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§. I.

/\f Bergsman upgifves flere flags anled-
"*- "*■ ningar och tekn til nyttiga malmfynd;
inga åro dock fåkrare, eller fprida ftorre
Hus i detta inveklade ämnet, ån de fom ta-
ges af Bergens farlkilte art och läge, Berg-
ftråckningarnes forhållande, famt Sten artem-
es olika befkaffenhet och omväxling, i
hvart och ett landfkap. Storforftendomet
Finland, år i anfeende tildefs vidftxåkteut-
rymme, i desfe omflåndigheter, ånnu icke
mycket underfokt eller granfkadt. i allmen-
bet faknas ån, en behörig oryåographifk
befkrifning ofver detta Land, och derjemte
åfven, Inledning til låkre anledningar på
nyttiga malmfynd hårftådes: at giöra någon
början dermed, fkall efter de ftrödde ron
och anmärkningar, jag ågt tilfalle at famla
ett utkafl til Finlands orydtographie hår med-
delas, jemte tillämpning deraf til nyttiga mi-
neraliers uptåckande har i Landet.

M.
Til Lage och art åro Bergen i Fin-

land, af mycket olika beskaffenhet. I Nor-
X 2 dan



4
dan och Nordnft af Landet, rö-eknmma
vid ytdga landdiögder och 3t"g<t. å^vniogar
ifiån ofvanliggande fiäil 'I rader, Som i
fynrerhet vm Öf!t; bcm, Savolax och Ca-
relen fördela f^_ i fiere (fora fidogrenar,
hy.-ka ,'n paralie e föjas åt, ån och affkåra de
h\a-andra på flere lärt Den fhckländiga
delen af öfleibotn, hviikens ftråckning föl-
jer B'rnharvers (bänder, den årockomgif-
ven af dels larfkii<e Landrrygg, fom fkiljer
desra Land lå ifrån Biörneborgs Lån lom
och Tava/?'and. Biörneborgs Lån, har in-
nom fig afven farfkihe landcbögder, fom i-
fån Tavdtlacds ymniga Sioar Ttyra och af-
Jeda vatner rud ril hrfvet, åtven lom ige-
nom en nafbruten ftråckning- af fmå Landt-
högder Tavadiand fkiijes ifrån Nyiand och
Åbo Lån. Af a!!a orter i Fndand år Nyland
rn.rjfl er; flacklåndigt Land, hvareft endaft
1-1 och där iipftiga några fpridde (lörre och
rnuuve enftaka B,e'g: men hvi'ka hvafken
hafv,» vidlyftiga (båckningar eller någon fyn-
nerlig hög.l; med Åbo Lån förvetter det
jå lika få.r, dock ar Länder hår, ifrån 2 å 3.
mils afflånd upp i Landet, afhåller orh flut-
tar något mera ned åc häftet, ån Nyland.

§. 3.
På af Bergens art och låge, fekn

fka'l famlas til uplylning om malmfynd, år
i alimenhet, at anmärka r.mo; ar Bera (om
ii^ga inni Siöar, Ilruaimar och vidlhåkte

va-
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vattudrag, a'tid åro fnarare malmfora, ån
de fom halva deras läge på orrer hwkafn-
nes mycket aflägsne i!: ån vatn. 2 Å.< MJerg
fom vila en jémn afhui.lah.ft* ftråkfitng åt
v^fa våd^rltrek, i\ro ofta.e rnäVchfåfé, Mdi
de li.m gå i bug-er och vå.J >r. tSch \>-->.\
beftå af (våfvande gång.-r. 3 10Låga flata
Bergkullar, fom följa virriivi, och tinnes be-
iågne uti mådär, myror, t-her vi I IQrriag-
g>r, föra alrid, i (lörre e er mindre måi-,
någon flags malm 4to B^nce och i ho.»
den häftigt ftignde Be^jgi med (karpa u<_d_-

och nedbrutne Knppor, finnes mindre malm-
före, ån de (om äga en mycket vid ro*',
( bli hviika långlamt upitigu cii. en medel*
naå.tig liö^d,

i 4.
Berg, fom åro nakne;* och fktåflige,.

och hviika beftå af ett löst och miukt |vy*
hy(a fmalm altid vidare, ån Berg af riiy<V>é£
hårda och. fkarpa brott//Om i de urå.idri-
ge bergarterne, låfum i Granit be. g eller.
dyike Bergftråckö'*, trärTäs ftere dels para I-
lele dels ock annors fbriddé', vidftråkte sån-'
gar, eller' igen läkte fprickor, och. renmor af.
Bergkalk; ';fihfkäi tv ig; Quarz, ' lo(er fingry-
nig telt"fpat' eller öif ht>rnserg. gifver få-
dant mycken an!ednink,,dii 'maimfynd.' Så.
hafva, uppä Dahls lahcfiTValbo Härad och
Fårgelanda SoktV, 'tvénne;:"na.fäo; Parolle--
le fMtrykande-gångir at hvu ' Qua.z i en

X i Berg»
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Bergklippa af grådt hornberg, gifvit anled-
ning til Hemmets grufvan dårftådes, hvii-
ken förer malm af Blyglants, fom håller
73 procent Bly och 4 loclfilfver, jemtenå-
got kies och gul Kopparmalm til 29 Pro-
cents halt uti Koppar.

§" 5.
Intet allena flotfer, utan ock alla Berg

hvilkas hållearter gå i fvåfvande gångar, des-
fe förtryckas altidaf ofvanftåendeßerg-Co-
lumn. De fvåfvande norlke Kopparmalms
gångarne vid Roråhs, bara nog vitne hä-
rom, at fortiga flere vedennålen derpå i»
från andra orter. I norrige ar ock allmänt
bekant vid defle Kopparvårken, at ju län-
gre man kommer in på malm gångarne
under fiållets högd, dels mera finnes de al-
tid förtrykte och gå ut, få at Lönande ar-
bete på dem ofta intet kan fortfåttas. Ber-
gens klyfter och fkiolar, Bergens ftupnin-
gar, och flåpningar, fom kunna märkas och
befes ut i dagen, defTe åro åter de lakrafle
handledare til uplyfning om fortrykta gån-
gars fpeciele beikaffenhet och art på hvar
och en ort: Den fom hos ofs, upp åtfiåli-
bygden eller i höga Bergs Trader vill upfö-
ka malmer, han må altfå förut famla och
giora anmärkningar ofver defle omftåndig-
heter, och hålfl: anftåjla defs granfkning et-
ter malmer på de orter, fom inträffa emel-
lan det hogfta och lågfta af Bergen, i fyn-

ner-



7
lierhef, om på defle ftållen åfven finnes
fårfkiitc affåttningar och dålder.

i 6.
Som vidftråkte Berg ftråkningar ofta,

åfven fom ock mindre Bergshögder, finnes
öfverholgde och begrafne, ån af grus, (ten-
klappur, famt farfkilte Oags lordnvarf, el-
ler ock, at fidorna af Bergsryggar octi
Landthögderne omgifvas och inneflutas af
andra olika Bergarter; Så år det högftnö-
digt för den, fom upfoker nyttiga minera-
lier, at icke allenaft vara underrättad, af
hvad art och befkaffenhet den inre Berg-
arten år, uran ock at famla uplysning om
de lordhvarfs och ftenarters, låge, mäktig*
het, ftrykande och omväxling, hvilka of-
verhölja den famma. Omgifves uråldrige
Berg af fiokalker, märgel, land eller ikirfer-
felt, träffas malmgångarne ahmennaft då i
tilftötande klyfrer eller på de (tallen där de
åro anvuxne. Ofta hya de inre Bergftråknin-
garne åfven innom fig deras egne malm-
fält, af hvilka man fåfängt föker fortfåttning
i de floder, fom dem omfatca, afvtn fom
ftenkol och alunmalm gångar intes finnes
i granite eller de uråldriga BergfUgen.

§"7.
Hvad de Bergarter angår, fom i Fin-

land utgiöra de ftörfta Bergiträkningar och
allmennafte Bergen, har jag funnit dem

K 4 muft
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måft Beftå. i:mo Af grå Grånit, 2:doRod'
Granit. 3:tio Hvit Granite- 4?to Af en
grof grynig fkarp och hård fandften. s*,to
Af en grofklufven fkifrig Brynftens hålleart,
hvilken i fynnerhet i Björneborgs Lån*och
en del af Tavaftland träffas. 6:to Afhorn-*
berg, ån i ett flåendelåge> ån ock-med don-,
lågige affåttningar, famt hvilka,-hår i Lan-,
det, intet (liga upp i fårdelps hogder, u-
tan utgiora dels flottande Bergftråkningar,;
låga kulliga Berg eller ock iårfkike gångar,
i Granit Bergen. M /

'

. ■■

§■ 8.
Hafskuften i Finland år måft Berglån-

dig i Nyland, Åbo och Biorneborgs Lån,
innefattar enftaka Berg afröd Granit, med
blottade kullar, famt nedbrutne fkår och
flenkaft på fidorne, och lemnar få hår, fom
i fynnerhet uti Skärgården emellan Bergen-
ganfka fmå och trånga upodlings falt, af
hvilka de ftörre altid beftå af hafsuplandnin-
gar. De malm anvisningar, fom hårtils i
denne negden vift fig, beftå i drummer--
och kiörtlar. Längre upp i Landet träffas ån 1
högre Berg, hvilka dock ej upnå Landtryg-
garnes högd, af kalt utfeende och hvilka
i fynnerhet ikring ftora Påjånå Siön i Ta-
vaftland , med många branter och ftör-
tände klippor, hår och där tilfka,pa diupa
och trånga dalar, ock på hvilkas flutningaiy
man framdeles bör kunna igenfä, famt hälft
upföka anledningar til nyctige malmfynd.

§■ 9.



9
§. 9.

Ehuru uppå andra,fidan af Fin(ka hajs-
viken hela Eftland och Lifland, nåftan helt
och hållit hvilar och beftår af flokäjk,, fand-
fkiffer, ler, och märgelflötfér,få at derknapt
kan upvif^s fpår af. Granit el|er gråberg i
fkft klyft, har man dock ånnu' i Finlafid, in-
tet med fåkerhet någon ort bekanc, fom
hyfer Berg^ af denne art och befkaffenhet;
Ty deA 'lipgift, fom blifvit lemnat Herr
Lands-Höraingen och Bergs-Råder Tilasf
öm en flöfågig kalk Tract på öftfa fidan af
Kimito öen, ar intet grundad, utan beftår
den/af Bergkalk i en ddnlågig gång, uti
hvilken lösnor af kalkften, endaft- ibland
kunna träffas; med Horizöntele tunna fkif-
vor. Om ftenkol, alunfkiffer, eller vidftråk-
te märgel flotfer, år altfå intet hopp i Fin-
land, i fall icke framdeles i Kenft Sokn och
Öfterbotn, den fvarta marmorn dårftådes
fom beftår af en groffkifvig-tåt kalk och
MBafaltbiandad hålleart, dertil gifver anled-
ning. ' '

§. io.

Vp, åt Landthögderne cch i Bergs-Ryg-
garne träffas aldrig malmer afbeftåndighct.
De vidlyftiga Sand och kvrådande Jord-
hvarf, med en måkrig grt:s och ktaopur
blandad damjord, hvilka dem omgif/a, läg-
ga-ock ftora hinder, at nian ej kan.kom-
ma på fpår af de malmer fora i dem kun-

)( 5 "
' «a
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na finnas. Skulle i deffe Jordhvarf dock
märkas blanning af malmvitring, hvilken
altid röger fig med Svafvelukt och fårgade
Jordarter, förtiena de af underfökas, lamt
år den fakrafte anledning då til något be-
tydande malmfång, om defie anvisningar
hålla fig i milda Bergarter. §.23. §.25. § 27»

§. 11.
Granite eller gråbergs arteroe § 7.

hvilka hår i Landet förekomma, de kunna
anfes för mer eller mindie malmföre efter
deras olika are och befkaffenhet Grå Gra-
nite Berg fom til beftånds delar i olika
blanning altid hyfa fvart fkimmer med en
livs grå Quarz och feltfpar, de finnes hosols
åfven fom i Sverige ci få mycket malmfö-
re, fom Berg hvilka beftå af röd Granite.
Efter Herr Haller och Gruners anmärkning
fkola grå Granite Berg i Schweiz altid ock-
få måft finnas fkrale och torne på malmer.
Når på någon ort den faller vågig, bred-
randig och grofikifvig kan den dock ibland
föra malm. Defs mera fkimmeren råder i
grå Granit, eller den hyfer inblanning af
Blyartz, defs allmennare fkryeer den hår i
Finland af malm vitringar: men de gifva
intet anledning til annat, ån fpridda kies-
gniftor i Bergen,

§" 12.

Där grå Granitberg måft allment råda,
finnes BeVgkalken gemenligen endaft (tå i

hop



11
hop trängde gångar: men träffas i grå Gra-
nit ftora^kaikftråckor af betydande måktig-
het, leda de ofta på fpår af ädlare gefchik-
ter. Så bår Sala Siltvermalms fält i Weft-
manland, hår på bevis. I Finland har man
hårtils ock funnit altid de båfta och måtta
anvisningar på Silfver och Blyglantfer i
Bergs-Tracler af fådane befkaffenhet. Når
i grå Granitberg inbryca ftrek och ådror
af flere i orten"" fålliynta ftenflag; Såfom
röd Granite, kalk och Quarz,' fomenar en
fådan omftåndighet fårfkilt upmärkfamher,
famt gifver deva ofta tekn til någon flags
jmalmart. Ett grådt hornrandigt, med g:*å
Granite blandat felt, utgiör til ci ringa del,
Kopparmalms Tra<ften uti Wårna §okn, i
öftergötland.

§" i3.
Finnes den röda Graniten mycket grof-

ternig, år den fållan danad för malmgånl
gar, hvilket den rådande grofternige röda
Graniten, få på Åland, fom i Finfka Skar-
gården, famt på flere utrikes orter nog ut-
märker. Beftånds delarne af röd Granit är
måft rodfelcfpat jemte någon inblanning af
Quarz och fkimmer. Vid Zitmald i Böh-
men och Altenburg i Saxen förer fingry-
nigröd Granitzvitter och Zingraupen. Uti sit-
vida ftrödde Koppar malms félt träffas ci
fällan, rik concentrerad Koppar malm i era
fådan röd Granit. Hållestads Jerngrufvor i

Öfter-
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Öftergåtland flå ock i röd Granit; men ut-
giöra där dock intet aritet, ån fpiidde mäk-
tige Jernmaims kiörtlar. Dahnemqra för-
tråffeliga Jernmaims falt beftår och omgif-
ves val måft af hornbergs arter och berg-
kalk, men up åt landet råder den röda Gta-
niten dock 'där i negdeh.

§. 14.
Kalkftrfickor af Bergkalk i röd Granit,

åro intet få mycket betydande, fom i de
grå'Granit-Bergen.. Sällan vifa de fpår på
annat, ån S.abiftenar,.eller hvit lernma.m;
åtminftone hars 'i: Finlmd håitils deras för-
hållande varit." fädant, Lå andra otrer In-
rymfria' fauané kalkftra":.k'or dock ofta i (ig
ganfka goda och vidlyftiga Jetnmaimsfalt,

■§d *J.
Hyfer rod Granit, i defs fammanfått-

ning Quarz, feltfpar och fkiöH, diee teio
fpst, fkimmej*, fkiori och Quarz, fåföm i
Mahrcn och Böhmen, år cien Sällan uran
malmfåne, famc ånnu iåkrare nårläs éta
vara malmfor och ittnehåila adla getchik-
ter, om den beflår af Quarz, feWpat och
hornfkimmer. De ådlafte guldgångai ne i
Salzburg,.gå ien födan granir, lika (å Silf-
vermalm med Biyglsntz i Schcrfenbetg. äf-
ven fom och vid Furflenberg, Siifwer och
Cobok-malmer ttåftas i denne flags Bergart.

§. i 6.
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§. 16.

Tfvr Granit, beftår endaft af hvit felt-fpat; hvit Quarz, fatnt Htét fkimmer, hvil-
ken ofta föMgå röjer fig ucgiöra en bestånds
del deraf, eller är åt mindone då, åfven af
liu.sakrig fä:g. Hos ots i Finland och i Da-
larne år denne Bergait intet ial!fyn\ Hy-
fer ganfka fållan, fåfom mycket håd och
fkarp, malmer af beftändighet. 1 Nyland
har jag ofta rråffat vakra anledningar "il
Jernmalm i denne Bergart: men de beftå
b! )tt af dag åsnor, fom aldrig fatta fig på
diupet. Når Qiarzen i denne Granit, utgiör
den må'-rådande be(fånds. delen, katt den
ibland d< ek föra något lpridd Kopparmalm
fåfom Garpenbergs och de Olonifke Kop-
parmalm fålren, famt någre fmå yppade
an'edningar hår i Finland, fådant tyckes
utmärka.

§ *7-
T fall, i låga kullar eller ner i dalar

och lågder under högre Berg, dede Granit
flag med deras gångar, växla om med hvar-
andra på åtfkilligt iåtr, få at de förändra
deras framftiykande, ån förrenas, ån åt-
fki Tj.l s, elier cch at de afikåra fcvanmdra,
jemte inbiannirg af fremmande hållearter,
förtiena fådane (tallen i lynnerher etterfpa-
ning på malmer och mineralier Lika godt
anledning til malm tynd år <>ek, om uti
Granit bergen, oföunodat inträffa ftåpa^ !e

fkiö*
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fkiölar af annan Bergart, eller då de ifrån ett
fkarpt, hårdt och grofternigt gry, i doce-
rande flutningar förändra fig i haft til ett
finare, löfare och mildare anbrott.

§. 18.
Sandftens Berg och gångar föra fållan

någon flags malm, om icke på orter fom
urg.ora ertz geburge, fåfom vid Ural i Si-
benen, eller ock om de falla fkifriga,hvil-
ket i flötswårk inträffar vid Krasnajelo uti
lngerroanland, uti Hesfen famt ofterode
och Lauterberg på Harz. Finfka Sandftens
håiiarne falla deremot måft grofklufne; de
åro hårda, fkarpa, grofgrynige, fe ut Ifige
i brättet, flå måft på bårft, eller träffas de i
donlagige gångar.

$. 19
Hällebergs arter, af groffkifrige Bryn-

ftensflag,Trapp ochßafalter, finnes på alla
orter i verlden vara torna på malmer, Den
grof kkifne Brynftens hållearten i Finland
§ 7. bekräftar detta ock; Ty ehuru någon,
kiefig vitring deruti ibland kan träffas, gif-
ver detta dock intet anledning til någon
malm af bteftåndlghet, Trappen utgjor på
flere orter flora "Bergs-Trader; fåfom vid
Kapnik i Ungern, vid Hiinneberg, Billin-
gen kinnekulla, MolTeberg i Wefrergotland ,
iåmt flns åfven deraf mäktiga gångar i Fin-
land på några ftållen: men altid utan an-

vis-
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visning til malm gångar. En art fin tat
Trapp med fkiörl, med fålrfpat eller och med
Kalkfoars fläckar, fom i Båhmeti bår namn
af Wacke, förtienar dock fårfkilt upmårk-
famhet, emedan förfirenheten ådaga lagt,
at dår denne flags Trapp ftryker öfver de
mäktige lerfkiffer gångarne i Joachims tahl,
och annorftådes i Böhmen, få förädlar den
dem rart ofa. Baia'ten må träffas, fåfom
uråldrig Bergart, då den utgjör fafta hällar
och få: fkiita^Berg, eller ock fåfom ett fena-
re tiders fötter, då den upreft fig til fårfkil-
ta höga floder, hvilka på Färoen uti hlanå
ibland ock finnes hvila uppå Stenkols flöt-
fer, få år den dock altid fkral och tom
på malmer.

§. 20.

Mäktiga gångar af ler och hornfkifTer,
hornberg och homblånde, antingen enfam-
me eller ock i blanning med hvarandra, hy-
fa allmennaft de rikafte och beftändigafle
malm gångir. Detta inträffar icke allenafl
i hela Svenfkn Bergslagen lamt uti Finland
utan ock i Ryffl.ind_ Ungern _ Presburg, o-
ber Laiisnit% % lamt i fielfve Schveizerfke
Aiperne.

§. 21.
På de orter, dår deffe Bergarter hyfa

Inblandad fin fiållig fkimmer eller Trapp,
åro de dock intet altid, at anfes för raalm-

f»-
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före. Af den befkaffenhet träffas de i Fin-
land. Efter Herr Baron Tilas anmärkning,
finnes åfven i Öftergötland och Acvida
Bergslag, mäktiga hornfkiffer ftråckor, fom
ftryka in uti den där rådande röda Grani-
ten: men ehuru cle föra mycken fpridd
kies cch fkryta med liknelie til malm,.fins
i dem dock intet något af varde, utan träf-
fas Kopparmalmen hår altid håire famlad i
den röda Graniten.

§. 22.
Kornberg med inblandad gröfgrynig

fkiörl, hyler fållan annat, ån magra ringhal-
tige rödbråkce Tern malmer: men ingår i
ftållet för fkiörl, talk och tålgftens arter,
hornige Bergarters fammanfuttning, inrym-
ma de i fig ci fållan, lönande Koppar malms
gångar, hvarom ci mindre Svenfka Bergs-
lagen bår bevis, fårat Koppar anvisningar-
ne i Finland, ån och de malm falt, fom i
Tyrolen, Kårnt och Ungern förekomma.

§. 23.
Tyfka Bergsmåns, få kallade Gneiss> den

år en Bergart, fom måft beftår af ler eller
hornfkiffer, med inbianing ofta af Quarz
och feltfpat. I Ungern och Siebenburgen år
den altid malmfor. I Falun och Schemnitz,
famt på flere utrikes orter, gå och måft
adla rnalmarterderuti; (Fortfåttning hårnåft)
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