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SSetfcfltftt, j,'M

fä se brutna ur
dSwenffa'
är ostridigt äfwen den, wi
kalla Gips eller Gipssten.
Denna jrcnatt har matt ej ännu/ fä mocfet
bekant,
funnit i Swerige; (4) men at den samhattils är
ma kunde träffas fä wäl hos otz , fom hos Utlänningen, det
lat; ingen nu mera draga i twifwelsmäl, än mindre neka; sedan wi hafwe fet mänga pnjudicater pä andre förträffeliga/
ja ofta oförwantcide Swensia och Finffa synder. Utom deh
ör icke den anledning den minsta och föragtligaste, a. wärt
kära Fädernesland, i synnerhet en dcl af Finland, liknar gansta mycket til lynne och utfeenöe de med mineralier
mäst försedde tänder i Europa*
ölld

Fosterlands
älstare önsta
grufwor,

at

Det

(7) Vice Pr-ei.d. och Arch. MAGN. van BROMELL, saM i fttt mi>
»j.ralogie pag, 30/ at han haft wackra prof af Gipsdruser ifr. GottJand, Dannemora och Hclieftads jdmgrufTOOr men serdeles .frän Gisiöfs
blyssreck wid Cimbrishamn i Skåne, hwarest siife Gipgdruser af ÅtjTFiU
lig färg och gestalt i ymnoghet stal finnas. Et tckn at Gips ar til i
Swcrige, fast et af något wärde. DocF kan hända, de äro ock bara
Spl.tdruser. Han berättar wal ock pa följande pag. det f)M utom et
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Det wore altsi. ej högre ti, önstandes, ätt at (Bfyfen,
en sä angelägen stenan för wärt K. Fädernesland, | stulle nägot mera bäde har ock t Swerige utaf oh eftersökas. 2öi
vfwerstyre för den, til utlänningen ansenlige penningar. Det
wore dock längt nyttigare och hederligare for of, at wi sparde dem i wär egen »ung, och hellre wiste wär ftikostighet pä
inhemffa upfinningar, än riktade dcrmed Utlänningen.

I betragtan af alt detta, har jag tyckt min styldighet
handla nägot om Gipsen, famt, fä wida möijeligit
är , utstaka nägra spär ock märcken tit deh upftnnande. Jag
hett), wäl tänkt, at med större smak ech wtd(t)fttghct utföra
detta ämne, än som nu ffcr, men cn alt för kringskuren tid,
hwilken min längwariga siukdom ffyndat mig i händerna, för*(?<*, at

bjuder det nu aldeles.

Icke desto mindre lefwer jag i den förhoppning, at den
B. L. genom dest ädelmod, sä wäl forofroft, fom sielfwa detta arbete, ehuruwäl tort och altotea tomt pä prydnad och salighet gör en mild och gunstig uttydning.

A
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5-i.

ifr. 1.6rr,e1,0^ haft en öfwermottan klar snedachtig tärning Spat ,
hwaraf den aldrafinaste Gips stulle kunna brännas. Men han tör sam-

prof

manblanda Gips med kalk.
H«r Arcli. och Riddaren linn^us » fdgcr ock i sin Skansta resa
p,g. 196. at Folck i tviaimö bcfätfflt honom / det dcrsiädes wid Eimn.
bamns falckbrotten wore Gips til finnandes; men fasom walbemälte Nerr
Arch. hwarken sielf kunnat komma deröfwer/ eller sötma andra at staffa
sig något stycke deraf, sä har man fog at twifia om fofené rtchtighet ; e<
medlertid förtjentedet närmare underfokning, sa stämt den ännu ei blifwit

wtftaib.

4
<_. I
wi se fa
|§2ilingar,

Uti de bSbXtNttural /5//?<"-.<e Serlhenters handsä finna wi at de tala i synnerhet
3 slags
Bergarter, hroitfa boro namn af Gips, och äfwen tjente til
ben
Den Första war en tordart, fom fans i 7>«,s«<_ i GrkU-.
hnd (2). Hon war af t>en besynnerliga egenstap, at hon
dugde tit Gips, utan at man behöfde bränna hetttte,
anttors ffer med all Gipssten, allenast man blandade henne
tjentf, som de gammed watn (b). Den gjorde eljest
lai cimolia eller wär walkjord; hwarföre ock PLINIUS säger (?) Gr*ui* pro Cimolia lympbaico utitur Gypfo.
Den . Andra war en wärckelig Gipsart, fom fans pä
htX c>?e?«, och Wi kalla Selenitet eflcr Lapjt _.F^/./^//, mett
pä Swenffa .sv/**/' eller Sveaelsten. Den hade ock namn
af Metallum Gypftnum (å) Gips-»?e^/; sä wlda den anfägs
för den bästa, hwaraf Gi^s brändes, hwilket sednare äfwen
PLINIUS (e) med defe ord wiiar: Omnium autem o/>,/»l«W,
jfieri compertum efl , Gjpfum nimirum» e tapide [petuiari Jqua*

som

samma.

som

samma

mamque talem habente.
Om denna Cyprifa Gipsen wtfnarTHEOPHRASTUS,
at han funnits där i myckenhet, och intet legat djupare, .än
at
(i) Läs om dcnna och t»e följande arter theophrastt '■ Erefii
tny. tm Ai&avQtQhiop pag. 148. och följande, uti den Ungelsta ver-60..

af

jos., Ull.

fom äfwen ffrifwit noter öfwer samma theoden warit en roergei art, och berattaiv at en
ha^lcr före/ atGoodwood
l Herttgdömet l.icbmi,ncl i proviasådail tlttö äNNN Wtd staden
ccn Sullcx, fatnt i Clipftons stenbrott i No_.ha.r.ptonf_.ire i Provincen
(b) jch. hill

r»»....';^^.

Mercia. ntt lsn^lgncl.
(c),Uti sill «ii^. Mundi I_ib. XXXV. c. 17. (cl) 5e JOH. tt11.1.8
»_r._ \Sf\vCX THEOPHR, pag. 132. (e)
Hift. Mundi Lib. XXXVJ. c. 24.
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at

man allenast behöft rödja något jord ofwan, for an man

träffat honom.
Den

Tredje

war ock en Gipsart,

och lifitttde _4/-._^/?^

som blef funnen i

eller Marmor. M det ock wärkeligen til en del warit -Aiabafter, och i fyntterl.et AUbaftrit, en
del af det wi egenteligen kalla Gips, derom öfwertygar ost
sä wäl PL!NU{a) utlätelse, sä lydande: gul toquitur Lapis,
fiilket Gyffeus. nan dlffmilis Alabaftrit* effe debet» au* Mar*
ock hroat)
morofo. ,'» Syria duriffmos (b) ad ,'^i eligunt ;
det sednare i synnerhet angär, THEOPHRASTI omständeliga bestrifning öfroer ton sjritfa Gipsen, deh natnr, bestafsenhet och nytta fom alt träffar in met) wär ordenteliga Gips.
Detze woro nu de 3 stagen, hwaraf de äldre hade fin
Gips. Men roi wilje komma til de nyare.
Sedan mineratier uti sednare ttittX blifwit bragte Uti
nägon />>?e«^/,st ordning eller delning, i flockar, etaffes-, afdelJlittgar, s^>el; stag, Fe»^,H; och arter, Spedes} fä hafwa
och de bergarter, som fätt namn af Gipsarter, blifwit fiere
ti. antalet ätt fordomdags.
ock Herr Oo<?.
Herr Areb. och Riddaren LINNL£US,
ock Prof, GOTTSCH. WALLERIUS, hafwa räknat til
(Bips i almenhtt bara sten, men inga jordarter,
i fordna tider; och ibland dem fördt <Bissften, i synnerhet til
kalkarter. De hafwet altsa kommit öf.rerens til e/^/ och
e^,»^, men til genus eller stagen differera de; ty ten förra
Syrien

som

,

som

som

51

(a) Uti

har

xxxv/. c 24. (b) Det bör icke få
st.itarter af alla fom fans, ntfaas och brändes

L.,ft. Mundi lib,

dctz
de hårdaste
som
Gips, ty dct är tcke

förstås,

3

ehnrmräl oc. rl.lnl_.B fager straxt
urantur; hwil.cn omständighet
derpä/
åx ftist; ty mon har derttl ingen anledning af sielfwn thfophu.
st us,' hwarntur han fager sig hafwa tagit det; ntan at de stenarter / fom logos och brändes til Gips, tvoto nog Mda. Sådan til «<_n.pc. war -..-.baft-ir.
til

möieligit;

coquuntOjUC fimo bubulo,

ut

c.leriuB

6
har f&rto dem under namn af marmor, och den sednare gjordt
deraf et stag eller stägte for sig stelft.
Den roidtberomde Herr />,<. POTT i Berlin, har
gått ifrän bägge desie store (Sroenjte (Stenkannare, och trodt,
det icke än wara nog, at Gipsstenarne utgöra et sarffildt
siag eller £*»«/, utan hatt har formerat af dem en hel ny afdelning eller s^.
Salig Herr Biskop BROWALLIUS, hwars tidiga
död wi bitliQt sakna, stal Uti sitt mineralogifta manufeript,
hwilket utaf alla med otålighet efterlangtas, hafwa gjordt härutinnan et med Herr Prof. POTT. Htvilfeudera delen
af detze stora naturforffare och Stenkannare nu träffat båttre, hroarken fan, will eller wägar jag mig at saga. Sä
mycket roet jag, at där äro siäl ä bägge sidor.
Jag will dock uti denna min korta afhandling följa H.
Prof. WALLERU Mineralogie, säsont dett tt)tb wära
*»*>r mäst antagna och brufeliga, och ortel. i anledning deraf
gtfroa tilkänna, hwad meö Gtps i almenhet eller (Bipsfte*
nar forstäs, samt sedermera, hroilfa arter nn förtiden darinunder räknas.

§. 11.
\almml)it,Gypfumy är en stenart,hwars v.mo. partikiar äro antingen Rbomboidaiiffct och £/*_'-»/__■ blandade
eller Rbomboidaiift Umeihfs eller trädachtige; mer och mindre dtftinß fhnlige. 2:<&. Gipsstenarne flisas Mten i oroifa

stycken, eller i ffifroor, eller i trädar. y.th. Aro til härdttaden merendels sä lösa, at de met) fingren kunna (ontornfroaö,
åtminstone meö knifstäras, hwarföre de ock mast ej antasa nägon politure. 4-.,p; i elden tatcinerade ych sedan med watn
blandade, bekomma mäst (3) en härd ,o»M»ce, draga litet
eller
(a) Sa wida Alabaftern catciuerad och Unt>flt> med watn icke $årtNO?

,

7
eller ingen wätsta til fta af luften, hettas ej heller deraf, u?
förblifwa fålebcs mast (a) ostadde, utan at falla (ontojv
mer än hronö de t elden blifwit bretgte til; gifwa efter talcina"s« ingen urinös lukt meb fint*fpiritus gnidna, hwarifrän
dock nägre undantages (d); s:,o. Råa gäfa tcke ttteb Sfedwattn
andra fura fpiritus, några nndantagne {b), fedan de äro
och
,_,.c/»„^.
Til detta ©ipéstächte eller F^«/, räknar bott.
WALLERIUS följande arter eller Ipedes.

tan

Alabaster.

_^/^^z.«,. 2'.do, Gips. Gypfum.
Gypfum Cry/iattifatum. Is/.to. ©eknit,
%'.tio.
Spegelsten. He/,«/^/. s:,«. Bttfwer^ips. Gypfttm lamello**
fum. 6:i«. Strålgips. 6^/<,», ftriatum. 7:»?^. 2UarejipS«.
Gypfum folidum. 8.".
festen, Bononienftft flett. Pbojporus
tTljursten.
9,«c».
Mononienfis.
£*/>/> Nepbriticus.
Anmärt. Om denna ftostnätnto Gipsart är til at märka at baraf gjorbes i fortma tiber mycket sias i medicine.
Man hölt före, at färtl, fom bestodo daraf, och pä nägot
i:«_c».

(Bips c^<_//e^.

,

fatt nyttjades, hade en fraft at förorifroa njursten hos Mennistor, hwarföre ock sielfroa stenarten feck namn deraf. Han
hölts ock derfore gansta dyr ock rar, st at en Tbé-tafe, som
war gjord dåraf, kostade i jveifer R^OO^Pttl //. tit), ej mindre än 1600 ecus, tot är ungefär 8400 Dal. i Suenjft mynt.
Han ar ock än nog t»»r, dock har deh wärde anfettligett nftagit;
ty en sednare tit» har funnit, deh foregiftta besynnerliga egenffap wara tnlttdre grundab. Han föres ifrån nya _!,<»"«
*

som en Kalckstcn, då den ttfe heller i luften kan förhar jag uti denna allmenna besirifningen vm Gipsen,
sa
nödgals lägga til det ordet mäst pa bada stallen.
(b) Ej Atabaftcm ensam til ttädottbcra omständighet, ty i den förra
fpiritus ger en rot*
som mcd alla fr.ra den
träffar det ock in med K.yftsten,
både med Lysestcn,
egentcligcn
i
drig luckt,
tttatt

förhåller sig

blifwa oskadd;

och

laHade Gipsen,

>autai..

den

sednarejag

hwarföre

och

så

warit föranlåten at göra siera än et nn-

8

anses

som

den,
AmerUa» och
är af blagrå sarg och tillika fet,
talgig,
liffom
och
for den bästa mot fursten. Den sins äfwen Ufi Spanien i Europa och _?öXb«?s.'?. (3)
Utaf alla bejfe upräknade Gipsarter, wele wi mt lemna alla de ofriga, och enbast.fyflclfäfta otz nägot närmare meö
ben andra fpeäes» såsom den angelägnaste för roårt kära Fäderneö lattd; och dcrföre gifroa en omständelig bestrifning och

underrättelse om den

samma.
§.

111.

fallas af 00.?. WALtERIUS
Mlps,
gie pag.
Gypfum particu/is

Uti deff Mheralo*
parallelipippeäeis & globofts concrerum. Gypfum. Den aren töipsftcns art, ("tit.
r.«o. Består af aflangt fyrkantiga eller paraitetipippedifta par»,
tidar, famt tillika af trinda eller gioböfa, bretoroio och om
hwarandra blandade, fom dock froårligctt äro at märka. Merendels
denna Gipsen ut, (om groft såcker, dock ej af så
Ijroit, utan något mer på gult stötande färg.
i-M. Skiljes (BipstparticUme frän/>" därutinnan, at de
aldrig fä någon ren och tydelig Rbomboidaiift figur-, ej heller
bryter sig Gipstn i tärningar, utan faller mera umeitos, stjfrig ech flåflagtig.
3:'**. De (tällagtiga/w"/*/^,
äro större och mindre,
.glimma' qch glåntfa
silfroer, eller se ut,
hroit ffimmer.
4:". Ar til färgen amen hwit, blekgul, Ljusgrå, grå med
fläckar, rödachtig, grön.
>^5. Til confftencen få lös, at den emellan fingren fan mast
söndcrsmälas, med nageln rifwas, åtminstone aitib med fnif
staras hwilken gär trögt och blir snart (16g.
f2,

ser

som

som

som

sroarm

,

(2) sSe Herr
ordet Ncphrétiquc,

8/.V^i.l_.z O^tiun.ilc Unirer/cl de Commcrcc Ultdet
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e.to. Antager inam poltture, ätt mindre någon glänts.
y.mo. Tager, fom hela dcnna do, ingen eld emot stål.
B.^. Rå gaser den aldeles intet med jfebroattt, men eauu
nerad och puheriferad. gaser sttet dermed.
9:»*. Blandad tned rnatn efter stedd e^/c,'»F/,'o», bekommer en hårbttab, fom fedan med watn aldrig kan uplöfcts.
lo:mo» Detz gråvitasfpecifca til watty är fom i. 9CO :: iooo.

Finnes:
6>?/«», s^/,>«/l'/ major ibus,
wotlius. Består af gröfte famt större partietar» men är derhos hel mjuk och los, få at den lätt emellan fingren (onderrifroes.
2.aK. .GraNlt^Ml Gips. H^/««/>F^/c/./i> minoribtts, durum. Ar så hårt), at man fnapt med fingren fatt rifroa något beraf; består ock af små fina delar.
i:«?o.

Grofgr^nig Gips.

.tio. Sanbartigt gläntfanoe Gipö. Gypfum arenarium.
("ont den bestod af sand eller fand-/^„>/^, fom äro
glittrande, såfom t. e: stimmerfand.
j±\to. Luneburger Portellin. Gypfum igne vitro albo obdu*
K««. Ar en Gipssten med (and blandad, fom i elben öswerdrages med htvitt glas.
Anmätrt Den bästa och finaste Gipfen fommer ifratt
Frattckrike, där den ftntteé och brytes i yntnoghet, i H.s«,«^<
tre,sXttlt Wit) /><*>-//, hwarest den kallas />/>^e de 5/^^, eller j'"?'" Pi&tre. Han behöfwer ej brännas längre än 2

Or

" han är fttllbränb.
förän
och Torkfbire i F»5/<,»^,
Han finnes ock i Derbyfbire
förträffelig
dock
är
den
et
så
fom t Frattckrike;
hwarest grofre,
ty den är
och [behofwer mer än 2 timmars eaidna-*
tion. Han är äfwen til finnandes i Pohien och £iflanb.
Harn.it> wore annors artigt och nyttigt at anmärcka
Gipsens bestaffenhet och förhållande uti elden, få wäl för sig
ftelf, som med blanning af andra saker; hroilcket ej litet tjente
timmar;

B

til
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tit at rätt känna och stilja denna stenarten ifrån andra. Men
(äfom tidsens knapp-och stränghet, ej tillåter bet, och bet
icke heller horer egen. eligen til mitt ändamål, hwilcket jag igenotn to anförda kannemarcken hoppas redan hafwa wmtmt;
fä. gär jag meb flit det förbi.
-*»

§. IV.

|§,S wi

(fota ttpfofa allehanda mineralier^ eller

ford-stetfsä ärtyUt ej ttog, at wi fasta tvära odär finna wi offta nästan
Zon pä ytcttt af wärt jordklot:
intet annat, att mylla, grus och gräberg; utan wi böra ock leda dem in i dcst stöte, hwarest deras rätta hemwist
ar, och den (akra och fauna underjordista stattkammaren. I
ftnnerhet är det med nägre stags bergarter, at de ligga längt
in t jorden, och, som är mnkwärdigt, ofta ju nödigare och nyttigare i det almänna lefwernet, ju längre och djupare; ofelbart dcrfore, at wi tarfroanto Mcnnist.or böra, iemte dem ro.
fin a närmare, mera retas at gjora ost nytta utaf de i hennes skote af Skaparen nedlctgde och otz ärnade (kaffer. Sä
är det ock nästan met) denna stelmrten bestaff... Wi fä ej
altid kta den pä be.g och backar, mo och mylla; utan wi
böra merendels tränga otz fram in i jordens inre, om wi wilje äga och nyttja den famnta. Detta finne wi tybeligen uti
Z/«.«,»,<s^/^e grufworne i Frattckrike, hwars jorbhroarf och djuplek framledne Herr Ofwer-i»"»^»ie» Baron HÅRLEM
noga anmärckt och uti Wettenst. Acad. Handl. för är 174?
fccffrifroit, hwilcket jag både mil och bör wl* L. til ett sannolik, om ej nästan fafer underrättelfe uti Gipfens upletaNF
be här infora.
Han fager:
Gipsstenen un Frattckrike, och i synnerhet wib M,»,-wartre tått utan för Paris , samt några mil bärifrån rotb
Hsss^//, finnes under äsar och jorbhögder uti följande ordning.

och

wF/n-^/^, m. nt.

Först
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Först

möter under matjorden den i Piceardie och lfle de
<tlmänt bekanta jordmonen, bestående af gulröd, lerblanbab fanb, tre, fyra til fem famnar Djupt.
Seban följer til fem 5 fex fots tjocklek ett bleckgul fut
fanbblanbab lera, förmobeligen färgab af ben ofroanltcjganbe
Trance

jvrbmonen.

Därefter wifar sig ett ännu blekare fttt och fast lera>
ej olik en art 6<?/«,, men är bock litet fctndig. ©ett räcker til
2<; 3 fots djup, hwaraf ben stdsta halfrea foten begynner
blifwa ströningswis blandad med små fingers länga kjortlar,
bestå af en brun, stjerfwig, lös (.inta, hwars egenstap
är berutiunan besynnerlig, at den äfwen font attbre fitntartet>
står emot filen, men har dock icke den hårdhet at gtfroa eld
emot stälet, åtminstone gansta sällan.
Däruppå folier straxt et hwarf, af en fots mägtighet,
bestående af likafom upreste, och pä spets stälte samt tätt tilhopa trängde parters och bärofroer länge kilar, hwilcka äter bestå af en blekgul nästan hel klar, grofbläbrig setenites,
af
arbetarena t orten taitai Talck;
Hwarunder
Sedermera tager sielfwa Gipssten wid,
hel
blekgul ut, med sina gnistrande /^»,',/sta partiklar, och til
anfeenbe ej olik groft Toppsåcker. Han bryter sig i gröfte
hwarf, och räcker pä djupet sä långt man ännu hunnil* uti
bege widlyftige trailer at bryta.
Är altså djupleken af jorden, innan man träffar denna
<Bipsftm 40 fot eller 6 famnar och 4 fot.
noga bör »^rSamme store man säger widare,

som

som
som ser

som

Uppä betze jord-och stenarter kännes be t Frattckrike bekante Gipsstens grufwor almänt igen. Samma jordmon
utan for /p7/«^/ M, på wägen
har jag ock bltfroit
straifund,
stalp
til
uti et
eller backa; där fylning for wagarne hämtades.
Til stttt säger han detze märckwärdiga ord:
B 2
Jag

warse
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Jag tycker mig ej böra troifto uppå, det i sodre orterne af
wårt k. Fädernesland, ju denna nyttiga stenart stulle stå at
upftnna, hälst därstädes
spår och teckn til nä*
oftast
lika
jordmoner
stan
och enahanda
och stenarter med dem,
Gipsbrotten.
kring
Fratista
Siöst: En wäl infom finnas

som

ses

rättad jordbär stulle wara den minst
wägledaren wtd et st angelägit och

kostsamma och säkraste
hela Riket gagnande
ärende.
Då denna starpsynte, och widtbereste Herren yttrar stg
på et sä betydande sätt, hwad upmuntran bör det icke wäcka
hos oh, och hwad förhoppning böra wi icke gjora ost at finna denna nyttiga stenart i wårt k. Fädernesland. Utaf
alt detta följer altfå, at dä wi antingen blifwa wctrse nägra
jordfall, remnor och öpningar, eller fe nägra stora gropar,
grafwar och brunnar gråfroas, eller på hroat) fått/ som hälst
arbetas något djupt t jorden, så böra wi noga efterse och mtbersoka, hroab för jord-och stenarter där finnas; utom det,
at sandåsar och hedar, samt de här nyst upräknade jordsiagen
och hwarfwen, altid billigt mihtänckas och förtjena försök:
ty låt så wara, at wi genom wårt bemödande och flit ej straxt
fommo öfwer Gips, sä torde hända, at wår anwända upmärcksamhet under alt sådant uptackte det allmänna nctgon
annan jord eller stenart, som wore både för hittaren och Riket
pfen; sä till
/^^^»^^ än
sä important, om icke långt jorden,
walckiorden, eldfasta leret;
exempel, wore ägta porceiths
m. m. Jordarter, som på (lika ställen mast pläga träffas och
bätnande, som högst efterläng^
äro för Riket sä angelägna
taU och saknade. De behöllo äfwen Ijffttiften* namn, utom
en fakert derpå följande belöning, uti et nästan odödligt minne.
Haru högt gjorde altfä den sig icke fortient, fom i
wårt k. Fädernesland funde fratnte (like jordarter til någon
pmnoghet.

Det (amma gäller om Gipfeti. Men jag wil ock fot:-
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an jag stnter, röra nägort om ben ttytta
på ett roift fatt kan tilfoga wåra kroppar.

_

och städa, han

§. V.

0

@i Gipfen är rä ock obränd, det är, fådan fom ben tages ifrän brotten och grufworne, få tjenar betr, hwad bétz
oecs«s»./st(i nytta beträffar, ttl grunbroalar i bygningar; til
prybnab af murar, sidor af beras afdelntngar, sidomurar of
eam/^ och storstenar. Den brända eller caieherade, eller
ben, fom til ett roist tib blifwit kctstab ttti eldett i en ugn, octz
der undergalt behörig forändring, fann sedermera blifwit stött
ellcr bragt til pulfroer, är uti Ut almänna lefwernet et mindre, om tcke fierfalt nyttig, jemte Ut ben ock tjenar til allehanda galanterier och grantftt. Man brukar at botttaga bär-'
meb flåttffäcfar af sibett och ylletyger; men i synnerhet at arbeta bärctf allehanba bilder jemte uphögningar wid bilthuggarearbcten, och at tilstapa /^»^ och mo//e//^; famt hwarjehanda sirater och prydnader. Han nyttjas ock fil cement
wib bognader, fom ock at öfwerstryka dermed tat och wägHar, (a) hwilcka dä fallas gipftde; fom hafwa den förmon
framför falckstagne och hroittimmabe, at de ei få färga eller smutifrån sig, utom tot, af de äro hälfofammare ött - kalckfirufna. Jag bor ej heller förb!gä at nämna, bet bäraf ftrmedelst blandnittg af roitza saker fan ock tillredas allehanda
färill af gul, röd, grön, b'ä, brun eller hwad färg fom hälst,
tcke allenast täfia med andra stenkäril uti härd-tät-och
som
tvarachtighet, utan ock igenom en proportionerad tilfatä. af Cryftatt;aU§ likna, om icke öfwertraffa uti gettomstinlighet, glänts
och fasthet de sijönaste och täckasie xo^ef/^ (b> sjjjen jag.
wil ock nämna korteligen ottt d.tz nytta i Medeäm.

sa

53

3

Gipfen

<2> Se om flit detta Hcrr SAVARiES Di&ion.-ire uuiv.rfei <!. c«m.
nerce. under fflmmfl ord och 9lär._z. (b) Se i^2^. LAI.R. HiORTZ*
l_lsl^(_3 t_>.H» «lc -i*xu. Cftenai* cum miiitace Rcipubika;, j>«_s lcc»
t
PH^,
3,4- &

zz.
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Gipfett är 6_^,>F"_s»</<. och förstoppande famt <eb/s^.
wätstor i str och froulnader. Han tjenar til
at stämma blotot, famt förhindra blodsoten {flux de \ang \
Han brufas ock ofta uti plåster contra rupturam, oeh någre

rar öfwerflodiga

falfwor, samt i

anbra

We^,c_/»?e«/e^,

som

böra wara ad/inn-

germde, förstoppattde eller absorberande (a), Den är altfå go&
for åsiilliga utwärtes paffioner och åkommor. Men inmättes
är intet rådligit at bruka däraf. Han är strgiftig (b). Så
fnart någon tagit in bäraf, få hårdnar han fåfom sten; ty ton

den egenskapen fåfom wi hördt, at förmedelst blandning
wätstor hårdna til; äger ett forqmåfroanbe kraft,
■af
inälfmornn, famt fåledes kan fttan beforoch
fräter
ffafwar
dra en til den andra merlden. Skulle bock någon wara st
olyckelig och få något ln banttaf få berömmes, at meb nytta
bruka bäremot decoften af kattost, (^^^) Det fäges ock, at
olja blanbctb meb honungs-watn, (e^« mieiiée) eller meb de*.
<sK af fikon stall äfwen wara god. 51nnO?é recommenderas däremot i allmänhet allehanba e^ö/^ faker, fåfom decoften af
Dubbel kattost, (bismalva"',) Bockshorn, (f«num gracum,) Linfrö,
med mera. (c)
Om benna artiga och nyttiga sten wore mål än hwarjehanda at anföra, men tiben stynbar och bjuber mig gjöra en

har

watn eller

,

,

ENDE.

(2) Se härom CttQ^Et.B Di<f.ior.nai_e Oeconoaiicjuc UNder ordet
(b) Detta tvisie nog Keiser Emanuel i, fom utaf <ifuninfr
Gips uti mjölet för den Christna hären, dä den ar i.ZO
blandat
har
drog utur occi6enr at det förläfwade latibcf, hwarom
EIuL^ERF
korta inledning til Historien, pag. 66. Afwen witnar detsamma Q.
genom en drptf, hwaruti Gipg war blandat,
l»Roc_ui_Eil exempel,
tilstyndat sig döden: hwarom pll^luZ talar i sin Hist. Mundi i.ib.
(c) ©e sldstnamde Bok under
xxxvt. c. 24.
ord.

piåtrc

se

som

samma

k V AUTEURj

MONSIEUR.

NOus

natssons au moncke les yéux fermés

& tou«r
fens enFouMs. Avec le cours 6eB annees
nom 6evenons 6e plt_tB en plu3 capables 6e voir A de
lentir. (_.ela fe fait par I' operation 6e la nature feule,
qui ne fussit potnt. L' art l'^ 6oit joindre. Nous
nou3 clevons appliczuer avec lorce aux fc_ence3, par
les quelleB nous nortB fentons le plus enetat<_leremplir
nos devoirs. Ainfi nous pouvons efperer cle rem^
porter avec le temB leB pnx, cM lönt 6us a. in2uttrie Lc al' erudition.
leg

Pour Vous , Monfieur, Vous emplo^eT 6e3 MOyens aNtre3 comme ceux>ci, pour i' acHmittion de
ceux-I_t.
Vous vous eteB ornes par vos travaux
<3c
Votre
aflidus
6iliZence inlattgable des fciences
utiles,
A princ.palement cl' une connoisles plus
Vous en
fance peu commune 6eB mtneraux.
avez auparavant clonne des preuve3 eclatanteg, <8c
par w dissertation prölente Vous auZmente?. cie
deartcoup la reputation Fenerale, que Vous Vou3
ete3 lt äument acc^uerie. Je passé fous sslence leg
2Utres beaux talens, qui compofent toute Votre
perlonne, & Vous loudaite feulement 6u rette
pour

pour récompenfe, une fortune, dont Vous aurez
lieu d' étre content
Soyéz alfure Monfieur que P accomplissement de ce voeu me ferä toujours un vray plailtr d' autant plus, que je fuis jusqu' aux cendres avec un attachement particulier

,

MON3IEUK,

Vofrs tr^z 'mmbls lsrvitsur

JEAN BROWALLIUS.

CAN-

Candidaten

H6slarde HERR

JOHAN FRIDRic MULLER.

ämne nog, rnfii Herr (7l.nckc.zl, är bet, at ttf>
A Treba'behigf
och lägga för en bng, hmil.en af be Wettenffaper,

jord-klot, är ben chuf*
menntstorna fytzelfättas meb på wårt
wubfakeligaste, högfttyttigaste och ' öumgängeligaste tiriefamlia fallhét och måltrefnab. (3ag will tcke orda om l)imla-läratt, fom framför alt intager yppersta rummet; ej heller om
Konster, hwilcka fom fmå foNis Konungar lyda under sina
wettenstaper.) Ett foga båtnad torde ock en sådan mstakning på ftdston. kasta af stg: Ar fördettstull lättast fagt:
Hwar och en Wettenffap pryder och hedrar sin idkare efter
detz anlagda flit och omak. Min Herr (^nckdac, Edert qwicka fnille, digert af bok-wett och snillebragd, hworaf 3, i lärda gillen ofiagt flera prof, har fkmårfmat Eder hwctvs mans
Jåfoib. I fonneri)et är Ftnlanb Oldigt Eder heder och tack,
fom ttptedt för ett dag et af de största alster njuren i beh
stöte nedlagt. Jag menar Ert Mttra snilles prof, om Finssa TalZstenar. Hwar Koddroppet spritter af glädje i mina
Kdror ofwer hwort och ett nyttigt fynd i wår fosterbygd, och
min glädje-rörelfe är ej minbre ofwer Eder lycka, dä I nu stigen på Ärans tretppa, at åter göra Eder af allmenheten förtjent
medelst Edra mogna anmärckningar ofwer Gips-arters upstkattbe och igenfinnanto. Altfammans saker, som förtjena upntarcksanthet. Skulle fortoufku&mm .itmerliga boijelse få Zo-

ra min penna följe, så wore nu bes föremål få wisi, fom tilfåU

let är lagligt, at aMdra Et»rct wackra egenstaper hwilfa både natur och Eder synnerliga flit Eder tildelt; men fådattt förbjuder mig,
dels wår wåttffap, delé Eder medfooöa dygd; jag flyr det derföre
kärare, än ommi jämwal
ät opttrttsta. Ingen tinakttnde wara
få gemettfamt under wår ofriga lefnab stulle få dela lycka, fom
wi hit ttlé wib Aura gjordt hwarandra et troaet följe: Dock
det endast lär få bero i onffatt, få hastar jag mla imedlertid at afbbxba det Eder dygd kan tillåta, och wår wänstap
af mig fordrar. Uptag det fom et prof af et upjifttgt jmne
och en .oförblommerad wälntening. Lycka til den ära, 3 min
arbete Eder ofelHerr Candidat, genom narwaranbe wiftra wälförtjent
lager;
bart forwärfwar! Lycka eij allenast til en
heder,
mångfalbt
»tan ock til rik störd af
wäl och
hwilken
ftädze må trotsa tibfens forwanstlighet och war äfwen tackad
gf ben for uprikttg wänstap, roenbe och Stallbroberstaps

som

fom wäl härmeb nu siuter beste onjfningat, men
aldrig sin wänstap och fttt bestut, at wara
Oig En ttogtförbnnden.

