Sjöar,, hätst Sommartid dä det är lägt wotn, om
der fins nägro Mineralier, eller andra omanfiga Borgorter.

Så wet man at Bärnstens stycken npkastas af Hafswatnet p5
stranden i ©fåne: Prof deraf fins äfwen på Björckön och på andm
stallen i Mälaren (*). Wid Sjöstranden af Wettern och Täken i Öster,
Gjöthland famlas äfwen klara och halff!(nliga Kifelstenar, af hw.lf*man kan siipa falsta 3ol,misia och AmcrfordifFa Diamanter (**). gcrau
af de nyttigaste och utwaldaste Jord, och Lerarter, Stenkål, AlnnMwer, m. m. äro ofta på detta fattet upfundne.

A 3 4.0 sfF
(*) Se Årch. Viom. Mw, xg^. IZ. (**) ldi_. xag. Zz.
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4^c> Likaledes bör obferverai der watn om wåren jfnrit

sig fram; eller der uägon häftig ivatufloö bortförd, den öf-werstliggande Jorden, ty öå händer ofta, at Minerat gånger,
om några sådana i nagden ftmtae», lämnas up i dagen.

5.0 När storm omkullkastot Trän, i fynnerftet wid sidor
of Borg och Bockar, så bör noga efterses, hwad der Uux
finnas under roten. Pä samma sött bör ock oö/e^e^, wid
TjäUåfmingen ; ty ofta är mit» fåfcmno tilfällen godo Malm-
strek uptockto , emedan Malmstenar och ä//»_-^/,_^ då med
Trorötterna lätteligen kuuno uphofwos.

6:0 Nar Brunnar gräfwes eller gröper för Kjollore,
Tjoruoo.or, Tegel-Kolck-och Masugnar, för Grind-och
ondro stolpar, Warggropar, O.warndammar: Likaledes ter
Diken,grafwes, i si)imerhet djupa utfalls Diken gcnom R-
krar, ängar, Bockor, Måtzar, Falt m. m. jo hwar som
halst, eller til hwad ända man grafwer i Jorden, bör man
nogo efterse, hwilko Mull-Ler-och Sandarter der finnes;
af hwad smak, lukt och sorg de äro, samt om de innehållo
något Metall-, i synnerhet kunde man wid sti.a tilfällen fin-
no någon fin och nyttig Lera, htvorom nedonföre mera.

7:0 Der Not dragés bör noga efterses om ifrån (Sjo-
bom upfoljer nogon rar, owaulig eller fynnerlig Jordart eller
ondro Feffiäer* hwilket på många stallen nog ofta stje plägar;
då man ock derigenom kunde få anledning til Sjömalm, ty
Sjömalm finé sällan långt ifrån Landet, utan högst til 18. <*
20. alnar, ej heller gärno djupare under wotnct än högst
6. » 7. alnar, och altiö der Myrmalm ej är långt borto (*),
eller ock til någon annan nyttig och rar Jordart.

Salcdcs blef den synnerliga fetma npdragcn mcd Winter, Noten
i Idcnsalmi Sokn 1736, som ar beflfrefrocn af Salig Doft Spöring,
nti Wett. Acad. Handl. 174;, pag. r. fcq. och jämwäl af Frainledne
Sstjff»p Browailius uti samma ars Handlingar. Man wet ock, at Bärn-

sten
(5) Se Prof. V^all, Miner, pIZ. 264.
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sscn fas med No.bragtttna i Osierssön wid Tysta botn pa 30. 3 40.
famnavs djup, t fynnevhet efter Rordanwadcr, fom drifwcr Bärnsten
at dcn sidan/ (^)

d.o Då man plöjer på Men, i fynnerhet up emot
Bargen, fes efter om der upkommer några stycken eller trå-
dar af någon Malm eller rar Jordart.

Sa berättar su_.il._ls, at Gullct uti Franckrike medelst plöjande va
$fmt först blifwit uptäckt (**}♦ Parba uti sin Buchleins Erster
J.fjftl dip. 23. förtäljer ock, at 7_.ramc.n derigenom på hane cgtt (_3ot>,
blifwit lipfackf. Franckenftein uti et sitt Bref til BacKmm förmäler ont
en Bonde, fom under plöjandet pä Hkren fick up lik fom cf rep purt
©cöigtt Gllll. (^*).

9:0 Bör man noga ranfafa %Batn och Källor, huru-
dan luckf, smak och färg de häfwo; fomt hwad de uti San-
ten och Gruset innehålla och med sig föra; i synnerhet de
Kollor fom uprinno mit foten af Bärg och Bockar, Öam*
maledes de Watn, Strömar och Bockor, fom rinna någor-
städes utur Bärg och Sprickor, fomt den (Sant) eller Sort)
de föra; finner man i fådono fmå partickiar af Metall- och
Molmorter, få bör mon nogo unterfoka de Bärg och Boe-
far, som liggo wid sådono förbilöpande (Strömar och Båc-
kor, ty det är ttoligit ot wotnet ofnött och fördf med sig siiko
Mineral - particktar ; emedon detze gemettligett intet Fs»e^-.l
i tvatnet hwaräst de likwät ofto fmnes. Mon kon ock koka
watnet, på det man må förnimma, om det innehåller något
foltoktigt, ö/s»^/»i>«/? eller annat mindre wonligit.

<2Bit>are bör mon nogo gjöro sig underrättat) hos Prä-
ster, Stånds-Perfoner på £ant>et,. Bönder och äftven Barn,
om icke på något ställe i Förfamlingame torde finnas några
jiyfticja Mineralier eller tekn dertil, eller om mon ej åtminsto-
ne har någon fägn derom. Man wet, ot en del Bönder icke
gärno wiljo uptäcko, änstjont de ock wiste of något nyttigt

pH
(^) Se I'rof V2II. Miner. pa^. 202. (**-) Vid. Lib. 44. Cap. 37.i*^) Se 0.ö.. Spörings ffrefna Cell, uti Mineral.
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pä Ma ägor; emedan De äro af Den i!adeli_ia meningen in-
tagne/ Det Deras Ägor/ om på Dem något nyttigt knnDe up-
tackas, (Fulle ttlfalla Kronan, och De sjelfwe drifwas pä Lands-
wågtni Der .ifred, fiera Kongl< FörorDningar/ och i synner-
het Deiz af Den 27. Augufli $, 1723, tillägga Dem, som på
sina Ägor något Malmstref eller annat gaanetigi. npfinna
fnttde, så stora förmåner, at näppeligen större kunna begä-
ras. Präster funna wid hwarjehanda tilfallen/ och i jynner-
het i Samqwam, bäst få weta hwad fom kan finnas i För-
samlingen ; emeDan BönDer inter poeuia gärna uttala hwad
De weta. Barn weta icke heller si. noga fortiga l).vaD de
hördt, herföre böra De frågas- ; och på Detta sattet stulle pä
några Ar mer uptäckas i BärZswäsendet, än eljest på lång-
liga tider.

fblianU Tekn pläga ofta utmärka några nyttiga M-

HssW neratier wara i (_kanff"apet fåfom
1:0 Om Jorden på något jtalle har någon owan-

lig färg; antingtn RöD, Grott, Brun, Blå m. st.
Således plägar en grön eller bla Mull, och Jordart utlvisa Kop-

parmälm (*),- en swart, rö) etter brun Sand, Mull, eller Stenar.,
särdeles om den är mycket fin, utmärker Järnmalm .c. Om detza fär.
g«de Jordarter haftua tillika någon synnerlig och mindre wanlig tyngd,
har man ännu mera anledning, at tro dem innehålla något godt.

S(nm. Man kan, förutan andra försK och teftt, endast af den röda
färgen j]«ta at Jorden är Ue.3il.haltig (^), således bestar lordma,
nen i AdelforH Gullgrufwa i Smaland af en röd, och swartaktig Myl<
la, med Lera och Sandmo beblandat. (***)

2:0 Om man finner Stenar af en omatttia tyngd, fom
ligga loja på Marken eller uti Bärg.

3:0 Nar
(*) Ehunt feen gröna och blåa färgen just tittet altid ttfmtfar Koppar/sa wet man liktväl, at Kopparmalm sins i alla färgor, föeutan uti

röd och durchsigtig. Se Pxof,xvall. lv_m. p. 298. (*^) lb><.. P , g,
<***) Se Kongl. Wctt. i.._.__n.. Handl. för Or 1545. pag, 120,
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3:0 Näe man på fiäta Bargshallar eller annars pä

Marken, finner stora fetenar af främande art från det i nag-
Den warande Bärgsstag, Dock tillika hållande något Metall,
har man et god. tekn tit Malmstrek: Ty arfarenhet.n bekräf-
tar, at man alt för ofta finner sådana lösa Stenar bestå af
hel annan Stenart an det nnderliggande Gråbdrg ; ja icke
sällan gansta rika på Metaller, anstjönt pä några mil der-
pmkring inga tekn i Bargcn til någon sidan Metall 06) Mi-
ne,--?/ finnes. Man bor då ej allenast noZa aifma akt på Den
Bargart De föra; utan ock hwariftån de komma; eller om
De ifrån et högre eller lägre liggande Bara, genom Den all*
männa Floden eller annor händelse i fordna Dagar, blifwit löst
rifwit , samt huru nar intil Deras Bargstag kan igenfinnas.

Detta bekräftor Kammar- Herren och Art-flör.. t Bärgs- <.o!J. Herr
pÄI,. Tilas med Sjelffrätsten har t_.t> -fibo, hwilkcn Itogcv helt lös, ochfå helt andra partklar an det underliggande Gräbarg, gar i en sträck-ning genom Wirmo och Letala Soknar; men sselfwa Barget träffas i
Wmno S>kn. (^) . , . '

4:2 i-Der Bära, (Stenar, Backar eller Hrden synas
mycket fönt)ittwda,vfaanga,.Saftiga, och liksom förbrända,
fyaxmanahkMngtilatffiaMinfraiier.

.-.o Om ifrån Bärg' ntrinner vMttt, som, innehåller vi*
änä.axta; eller _sM"Deriit.si>neö några små Minerat Korn;
eller ock, om.ofwan på watnet, synes någon färgffiftand.
hinna; så aro såDana watit at anse såsom Ror och Wägwi-
faXt til Mineral arter. H^ö/,.

< .6:0 finnes i Sjöstränder eller Strömmar, Sand, som
innehåller Mineral fartutar* så undersökes, antingen den Dit^
flutit ifrån kringligganDe Bärg, eller om Den är genom ivii-
gor npkasiat ifrån - Sjoöotnen.

Utnr mänga Inssöar i Hclsingland, Wermcland och^sicrgiöchlaud
uphämtas^ en Sand, fom ar sa rik pa 3<srn, at den orS|.ad haller 50;

"" , -B ■ - men
7") Se Kongl. Mttcnss. Aca_l__ia__..s Handl. f.V Hr 17)9, i. Hucic.. "
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men ritstad 60. M 66. procent (*), senn . och Euflforn har pZ
»angå fldßfctt utomlands M.fmft i ymnoghet fimt-n. bland den ©and,
[om legat pS stranber af Sockor, Floder och Sjöar.

7.0 Cm Rimfrost, eller den nedfalna Snön, anten om
Hösten eller Wåren, (ntan någon synnerlig Solhetta, den
stället kunde wora exponerad före, eller man antioré meö flit
lrelat fotDrifroa Snön,) på något ställe, antingen på Bärg
eller Slättmarker; men sirnämligast i DelDer, smälter förrbort än pä andra staden ; besynnerligen om Det sijer i n)iga
_5/«,>»-, antingen ratta eller krokiga , sä utmärker Det njerna
Molmstrek, ty Det xvitnat om en UnDerjorDist wärmo ochstarkt utdnnstande af Mineratifta ångor, hwilfo genom fin
inwärtes hetta fordrifwa Rimfrost och Sno.

8:0 Derast om natten synes Flogeldor eller låga, hor
man stort stjäl ot tro det Mineralier clro i nogDen.

Gemene man Falla sadane Eldar Drake-Eldar, menande at Dra-
ken der bcwarar nedgräfna Skatter; men de härröra af de npstigand.
KWncraiiflfa angör, kunna ock ibland utwisa nedgräfna och förborgade
Skatter. En fåban Flogeld _af anledning til Ofimnnds Bärgets i
Öster . Dalarne npletande; da der fanis, förutan ©fif»fr, Kalt ochZlffilliga siags Lerarter, en mörkgrå fet lera, f,m Wultlera, samten ymnig Baraolja. (**)

9:2 2ö, stallen der Folk och Kreatur hastigt siukno, Dö,
tller taga städa tit fin halsa då De gå Deröfwer.

Detta harrörer förmodcli<,en, förutan af andra e..1...3..55a och bit»*
wiucula ångor, i synnerhet af en grof och qwafjande Swafwellanga.

10. Finner man på några ställen, Der siogs eID Inpit, el-
ler Der man annars haft någon storck eID, några hopgyttra-
de och forsmalte Metaller och Malmarter, st har man et wift
tekn til Molmstrek.

Detta bekräftar ock Di_____.s ziculu,. som säger, «t Silfwergrnf,
»orue i ©panten dcrigenom upfundne oro. Lucmms anför ock sådant
lvldlöfiigt uti sina Werser. (**^)

ii. Man
.'^) __5e Krcll. Vrom. Mineral, f>2l^. 91,
<*-i) Se Kongl. Wettensk. Acaden.. Handl. för Sr 1740. fÄg. 202.
<**_.) S^ Agr-coia uti i:fla Boken M Berg' Wercken.
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ii. Man kon ock ibland af bukten döma om Minera/ler
sro i nagden, säsom til exempel: Der det osar eller ntdnn-
star storckt Swafwel pä nägot ställe, eller om Jorden onnors
hor nägsn särdeles Inkt , sä utmärker det Mineralier. Man
hor märkt, at pä mänga stolkn utdunstar ntur Jorden en sä
stark Swafroelanaa, ot man icke allenast tan pä longt hal.
konno rena Swafwel tukten; ntan ock, ot den si starkt an-
griper och färgar Silfwerknopparno uti Kläder, ot de dlif-
u>a stfom Bly. (')

12. Af Smaken kon ock nnderftundom stutas til Mwc*
raiier\ ty en ren Jord hor ingen ; men en Minerat^ Jord
har gemenligen en elak smak; emedan den or tit som for-
bränd och förtorkat. 2_öil man genom smaken förnimma hwo_>
Jordarter innehäOa, st lägger man litet derof i watn, sätter
det pä elden och läter det por gängor upffuDo; sedan det dK
kolnad, kan man of smaken döma hwat> ort det är. (^*)

Af Wäxter.
iz. Öm Gräset samt andra örter oro pä somliga stäl-

len smärre och spinkigare än pä undra och eljest wonligit ät,
samt lika som förbrända; sä är understundom der under nä-
got Molmstrek, hwilket med sina hitsiga utdunstningar för-
tager Orternas ■ wä).t och lifliga färg : ty man har märkt,
at pä Malmrifa ställen, strDe.es der pä Kies öfwerfiövår, märkes stort äterstog i fruktbarheten. Man wet ock,
at Swafwel och vfätiots Syran är emot Vegitabitiema den
fienteligoste.

14. Der Trän, hroilfa stä i en £/»« amen "#-. eller
f»rv«, och börja of sig sielfwo torkas bort, swartna eller
eljest förlora deras naturliga och ordenteliga färg. LifaleDeö:

B 2
v

it. Der
(*) 6e Landshöfding.ns nicmes befn?. och f,rfl. Frågors 2:dr« Flock,

paz. 245. och 246.
4**) Se e«ba uti hans Bera - Buchlein»
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.5. Der Stammen af Tron or owonlig kort och för,

torkad; samt om de M mycket frokwarto, med krokiga qwi-
står, sällan stora; utan smä, taggiga eller synas emot .Van-
ligheten sörwisnode och förtorkade. Pä samma sätt:

16. Der öfwersto toppen och grenarna pä Trän ej hof-
wo fin wauliga färg, utan åxx> srnartaktige eller med en swort
mcHo bctockte: stfwen st när löfwen och bladen pä Trän
intet äro gröna, utan bläcka, blyfärgode, stmmonlupne och
liksom förbrände.

Stfla deha omtalta känneteku förorsakas af de Underjordiska sura
dunster och iv.m_.al ängor, som förtara Näringssaften i Iyrden, och be«
taga Orterna och Trän deras tiiböriiga söda.

17» Pä de ställen, hwanU hwa§o , taggiga , stadigt
arön(!ande Tron., Buffor och Orter, stsom Törne, Ide,
i_ln, Bärgtoll, Lj.ung, Portz nu m. i ymnoghet wäxer, stges
i&lc.i.t> Mineralier \x>axa funDna, och raknäs som tekn dertil (*);
Här til lägges Backgröna, 3orh'ok, WatukroM/ Qalleop-
/>, sv., t>e_.e/ som i Dem ftns et stogs Salrpetter, och de
äro af en b'tter smak ("), st torde de utmärka nägot godt,
hwilket dock bör widare undersökas-

Af Bärg och Stenarter.
18. Om man i Sbåtg och Hällor finner en fin, Inint,

flår och wek H^, plägar der gemcnl.gcn finnas Malm: ju
finare .sp". ju ädlare Malm gifwer den ofta hopp om.

uti Kongsbargs Grufroa i _Äorrt_e finnes gemenligen gediget ©tlf.w.r t ett öfwermattan fin B?2_. Sä Grapenbargs Koppar » ©rufroa i
Dalarna: a.oriat_. och Stripas Grufwa i Skåne : #j.fi_* Koppar-
Grufwa i 3^a Kopparbärqet. (^")

19. Borg anten hel och häldno bestäende of Skifwer-
sten, eller ock, nar i dem synes Sfifroer; pläga ofta. hofwa
doppar , Eilfwer och understundom Gull , e. F. Adelfortz
GnllZrnfwa 1 Simalant.. (****) 22. En
( V^Se^i.rrin Bro». Min. p. 72. (**) Se krus. Wall. Min. p. 167.
<^^^) ©e Kongl. 5Ö.... Aca<_. Handl. för Är 1747. j». 169. fe_.
(****) Se bcmalte Handl. för Är 1745. p< 20- s^. >



V x §* '5
20. En klar genomsiinande eller färgad gu*rtz, i syn-

nerhet om den löper genom Borget i nägot wist strek, ut-
märker ofwen ofta Metaller * ja ibland (__suUoeh Silfwer, st-som man hor exempel uti ofwannämde Ädelfortz Gullgrufwa,
hwarost Gullet brytes i sina ongefioger pä färgat S^".-. (^)

21. Om man uti höga Borg finner noaro runda hwit-
aftiaa Kiselstenor of ärters, Bönors 06) TOtters storlek, som
utontil likna hoptorkade gijiblftfor eller gij?6'goit. men sinder-
stagno stino inuti som Is och Glos. Likaledes om här och
der i Borgen, Stenar upwära som ©vampar pä Tron, ttl
stopnod och färg ej olika sammantryckta Hallon, st u.märko
DC ej sällan Odla Stenar, stsom /i^>^, H^^^^, Topat*
ner, (^e-.; ty dehe hällas intet för annat, än öfwermättoi.
fina, härda, klara och färgade Kiselstenor och CryfUUer* (**)

22. S&åxg>Cryfiaiier* aufiiT^ctt rena och genomffinligO/
eller ock färgade, utwiso rika och ädla H/e/^.

23. <2Qif;a Eldhordingar , (Laptdet Apyri),. stsom Horn-
stifwer of åtjktHig Cfiteur; Amiant och Asbefi, til e"«?/>e/,
Bargkjött, Borglader jc. aifroa ibland gpdt hopp om MetaUer.

Hufwud Bargarten i Ädelfortz Gullgrufwa är en Hornffiftver, ochar denna ot sa säkert tekn t\\ Malm, at ingen Gullanwisning i bemalte
Grufwa utom denne funnen ar/ såsom Herr Aflcflbr-. Amon Svab berät-
tar (*^). Denne Hornstifwer finnes t de flåftt In -och Uilanvffe @mf*
wor, och är af bemalte Au_.ot-, a berörde ställe bcstrcfwen.- 24. Kattgnll eller Marien Glas, wistnde sig nägorstads
ymnogt, gifwer understundom onlednina til goda och ri-
ka Malmer.

25. Nen och Gedigen viciriti. 0 Bärgshollor, är me-
rendels et säkert tekn, at Metaller sins i Bärget. Färgen ofvicirWen utmärker Malmarten; til exempel : Den gröna ut«-

B 3 mär-
(*) Se Kongl. Wctt. >^_.. Handl. för Hr 1745.(*^) Se Arcl-. Lrom. iMin. pag. 36. '
(*^y Kongl. 333c.t. Acaden.,- Handl. ftr Hr 1)45. 1>23. 120.
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märker Järn; Den bläo Koppar; och Dm hwito, fom Dock or
mycket ror, enkannerligen Bly och zinck. (*)
-t 26. Swofwel-Kies, til nogon ymnoghet fig wiftudc uti
Bärg, i fynnerhet om Den Derjämte hofwer nägot wijl stry-
konDe, ttko fom i en gäng eller strek, lämnar tämmelig wist
tekn til _D_a.marter, strDeles Järn och Koppor.

27. Gedigne.^^^ fundne upve i Dagen, utmärka, ot dju-
pore i Borget, mera och rikare förräd pä stdono Metaller sinnes.

(gluteligcn bör man ock nämna t)tn bdanta stagrutan,
med hmilfeu wäl mänga Bärgwärk, i fynnerhet i Tysiland
och Saxen, sto.a mara upfunona ; men som des wisthet mer
ån mycket drogos i troifrocls mäl, oeh Des utan gansta myc-
ken widsteppelfe dermed blifwit ofwad ; st tyckes Den wara
mindre tilforlitelig och nödwändig, häist man hosiver st män-
ga anDra mera stkro kännetekn i Naturen grundada , of
hwilko man med temmelig fördel kan finna Malmstrek, der
nägro fådana i nägden wore, allenast man Dem/ me& oktsam-
het efterforfkar.

§. 4.
<Dm lerarter och B^äntorf.jC.CjSängen torDe wäl flotta Lerarter för minDre angelog-

H^>^'no; men Dä man
t

meD liten eftertänka enDost ser pä
OsM tvära Fabriquer , tärer nian sinna n6ömanDighstcn of
Deste Naturaiiers nogore efterfpanande. 2_3i nödgas ju infor*
strifwo mast allo nyttigare Ser- och Mergeti arter ifrän utlon-
ningen , och utbetala för dem gansta stora Penning. summor";
men fom Naturen tiloelt wärt Sant) st wackert förräd af on-
öra Mineralier, st torDe Deste nyttiga Leror rätt st wäl fin-
nas bos ost, fom i TystlanD, Frankrike och fierastäDs,
hälst man redan, hwoD /'s^^^»/ Lera ongär, vä ätstilligo or-
ter i Swerige, stfom wiD tt//<</<., flera ställen kring stock*

/^/n *

(^) Ee voci. Spörinzl Cull. uti Miner., samt Arcb, li.om. __in. f, IZ, 00)14
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hotm* o. s. w. funnit Den oäckto; hworaf Dock dagligen wae-
kro /'o.-^^l käril förfärdigas, hwilken jämwäl, i anfecuDe
fil goDheten, ej mycket eftergifwo Den HollanDsto, hworaf i
£>eift de Hollondffo Stenkärill förfärdigas. (*)

9_Bärt FinlanD torDe icke heller af Denna kästbaro Lera
blifwit lättlöst , allenast man mille anwänDo moDa .och omkost-
ningar til hennes efterteranDe. Solig Dotl. spöring stger, ot
en ofwermätton fin 25UUva blifmit funnen nti Pargas Sokn,
pä en Åker wiD Bläsnäs, Den han tror stol tjäna til TAe,
annor, st mycket mer, som Den är Den finaste hon nägon-

sin.sedt. Likaledes säger hon sig hofwa, ifrän Paldamo Sokn
i österdotn , bekommit en fin ljus gra° 2.era , nästan som en

dus* lyv.flifen hon tycker ffufle tjäna til äckta Porceltim ar-
beten- (**)■

Sä är Det ock bestaff.t med Eldfasta Lerarter, hworaf,
ej allenast allo si._»».,sta Inflrumenter Retorter och Deglor
gihxati, utan krukas den ock wiD Smalt-Ugnor, i synnerhet
wid Mässings och Glasbruk : WiD 1..^^,,^ af /'o^i'^/»-
och andra Hxil : WiD Sockerbruk; jämwol ock för Färgare.
Man probemr om en Lera är Eldfast stlundo, at Den först
wal torkas, och sedan sättes .lägra timmar för Smedje Äs-
fj,n och bläst i elDen, dä man fär fe, om den, utan til ot
spricka eller fmå.ta, täl eldens hetta. (***)

Hwaö för otrolige. Penning. H»»».»^, fom ärligen gä
til Frankrike, Eng.ant», Heflen ic. för ätstilligo nyttiga Le-
ror , fan man någorlunda jluta, när man allenast betrocktar
HwoD Herr Arvid c_.^<'»»,/t/«. berättar om Sockerbrucket i
Geflf @.ad, at nemligen^ mit) Detta enDo Sockerbrukets för-
sta inrättning, har man mast of utlänningen fjöpa Socker

_5?»-«

(*) _3e Arch Bron., Miner. pag. 6,
.*^) c_3e h^^g pfwannåmte c.oil.
'(***) Ge forWölNOe lviincrnl. pag. 5,
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Z'^»,^, för 24 <! 30000 Dolcr Kopparmynt (*). Logg nu
härtil, ej allenast det fom ittgor för flita inftrnmenter wj&
andra wäro Sockerbruk, jämt til Deglor, Retorter &e. \x>'&
oNo ondro Bruk, Elfe- och Smoltwork, /^.^»^, Hnndt-
worckerier, Faraerier m. m. ; utan ock < Medicin, säsom Ro-
tt af ätffillig co/e/.^, 0. f. m. sä blifmer den ntgäende suw>
«<,» for defe Leror större, än mängen torde sig inbilla.

I betraktande of alt detta är lätt ot stuta, huru högt-
förtjänt den gjorde sig of Fäderneslandet, fom har knnde up-
finno nägro sädone Lerarter. Det or dä icke under, at ©to-
ra och Fosterlandet älstonde Mon , i detze fenor, tider , fä
mycket winlogt sig om deros upsokonde : i fynnerhet har
Kongl. Mojtts och Rikfens Högloflige <7s^«e^,> coilegium
lätit utgä en 7V,*_/W under Titel of In.edmng Hl nyttiga
lerarters upfinnande i Riket; of hmi.km jag för deras
fu., fom den ej kunna ofm.rkomma, wil anföra några kän-
nemärken til Deras upletande, oc^ tillika bifoga en eller annan
liten anmärkning. Det fwäraste fom mit» t>c£e nyttiga Ler-
arter ftrekommer, är, ot mon ingolundo fär nöja sig mct> et
eller annat förstk uppe i dagen, eller siroxt under Matjorden,
ty fädont är ofta foraafmes, emedan de gemenligen ligga tit
10. 20. 24. jo 30. olnor djupt, hmilket de utländske Leraruf-
wor nogsamt intyga, och detta är förmodcligen orsaken til de-
ras dyrhet, och hwarföre ännu sä gonsto fa tm.geliga Lerarter
äro upfundno i Swerige. Häraf kon ock lotteligen stutas
huru fwärt det är, at of Jordmanens yttre beskaffenhet ut-
fatta nägro märken, hworof (kulle kunna stutas, ot en duge-
lig Lera ligger öerundcr. Man mäste altfä hafwo akt pä
efterföljande :

1:0 „Bor man, fom i 2. §. mmero 6. onfördt sr,
3, noga obfervera * der djupa Brummr fornt ondro diupa

&xbp*
(*) <Bc hans Resa gcll,n^ Wasicr Norrland til #fato Lappmarf,

ra_.» *h
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Gröpper Zrofwes, eNer der fom atbitaé i (_3rufmor, hwad"
Lerarter der förkomma, samt noga anmärka Deras färg,"
Holt, art och beskaffenhet."

2.0 Der wotn och källor tränga sig from samt upfprtn*"
ga, är icke utan Lera, särdeles blälero, ty man wet, at"
blälero oltiö innehåller motn."

Man torde uti ock wid fällor finna n^gra sina Lcrditar, som af
ttjatnct, frän siörrc djup, b.tfmft upförda, hwaraf inan fuudc inhämta,
hwad Lerarter längre ncd i jorden f!g- fördölgde,

3:0 I et magert, eller med sondosar och Högder, famt"
bäckar och strömmar genomskurit land, kan man med god-".
siäl giöro sig hopp om nägot godt och fördelachtigit."

Sa finnes, til exempel, 1'_.....i1.5 Leran gcmculigcn pa de aldra-
magraste stallen som gifroc.. *_>al-t'lcr..rt finnes i England mäst altid,
under magra och langa sandåsar; och försäkrar Herr cap.ra.n Ki_.__2n_
Mårten i-lie^aiär , at dcn <.swcn här i Swerigc pa fl.rfl ställen ffulle
finnas; hälst mänga sandåsar harstädcs likna aldeles de Engelsta, hwa-
rest Walcklcran finnes, allenast man med jordbaren, såsom det tjänliga-
stc warcktyg, stiligt spanade dcrcfter. (*) s_oft Wobum i England
ligger denna leran til 20. alnar, djupt och deröfwcr, under åtfjtfltgt
jordhwarf. Först i.i_- jordbrynct tager sand af atffillig färg emot ti.
9. a 10. alnars djup; dcrefter cu röd Sandstens fio; efter hwars gc^
uombrntandc , möter sand til 10. a 12. alnar, äfwcn af vmwäxlandefargor: da kommer ma» först på Walckleran, som är allmast 4. 2 45aln mägtig. (*") ,

4.0 I Myror och Kärr finnes och gemenligen Ser; men"
fallon of nägon godhet och fasthet i elden; Dock likwal har"
man of en händelse, . Norrige är 1738. i en liten Mätzlu-"pen Myro, funnit en tät, fin och mycket tung l)\vit Strö,"
t>m man förment woro tjenlig til Pvrceitahe. «

5:0 Wid Lerarters upsokonde tan man -äfwen hofwo"
Hodt gagn of jordbären, hwilkcns nytta och bruk kon in-"
hämtas of £ottal. Sw. SEBett. _***. Handl. for är 1740."
4, quart.u

C Bland
(^ Se ÄOltg!. ©I». SBctf. Acad, Handl. för Ar 1742. i. quart,
(**; Vi<!< loc. oir.
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Bland andrå sött, ot lätt kunna märka allo ftrata eller

hwarf, som fins i jorden, är, som redan i 2. §. anmärktes,
det ej or förakta; ,-at gifwa akt pä höga stränder, bräddar
»och backar tat. wid nägon flöt), A, Bäck eller Ström; ty

ofta kon man pä et fädont ställe, utan möda, finna pä d's„nyttigaste Lerarter. I fynnerljet bör man wora mycket up-
wärffäm pä de Lerarter, of hwad färg de hälst äro, fom fe
ganfa fino ut, och kännas mycket feta och hala, jo ofta sa,
lita fom man toge i et talgstycke, och hwilko i munnen log-
de, fmälta af sig ffelfroa, nästan fom Talg eller Smör; dy-
lika fina Lerarter pläga gemenligeu waro af fynnerlig nytta ,
onten uti Medicin, eller mit) Fabriquer til klädes walkande,
%ob.i.é-pipor, PoneUm, Deglor ochatmat wid Smälttwor-
fen. _c.

(Dm ör<Jntorf.
Brontorf brukas pä mongo ställen, fä in-fom utom Swe-

Age, i stället for wed och kohl bäde i hushäll och wid (Smalt-
wark. Den är en Mylla med oförändrade orter eller deras
rötter fä beblandad, ot den kännes och synes trädig och ihop-
hängande, brinner med lägo i elden, och kon kälas. (*) $L\i
färgen fynes den i förstone smarfachtia; men sedan, pä me-
ra djup, brun, eller af helt fwart fara, fom är den bästa:
är mycket fast, tät och fet; i Solen torfat), är den helt härdoch lik fom med bäck öfwerdragen : är onnors tit utseende /
fom en wäl brunnen kogiödning. Den fins uti Myror Kärr
och Moras/ pä de sumpigaste och fidläntoste ställen; .jomwäl
wid de högsta bockar och bara, när de fäncko fig tit nägon
dol, som hofwer en dylik Mähochtig eller fumpig botn.

§. 5-
Salt-arter.

WAAltets oumgangelighet och nytta, fä i Hushäln ingen,
fe^L ftm i Medicin, är allom bekant; jag behöver fä mye-
w3s _ fcr

(*) Se Prof» v^al. Minczal. p. 11.
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ket mindr. ordo om denno nödwändiga woro, som den, til des
åtjTilliga stag, egenstaper och tilworckuingssatt m. m. är of
Herr Candia. Forfinius* uti des :b'iffut* <Dm Saltkällor, om-
stondeligen bestrefwen. Nu wil jag allenast framföra nägro
konnetekn, hwarof kon stutas oin några Saltkällor eller
ådror äro i nagden; största delen of dehe finnas i bemälte
Biffutationt siosta §. OCh oro födande.

1:0 Plägar jorden pä sädana stallen, särdeles i siorck"
torcko, wittro ur sig et fint Salt, at hon ser ut som wore"
hon med rimfrost öfwerdrogen, och biter som manligit fait"
pä tungan, nar mon smakar derpå. "

2:0 Finner man, ot bostapen och aut.ro Creatur, intet"
ollenast särdeles gärna oto t)e fä wärtcr, som på sådano stäl-"
len framkomma. utan sticka ock fjclfroa myllan gonsto begär>"
ligen."

3:0 Ka» man ock of mi§o Foglars kärlek ftr stdono"
stallen fluta det samma; emedan de garna trifwas der Salt"
wanckor, och således of en naturlig aning sig derstodes fil-"
tigt uppehällo: Sådana äro i fynnerhet voilla dufwor, fom"
beg.arltgt uphacka öen Saltfullo jorden; stsom Herr /^e/e-. "o^/e/-^^.?/ i Norra Americd,"

4:0 Blifwer man worse, ot nar Ereatmen komma ot"
ligga pä Saltachtiga rum, sä faster Saltet sig på deras hår,"
ot de se ut som wore de med rimfrost öfwerdragne. Saltbrun-"
nen itjtoVrg blef pä bttta sättet först nyfunnen of en Gris."

5:5 Hm jorden är i någon särdeles mån rik po (Satt/"
sä plägar hon gemenligen stä stallot och bar, emedan inga"
orter der garno komma fort."

6:0 Dock äro witzo waxter twertom prof dertil, at' i'or-s<
den är Saltblandad eller of Soltädror genom stuten, säda-"
no uemligen, fom af Naturen älsto Saltachtig jordmån,"
och bäst trifwas der de i någon ymnoghet finna sitt Element,"
...vadan Öé snart endast , finnas wit) Haftstrantier, hwarest"C 2 ' de
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„de folto böljorna gifwo dem sin Naturliga näring, hwor-
„fore ock olla tugaaoe, fmako tämmeligen falte. De äro„ följande.

Saluorniae. Triglochin maritimum\ Chenopodium marit»
i?/^//^ marirma. Plantaga marit. Atriplices marit. af åtMs
liga stag. _s^//o/<z N. 22/. Statice Limonium. I^O.>jS)tärfe.igjt är, ot _i>ee/>/ saikomiae wara nästan oltid
„uti nagden wid Saltkällor, Saltssöar och på jord, fom in-
„n.håller Salt, och t)et i allo 4. werldenes delar, fom rest-
5, b.str.fningarne intyga.

7:0 „Lägger snön sig fenare pä fäöana stallen när win-
„fren begynuos, och går lånat förr bort om wåren, så at
„sollo puitfa* altid synes baro,när den ofrigo morcken ännn
„har på fig en tåmmetia, tjock fnöstorpo.

B:c> „©råfrocr man en liten grop pä et sädant ställe, som
„ofmam.ämde tekn utwifa, och låter watnet silo fig i den fom-
„ma, så stall man finna, ot det smakar som sälta, nar mon
,j doppar fingret deri och stickar derpä.

Til detze tekn kunna än läggas,
9:0 Hafwo ofta andra orter, fom waxo uti eller wid en

fådan falt jord män, en falt smak; hwadon boffopen gärna
går der och afbiter wäxten helt nar wid morcken.

io;o Marcken blir der mycket fuchtig och klibbig litet for,
än wåt wäderlek infaller, föst an andra stallen äro ännu
gansto torra.

n:o Grodor och inletter trifwas ej gärna der.
12:0 De källors wotn, fom hafwo mycket falt, fmokar

få storckt deraf, ot det år, som' toge man en mer eller mindre
starck follaka i munnen.

Sådano faltkallor finnes pä många stollen ej allenast i
Swerige utan ock i Osterbotn, fast man dock ei hårtilö fun-
nit någon, hwars watn marit så starckt saltblandot, ot det
färdcles lönt mödan / ot der inrätta Saltssuderi. Ut,
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Uti G(. c^/c^ i Ksterbotn hor man ock kokat falt ofHofswotnet.och i LaibeUi. mit ifrån Wa[a*ntux en Soltkäl-
la. I Litl-Kyro ©oftt or en källo, fom jåmte scbra hor et
faltroam. ('^)

Pä min ©al. Faders ägor i »>/",_ ©okn och Hv^^r.ty , 1 5 mil ifrån bemälte ©tad, och en god mit ifrän ©onvssön, ar en Soltbrun med rik roatu ädra, utur hwilken un*
der förriga Rysta ofwerwäldet, kokades falt med någorlunda
fordel; mon bet.enar fig ännu, i fymm..et mtntertideit, of
detta watn, At koka mat uti, dä inan noston bespor ? ofkoksaltet.

(Dm 2tlun.
For den stora nytta, fom Mm hafwer, båt>e til mängfalt

Inrikes behof, som ock til Utrikes handel, stulle tyckas löna
mödan, ot något nogore efterse, om hos ost fimieé de jord-och
sienorter, som pläga mara rika på dctto ©att. Aluu kokas
på somliga stallen mur Ivijjå jordarter: De kännemärken,
fom utmärko en sådan nyttig jordart, plago wara följande.

r.o Uti starck torcka tuivittvar alnn utnr Öeltna jorden, och
fatter sig derpå, som et fint hwit falt, 'fcent.es då ut, fom wo-
re marken mcö en fin rimfrost öfwerdrogen; detto falt på tun-
gan lagt, fmakar ren Alnn.

2:0 Kunna nästan inga örter waxa po fådano ställett, u-
tan står lorden der helt naken.

3:0 Ingo Grodor eller infetter knnno här trifwas, i syn-
nerhet om jorden or mycket Alunachtig.

4:0 Denno jord i elden lagt stmnmar sig fom Alnn
glor for eld.

j;o Lägges denna jorden i watn och utlntas wdf, fmo-
kor sommo lut starckt af Alnn; ocl^der dcnno roiöarc kokas,
får mon rena Alnn derutur- Uti östcrbotn fåges en sädou
Alun jord woro funnen.

C 3 Af
,*;_©. K.ngl. SB3e«. Acad. HanDl. ftr iir 1742. p. .if4*.*97*
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Af stenar är i synnerhet en Skiftverart, fom plärwaro

mycket rif på Alun, och derföre kallas Alnn-stifwer. Så-
dan fintt-s. i myckenhet po flera ställen i ©wcr-ge; men ou
hor man sig ej bekant, at någon gittat har i Finland upivi-
fo den fomma; dock hor man mycken anledning at tro, det
den dfmeit tagit sit hemmist hor. Alunstifwer ar gemen af
Smort eller Gråfarg, och ibland af brun, li^tanoeö någor-
lundo en dylik stifwersten, hworof striftoflor pläga giöras,
famt finnes både i tjockare och tunnare stycken. Den inne-
håller gement. Bargbeck eller ©wafwel kieö, hwarföre deu i
elden lagd brinner med låga: Öppen lämnat i frio luften til
©01, frost och wata, går öeit småningom fonder i små bitar*
och forwondlas änt.lig.n til jord: När en bit deras' brannes
i någorlnnda eld,hwitnar den på somliga stallen, annorstädes
får den en blekrödachtig färg; ibland innehåller stenen få mycket
Alun, ot det kännes, då man fatter tungan på t)cn. Om den
brannes i eld några gångor tat på hworondra, och deremel-
lon stackes ien stål ntet) watn, samt antel. lämnas ot ligga
deri några timmar, meddelar den watnet så mycket alnn, ot
det smokor gansta storckt deras, jo ibland få, at lapparna der-as få fom blåfor på sig.

Denno stifwer sinnes gcttteittigen ej attiD ttp i dagen,
utan ligga til något djup ned i jorden, men r6jcé dock meren-
dels genom fmå tunna bitar t>craf, hwilko of en eller onnan
håndelfe blifwit förda np i dagen, och ligga onten på backar,
wid wägor, eller på stränder af floder, ssöor _c. örn sielfwo
bråttet ligger up i dagen, plor ofta uti starck torcka, Alun flt
wittra ut på sidorno of sten, ot den fynes, fom wore den med
en! sin rimfrost ofmerstrodd; och do mon lägger denno
på tungan, förråder den straxl hmaö stenen imiebår. N^w
mon derföre på backar, falt, stränder te- kommer ofw.r fmå
fkifmer- liko fom små stycken af fonderstagne strift lflor,
onten dä of gro, fwort eller brun färg, fä hor man anledning",
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ot pä ofwonnomde fött undersöka deras Holt; ock hade den
Dert sin hittar, lon betalt, fom träffade po det rotto staget,
och det i någon myckenhet, i synnerhet om god tilgång pä stog
äfwen pä den orten ej saknades. Andra sten-stag, l>warutur
Alun fäs, gär jag för kortheten stull förbi.

äfwen §. 6.
Gm stenkål.

tM^sLenkal or en fwart eller brunachtig, stiftig eller /<-^/.

D^ to* sten, fom mal icke få lott tor eld; men fedan den
G^?) en gång den fatt.tt, brinner länge och hettar mer än
något annat brinnande; lämnar efter braningen ej asto, utan
en fwart spongios matena, lik fom den wore holf förstaggodt:
C) or begåfwat med mycken bärg fetma: ftr fomligståoé i
brottet gläittsande ut lika fom ofbrutit beck: är nog lät: brin-
ner merendels med ljus lågo och bockfwart rök of fardeteé och
tåmmelig starck luckt.

At Stenkål finnes i ©tåiic är allom knnnigt; andra
stallen t ©mcrige hafwa öcr framwist prof deraf, fast oocf få
litct,at man ej funnit mödan wardt,at begynna något dermet).
Finland torde jnst intet aldeles blifmit lottlöst haraf, ollenast.
mon flitigt fpanade derefter. Deras nödwåndighet och nyttor
e) mindre än Torfkolens, både uti kiök och andro hus, fornt
Wit> Hammar^Hötte-och. ©måltmårfen ar allmänt bekant.
Andra länder tvinna otroligit härigenom, ©tora penninge,
summor gå ärligen frän wåxt Fodernes lanö til Utlänningen
derföre. - ■■ _'

Detze stenkål äro grundeligen och omständeligen bestrefno'
of framleÖnC Capit. n^^: Herr Mårten 'Trielvala nti Kongl.'
©w. 32_>eff. Acad. Handt. för åren 1739, 40. och 41. Ti. öe-
ros tjänst, som ej ogo bemälte handlingar, will jag derutur
anföra följande kännemärken til Stenkålens upletonde. "

1:0 Den fokrosie anledning til stenkål år, när mon sin-"'
(*).WaIl. Dinera., p. 197.
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„n.r liggande stifwer. I nagöen of Hiinn wärck har mon
„ock mycken anledning til ©tenkål.

Horof stuter Herr Trieipatd, at Naturen liksom ämnat stenkåltil 2lluit wärckens drifroonde fäjbm öe .jänliaof.e, och ot i följe
derof Skogarna äro alt for ädla, at til Alnn siudning utödas.

2:0 »Bör man undersöko de watn, fom kommo utur„bockar och i dälocr, färdcles i de landsorter t>er gråborgs
3)sträckningor äro foiifynto.

,i Om sidono watn fora en Gul -rö^med sig, fom„ efter torkande och rastande ej mycket upt)rag.eö Uagmun %
„få hor mon god attleoning ot foko efter stenkål. Men som
j,ofta i England Järnmalm finnes bland Stenkåls hworfwen,
,*få stola Marck-fcheiderne hallo följonde för det fokrasté.„Man tager en kanna eller mer of fådont wotn, som fö-„rer en brangul ockra ntcd fig, fatter det pä en logom eld uti
«en ny gloserod stenkruka, tit des wotnet fmåningom uttntatv
,Har'oå det, som öfwerblifwer i botn på krukou, fått en

«fwart färg, kon man wara tämmelig fäker, at öetfa watn„ kommit ifrån en Stenkåls fio. j
4:0 „3}or man ock underfoko hoglanto och bronto hafs-„stränder: finner man der sådana hwarf och stoet, fom kun-

„no mifa in på Stenkåls fioar, fä kan man dä döma, hwart
„ut defe hwarf stiga eller fäncko: Sedan fan mon, när det-,
„ia tages i ockt, hafwa tämmelig efterrättelfe, hwar stenkols
„floart.a_; groda eller utstrykonde i dagen står ot ärhållos.

Mängt oxh mycket wore ä?.nn at anmärka, om man willc handla om
glla Mineral arter särffildt: 0N! inan will. anföra alla sätt, at ntxbiia 'Vlll.e_-

ralienias narwaro uti s>.i^..2!ista watn: 0111 man .ville upg.fwa t». sänne-
m-lrfctt , hwsrafkunde stutas, ojn et upfunnit Malmstreck löute inödan at
uptaga eller ej; simtt anföra de hinder, fom tyckas Itijga wara Bärgwärks
nptagandc i wägen , m. m. Men säsoiu nästan hwart och et fodrar sin fdrftft*
ta afhandling, och min ringa insickt samtknappa »tlfor ej tillåta,at fördjn^
pa mig dcruti, sa gar jo<i $>ctsa mycket häldrc förbi, som jag ar försäkrad ,
<tt mgtn ting, som lättb.r til Fosterlandets upkomst och wal-dlifwer,under
iMr lyckcliga och wälsignadc Regering, för war uplysta tit» oförsökt lämnad.

G. __.. _U.
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