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MINE HULDA-

Nar jag erindrar mig mine Huldafte Foråldrars,
de många och dryga omkofitningar, hvilka De

oiparde, (kulle jag fåfängt bjuda til, at nu med ord
ta af mig långe efterlängtade tilfåile, at derfore yt-

Barnflig fkyldjghet fordrade val åfven af mig,
famma finne, vidare tolka för Allmänheten, Mine
nu åihuidade, at i detta åmne kunna något värdigt
jag går derfore, med vördfam tyfrhet, få mycket
föräldrar, mera anfe min ödmjuka, och upriktiga

Under en vördnadsfull åtancka af mine Hulda-
Händig, fom mine Huldafte Fbr■åldrars åftundan år
endait, mine Huldafte föräldrar, denna Academifm
fade, med troinnerlig önlkafi, det Forfynen värdes,
och fordel, uppehålla mine Huldafte Foråldrar vid
fom många. Jag forbiifver med djup vördnad, til

MINE HULDA.

Ödmjuk'
JOHANNES



Dijgdådla Frmm,

FwHEDV.SMÉLEEN,
Föno ACHRENIA,

STE FÖRÄLDRAR.

ej mindre mig beviftn flora ömhet och kårlek, ån
altid til befrämjande af mitt fanna väl, för mig haft
uttrycka, med hvad innerlig fågnad, jag nyttjar det-
tra min upriktiga erkånfila, och djupa vördnad.
At jag borde til ytterligare vedermåle, af mitt tack»
Huldafte Fbråldrars vålförtjenta loford, men då jag
tala, bl i fver jag fom måft varfe min oförmögenhet.
faelre fadant förbi, fom at jag vet, det mine Huldafte
välmening, ån min ringa förmåga.
fte Fbråldrars godhet, k vilken hos mig blifver få be-"
outtröttelig at befordra min välfärd, tilågnar jag nu
Afhandling, fom år en ringa fkörd, af et drygt utfådt
til min och mine K. Syfkons, vidare flora hugnad,
beftåndig hålfa, famt göra Deras dagar, få väl falla,,
mitt lidfta

STE FÖRÅLDRARS

lydigfte Son
SMALEEN.



§.I.

Iförhållande til det, fom Lagfarenhetens delar och
grenar, åro flere och fkiijaktige, få får den ock af
andra vettenfkaper, ljus och ftyrcka. Allmänna folks

rätten, har gifvit anledning och ftadgat jus publicum.
De förbindelfer och fkyldighecer fom incråftåt, och up-
kommit i Borgelig fammaniefnad, åro grund til jus ci-
vile privatum. Alla Hushåls näringar dem Borgefig lag
tagit under fkygd och håigd, de åro i den måhn, mer
eller mindre i lycklig ftåilning och tiltagande, ak fom
Natural-Hiftorien, Oeconomien och Chemien, förmå
rått utreda nåringarnes art och befkaftenhet, och i fÄlgd
deraf, de fedan kunna ledas, och bringas under Lagens
behöriga tiifyn och vård. Manufaclurer och Fabriquer,
åro näringar hvilkas rå ämnen fordra Chemifk granfk-
ning, och hvilkas tilvårkningar fke igenom Chemifke
operationer. Om altfå Lagar i gemen, eller om fkkjak-
tiga flags flögder, med förfigtighet och nytta fkola ftif-
tas och handhafvas, l'a kan val ingen ting mera bidra-
ga, til et få värdigt ändamål, än når kundikap om
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flögdernas arf och befkafFenhet, famt deras tilvårknings*-
fått, fåttes i full dag. Då forft, men icke förr, finner
man hvilka omftandigheter, mer eller mindre förtjena
Lagens upmårckfamhet, af hvad vårekan hvart ock et
hinder år, och hvilka medel fåkraft kunna vidtagas, at
ån förminfka, ån ock aideies ur vågen rödja dem.

§. 2.
Alla Slogder beftå antingen i förädling af Rå äm-

nen ifrån växt och Djur riket, hvilka tiiredas med hand-
kraft, utan eldens tilhjelp, och höra mäft til Våflpolen,
eller ock åro de Sten rikets ämnen, fom lyda under
Hammare och fil, famt tilvärckas genom eld, ock kal-
las Fabriquer.

Jag vii for denna gången endaft fåfta min upmårck-
famhet vid de förre, och hälft vid Flle Manufakturer ,
hvilkas Rå ämnen råges ifrån Djur rikec. Af alla Ma-
nufiicturer, få förtjenar tifven i vårt Land, defle den
fornämfta åtanka, få vida i anféende til vårt Climates
ftranghet och köld, ylle tilvärckningar åro hos ofs Slog-
der af förfta nödvändighets graden.

§"4-
Ej mindre i utlåndningars Haliordningar och Manu-

faktur Ordinancer ån i våra inhämfka både äldre (a)
fom ock i den förnyade 1770 års hallordning af den 2
Anril och defs 2 Art. §. 2 ftadgas högft berömmeligen,
fåfom et Allmänt förmål af Allmänna Lagens vård om
Manufacturer, Det alt hvad fom på et eller annat fatt,
rör er MamifaShtrernes, beftänd, upkomft eller forkofrau 9hör HaUräitcn underföka, och fit betänkande derom, förfat-
ta, hvilket efter tmftändigheterne, [edan aflämnes, ån til
Magifiraternes närmare omfrofning , ån ock når få omtrån-
ger til Kongl. Maj:ts Nådiga godtfinnande hemftållcs. Så
vidftråkt denna ikyldkhcc nu år, få mångfaldig och
grundelig kundfkap fordras åfven om de fårikildta me-
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del och utvägar, hvilka böra vidtagas efter hvarje Slögds
art och befkarfienhet, til dcfs up'komft och forkofran,
och hvarvid ljus af Chemien, fom har få nära gemen-
fkap med Slögde tilvårckningar icke kan umbäras.

(a) Hall ordningen för Klådsmakare af den 17 A-
pril 1728. Refolutioii på Stådernes befvår af den 12 A-
pril 1739. Hall ordningen af den 21 Maji 1739. Förnyade
Manufactur Privilegierna af den 29 Maji 1739.

§. 4.
At gjöra behörig tilåmpning af detta förordnande

til Ylle Manufakturer, få vil man hår uplyfa de därvid
förefallande omftåndigheter med en och annan Chemifk
anmårckning, och fåfta förft nödig upmårckfamhet vid
de Rå ämnens art och tikedning, af hvilka allehanda
Ylle Slögder tilvärckas.

Anmärk- i. Dede Rå ämnen åro, ån allenaft Ull
och Hår, ån Ragg och Tagel, ån enfamt någon dera,
ån ock nyttjas de blandade med hvarandra, ån Lin och
Hampe garn ån ock något Bomull, famt groft Silke til
yllige ämnens uprånning. At efter Ullens art och fin-
het defle Arbeten blifva båttre eller fåmre, det år en
bekant fak: men at grof Landt Ull, Ragg och Hår, ån
med tilfats af Oljor, än med Diluerade Lixivia alcalina,
än ock genom tilblandning af dem begge kan mång-
falt förädlas öfver defs varde, det utvifa Chemifke rön,
lamt har icke långe fedan en Italienare i Wien, håruti
g-jordt lyckeliga forfök, och hvilka åfven hos ofs någon
borde upmuntras at uprepa och närmare granfka, på
det något vift Jiårora i Hallordningar må kunna Stad-
gas.

Anmärk. 2. Förutan denna vicktiga och högft be-
tydande befkaffenhet och förbättring af Rå åmnen, få
bör Ullen och torteras, tvättas, torekas,. plyfas, fmörjas,

fkrubbas
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fcrubbas och kardas för ån den kan fpinnas och använ-
das til Våfnader, hvaryid förefalla betydelige Chemifke
operationer; men huruvida därmed fkickeiigen och be-
hörigen (kal tilgå vid yllige Pvå ämnens förda bered-
ning til Slögder, dertil har Lagen ännu icke mycket
fixåckt fin upmårckfamhet. Ofver Ull forteringen hae
man val någon ti Hyn (,7) men öfver den öfriga .dels
beredning föga eller alsingen vård. Ullens behöriga
tvåtning, hvarigenom dels defs öfveriiödiga fetma, dels
ock annan oreniighet ifrån Ullen afikiijes, det år et gran-
laga gjöromål. Här förefaller en Diaerifis Chemica,
fom ej bör ftråckas vidare ån endaft til orenlighetens
uplöfanae; dock at Ullens naturliga fotma och gluten
bibehålies, emedan åen annors under tilvårckningen fal-
ler firaf i Arbetet och blifver ojemnt tofvig och tåt, i
Valkningen. I lårtil fordras et lämpeligit Menftruum,
uplöfnings medel, och det få til en rått afpafiad myc-
kenhet, fom ock underftödt af en vifs utmårckt grad
af värma. Jemte det at vatn allena ej kan uplofa fet-
mor, utan tilfats af Lutfilter, få åro icke eller alla vatn
få af natuien- danade, at de med nyfsnåmnde falier kun-
na förena fig, med Ullens fetma til et Såpaktigt ämne,
at affkolja Ullens oreniighet. Snö och Regn vatn, åro
hård! de tjenligafie: men däremot otjenlige alla Mine-
rahike vatn, ej allenaft de fom hyfa något Metallifkt
gry, famt Mineraiifke falier, utan ock jorci och fältarti-
ge vatn, famt alla de, bvilka vid upvärmning eller kok-
ning fålla en myckenhet jordacktige ämnen. Af vat-
nets beikaffenhet om det ej år godt, yppar fig vid yl-
le Slögders tilredning (fora och fvåra ölägenheter, ej
allenafi vid fielfva Rå ämnens beredning utan ock vid
tilvårckningarnes valkning och fargning; Hvarföre all-
männa Lagen, fom vårdar Slögde inrättningar med fejål
afyeö borde påbjuda nödig granfkning och underfök-

ning
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Ring af vatnets befkaftenhet på de orter hvareft 'Slog*
der fkola anläggas.

Anmärk. 3. Förutan det, at vid ylle Manufadtureri
då Ullen fkal tvättas, fållan gjöres val af vatn, fom
dårtil nyttjas, få feer an et ftörre och ej mindre fkade^
ligt miistag härvid dåruti, at ån brukas Lixivia Alcali-
na, fiåfom uplöfnings medel, för mycket faturerade; ån
tillätes godfet förlånge at ligga och undergå maceration
i defs menftrua; ån brukas ock ftörre värma ån veder*
borde. Den fom fvarar emot 60 graden på vår Sven-
jfea Thermometer, eller 140 på Fahrenhegts, utgjör den
låmpeligafte värma: men når til Ullen under tvåcnin-
gen nyttjas Sjudande vatn, då år redan 40 grader ftör-
re värma ån vederborde, och hvaraf i fynnerhet, når
de tilblandade Menftrua Lixiviofa åro för mycket fatu-
rerade, ej annat kan hånda, ån at Ullen til ftyrcka myc-
ket forfvagas, och alla ylle tilvårckningarne deraf för-
lora helt fåkert hälften af deras vanliga ftyrcka, och
fafthet. (b)

Anmärk. 4. Vid Ullens plyfning, flackning och finörj-
ning inträffar Emoliitio Chemica fom vårckftålles genom
en Calcinatio Illitoria, och förtjenar härvid i fynnerhet
upmårckfamhet, at, Ullen ej förmycket eller litet oljas;
{c) at Ullkammarne under kåmningen ej til för hög
grad upvårmes, famt at inga för mycket Empyreuma-
tifke eller hårfena oljor därvid nyttjas; ty af Chemifke
principier och förfåk år nog uplyft, at den ringa fetma
lom i Oka exprejfa finnes, den feiljer fig i fådant til—
itånd ifrån deras rådande fyra, famt våreka, alla ved-
brända och hå-rtk*|bljor, federmera endaft med fin fear-
pa fyra, och ej med den rena oljaktige eller infiamma-
ble delen, hvilket år fnörått ftridande emot ändamålet
-med denna Calcinatio Illitoria.

(a) Hall
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(a) Hall ordningen af den 21 Mardi 1739. Art. 2, §.

1. (//) j-r*/?. Leiftens Afhandling om Cbemiens ciiämp-
ning til ylle Manufakturer, (c) J-oh. Samuel Hallens neue
KMunft Hiftorie und Werckftäcte der hcucigen Kunftc p.
157. anmärker at til hvart Lifipund Spanfk Ull bör tagas
-i Lifipund olja, fora är tämmeligen drygt tiltagit. Til
grofre Ull behöfves det dock väl.

§■ 7
?Våra Hallo-rdningar ftadga åfven, rff Hallråtterne

femte Slågdktmniga Män af Borgerjhipet Utkommer [å at
pröjva deras fkickclighet hvilka förunnas frihet, at hålla.
opne vårckftäder och idka Mamif-aåtttrer , fom ock har La-
gen ftåldt under deras vår.l och tiifyn, at alla Arbetare
vid MannfaSittrer, hvar i fin gerning med acktfamhet hand-
tera och umgås med. rå ämnen, och at de dem väl tilreda
och lämpa efter Arbetets art fom förfärdigas fka l. (a.)

Anmärk, i. Til ylle Slögden. råtta halt och värde,
bidrager väl mycket, at Rå ämnet genom fpånad år up-
arbetat, til en fin och jemn tråd; men fom ylle tyger
i föigd af Chemifke principer, efter det de fkola under-
gå, hel eller half valkning, tråden i dem ån bör vara
hård eller lös tvinnad, ån beftå i fammanfatning til hälf-
ten af hvardera, ån ock fielfva Ullen vara af korcarc
eller längre Ull, få bidrager mycket til deife Siögders
fullkomlighec, om ak decta vid förfta beredningen ftraxt
i agttages. I Engeland fträcker fig allmänna Lagens up-
mårckfamhet därhän at gammalt och friikt Ullgarn, fort
och n^St mera fugtigt garn af Sommar och Vinter
Uil ej vid* hårdt anfivar får i hop blandas til et och fam-
ma kläde, emedan under valkningen det däraf blifver
randigt, ftrimmigt; ucftällcs för vaikhål och får olika
tåthec och tjoklek.

Anmärk. 2. Når ylle tyger tilredes tunnare, och
mjukare än vanligt kläde, fåibm de få kallade Dräp

B des
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Ses Dames, få beftår uprenningen dåruti, af et til vån-
fter hårdt tvinnadt garn, inflaget tvinnas iöft och til
höger. Skilnaden emellan Fiannel och Utlandfee Boije
arbeterne Molloton, Panufton, Ratin och ylle färger,
famt kläden, år ock ingen annan, ån den trådens tvin-
ning, våfnadens mindre täthet famt hel eller half valk-
ning gjör; I fall ock vår grofva Landt Ull, på det fät-
tet fkuile nyttjas til våfnad, at rygg och näck Ullen an-
vändes til inflag: men den öfrige tii upränning, och at
denne våfnad feulle valka.s famt" någet öfverfejåras, kun-
de det fäkert upbringas tii lika värde, fom de gröfre
forter kläden kvilka i anfeende til priiet emot de fina,
nu råte dyrt kjöpas.

Anmärk. 3. I fall igenom Hallordningarne våra yl-
.le Arbetare kunde tilhållas och förmås at vid ylle Slög-
ders tiiredandc i en rätt afpafiad proportion, inblanda
flere flags ämnen, feulle icke allenaft antalet af iarfeild-
te ylle Slogder, hos ofs ökas, utan då kunde åfven åt-
fkiilige andre flags rå ämnen fom nu i Landet falla för
godt pris, därigenom tillika förädlas. Etaminer tii våt e-
kas utrikes af åtfkillige fl.;g, och at gifva dem defs
ftörre ftyrcka, brukas grofc filke ti! upränning och fär-
gad eller ofårgad Ull ti! inflag. Etamine Fc-ulee beftår
i alt af Ull; men undergår den måfta valkning. En-
gelsmånnerne inblanda ofta i fine Camiotter, ån ylle
och Floret Silke, ån grofc Silke och Kamehår, ån til—
fatta de ock ibland här och där några trådar af oågta
Gull och Silfver trådar, at tyget deraf får ftörre lyfter
och anfeende. Til Camelotine nyttjas Silkemed tilbland-
ning af Hår, famt til Bercaner Back och Camel Hår,
hvilka beftå af trefalt hop tvinnad trä, och yäfvas få
täta at intet rågn kan trånga fig därigenom.

Parififee Manufactur ordinancerne hafva redan i våf-
ftolen fat under Laggran tiifyn denna lenare flags ylle

tilväik-
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tilvårckningen; den får ej undergå någon valkning u-
tan dragés endait 3 gånger igenom Loden af kokhet
vatn. Flcitron dlredes i Amiens af Ull, Siike och Lin-
ne, /Egyptieuncs af Hår Silke och Ull, Modesne af Ull
Bomull, Hår och Florec Silke, och det få kallade Tuff
beftår af Fiampe Biångarn cil upränning med fpunnit
Oxe och Ko hår til inflag.

Flere dvlike fammaniätte ylle tilvårckningar at för-
tiga, hvilka hos ofs, inrikes med förmån åfven kunde
och borde tilvärckas.

Anmärk. 4. Mycken fkilnad upkommer åfven i yl-
le tilvårckningar, både i anfeende til tiden och Men-

ftruum hvarmed Rå ämnet undergår en Emollitio Che-
mica, fom och i fölgd af de fårfeildte flags luta hvilka
.nyttjas til kåttingens limning. Bomolja eller rapfatolja
fom ej år gammal eller hårfe år härvid det tjenligafte
Menftruum. Två eller tre Månaders oljad Ull gifver
åt Manufadturiften mycket mera garn, ån den fom nyfs
blifvit oljad; men ligger Lfilen oljad och tilfammans pac-
kad oupfpunnen natt och år fa tofvar den fig i hop tii en
filt. Otvättad Ull fom äger defs naturliga fett.ma,
och djurifee Svett, kan öfver et år förvaras i Magazi-
ner, utan at angripas af matk och Mal; men få finart
igenom Ullens tvåtning, famt af luft och värma under
torckningeu defle ämnen blifvit affkilde, föreåres och
förftöres låee Ullen om den icke blifver finare uparbe-
tad. Luta Kiet eller limarter fom brukas til Bomull och
Linne våfnader, de åro otjåifiige för ylle. Lim fom
tilvärckas af ofverlefvor vid Trän kokerier har icke el-
ler den ftyrka fom vederborde, åfven fom alla de lim
arter hvilka med gummata åro upblandade, ej på långt
når gjöra det gagn vid Kåttingens limning, fom påfiyf-
tas. Det Lim fom gjores af fife och Kakfein, eller Per-
gaments affkaf, defle åro de låmpeligafte och båfta,

famt
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ftmt borde våra Haßwdningars upmårckiamhet, icke
eller undgå tiiiyn af de „ inta , fom til Kuttingens
limning vid ylle väfnader nyttjas. I fall våra
Hattmakare vid Hattara limning fkullc inblanda i lim-
met allenaft helt litet alcchoiifrat fint Kalkdoft, fkulle
de altid finnas vatntåta; af liar och Canin hår gjores
utrikes åfven ej fåmre Caftor Hattar, ån af Bäfverkår.
Af den fiags Bomull iom vår i Landet växande Jolfter,
Salix pentandra i defs ymnige Klafar få ymnigt fram-
bringcr, få har efter anftåldte törfök i Berlin, man åf-
ven tilrédt, få vatntåta och fina Hattar at de i värde

och lyfter täfiat med de häfta Caftor Hattar.
§- G.

MIN KÅRASTE BROR.

/Vf^ eJ mr'hlrc nöje, fer jag Dig m vid utgifvandeJ. ¥$ af detta Dit Academifka Arbete, meddela allmenbe-
tén, den hiuidjhip Du Dig, i Vettenfkaper förvarfvadt , an
jag tager mig et angenämt ti/fdlic, at dcröfver betyga min
innerliga glädje, förknippad med en bjertelig 6nji.au, det
täckes Allmagten förläna Dig, alt det, fom fan dygd, ocb
en of6r.tni.ten möda furtjeua. fäg dr til dåden

MIN KARASTE BRORS

trogna/le Bror
SAMUEL SMALEEN.


	Dedication
	Chapter
	Gratulation
	Author
	Advertisements
	Illustrations
	Untitled

	Tables

