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§. 24.

j\

t Bergkalks gångar i Granitberg
-*- ■*** hopp om malm fång, detta år förut

gifva

§. 12.
§. 14. anmärkt: men utgöra de floraenfkiltta Bergs Trader, åro de ån mera betydande.
Så brytas uti en tät fingnillrig Bergkalk i
Saxen och Bohmen gedieget Silfver och glasertzer, åfven fom hos ofs, uti Salberget
och annorflådes, måfl i denna Bergart, finnes rika Silfverhaltiga Blyglantfer; men af
Kopparmalmer, tyckes naturen i Svenfka
och Finfka gergslagen, uti Bergkalk intet
nidlagt något flört lager.
§" 2*.
Hvad fiokalken angår, utgör den fållan,
något Ertzgebiirge for annat .ån alun och
flenkols fkiffrar, lamt Gips eller märgel flotfer, fåfam detta åfven hos ofs inträffar på
Öland, Gottland, Nerike. i Skåne, i Lifland
och Curland, England, famt uti Tyfkland
och annorflådes, De rika Blymalmerne i
Kärhtb) Rättvikt Sokns Blymalms gång i

Dalarne, Qvickfilfver malmerne uti ldrieu
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flå dock i mårgelhakig Flokalk, åfven fom
Kopparmalmer ne vid Fatkenftein i Tyrolen,
finnes uti nåller och fpridde gångar i denGips och märgel flotfer fora
ibland Kopparmalm vid Sannobar i Kroatien
åfven fom Bannatifee Kopparmalm fälten almånnaft träffas emellan flokalk och lerfkiffrar, eller eller uråldriga Bergarter.
ne Bergart.

§. *6.

Där Bergkalk fåfom en Hälleart före-

kommer, få år den allmånnafl upblandad
medglimmer, med Asbeft, Granater ochSkorl,

Herr Cbarpéntier har i Saxilka Bergvårken
funnit alla defla fammanfåtttningar dåraf, utom Skårl och Grånate inblanningar.
Vid
våra Finfka kalkbrott, träffas åfven ej fållan denne fammanlåttning af Bergkalk, men
akid utan fpår til malmfång.

§. 27.
Jafpis och Fältfpats arterne tyckes intet eller vara danade for malmer; i fynnerhet de fednare, då de falla mycket hårda
grofternige och de fe ut ifuge i brottet; något
Jårnhaltige fåltfpater träffas dock ej fållan
här i Finland, åfven foni vid Tilas vuori i
Tammela Sockn de ibland vifa fpår af Koppar. Sinopelen en rod jårnhaltig jafpis art,
förtjenar flörre Upmarkfamljnt; ty uti Ungern och i Ber u följet den'allmånnafl akid

, syl-
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gyldifi<e malmer. I UtS järnmalms .fåit finnes åfven nog allmänt inblandad en rod
och brun Jafpis art.
§"

2g

Hälleftintan Petrofilex år mera allmän
för malmer, famt ökar geroenligen malm
fyndigheten i adla gefchichter. Vid Catharinenburg i Siberien, flå de ådiafre Silfver malmer, jämte Glasertzer och Wehgjlden i
hålle flinta, hvilket ock hos ols inträffar
vid Salberget. I vår rika Dannemora JärnGrufva fins hålle flintan ock nog allmänt.
I Finland har man hårtils funnit ga ...ka ringa fpår af denne ftenart; på de Italien man
fedt likneller dårtil, har den ock varit
grofartig, eller inblandad uti hvit Granke, i
hvilker gry ock fammanfåttning, den intet
år mycket at lita på i malm upfinningar.
De med jårn förblandade Kopparmalms gångarne i Tiuft Hårad och Gladbammars
Sockn, framflryka i en fkarp dels blekröd
dels blåaktig hålleflinta-men finnes där ock
alltid i ltörfla trångfel, utan at utvidga fig,
åfven fom detta på lika fått, förhåller fig i
Wåflmanland vid Hällefors, där uti en grof
hålleflintadtrakt, rike, men fmala hopträngde Blyglans gångar tråfFas.
§. 29.

Asbeft och Amiant, tålgften Steatites ,
famt ferpentin marmoren, tråfFas väl ofta i
B 3
malms
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malmfält; uti enflaka gångar föra de dock

fållan någon flags malm, om icke uti ertsGeburge: få fins'Afbeft någon gång med inblandad Bly-malm i SaiaSiifver gn.fva, famt
med järn i D annemora j allmännare förer
dan fvafvel kielar pi flere orter. Tålgften
upblandad med glimmer fåfom i Lapide ollari, hyfer ej fållan någon flags malm,
fåfom järn och Kopparmalmer, lamt plågar
detta ock inträffa då, når den i ge Halt af hålleart, tillika beflår af Qvarts och glimmer
fåfom vid Catbarinenburg i Siberien, eller
år fammanfatt af glimmer och fåltfpats terningar, fåfom i "Zillentahl i Tyrolen. eller
finnes upfpåckad med fmå Granater lålbm vid
Petfcbovar i Bohmen, på hvilka orter i drummer, nåfter och Tpridde gångar, den förer
retradorifke järnmalmer.
§- 3°-

Flujjpater, Zeoliter, färgade Skorlarter
och' Qvartfer, hvilka alldrig förmå famla fig
till enflaka Berg eller mågtiga gångar, utan

fitta uti fprickoroch remnor i Bergen, fåmt
fylla deras flåppfkiölar; defie tjena falt mera till fåkra vågledare på riktande malmer.
Fluflpaten år fållan utan Silfverhaltige Blyglanfer, eller ock åtföljer den Qvarsrådande
Kopparmalms gångar; fålom hos ofs vid
Garpenberg. Tungften och tungfpaten tyckes
och hållt hafva dels låge ibland malmgångar, fåfom i Saxen ock annorflådes, lamt

fvnes
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fynes den olkiiinktigt akid hyfa något järn
och brunften tnagnefium i fålikap. Den röda Zeoliten har man ofta märkt vara utan
malmer,åfven fom den hvita och vatn färgade
uti Island, hvareff deraf få många arter finnes, intet almänt ar malm förer: men dår
den träffas i fpatig eller Cryflalliferad geflak, finnes den ci fållan vara beledfagad af
någon flags malm. Vid Tilas Vuori i Tavallland ock Tammela Sockn,fom ock vid
Ajala Silfvermalms brått i Nyland, föra
färgade Skjörlfpater, på det förra flållet
Koppar, och i det fednare Silfvermalm.
§" 3*" Når kiefel eller Qvartfen träffas i Bergen, antingen uti Cryltaldrufer, färgad eller
i mäktiga gångar och nåfter, fortjenar den
ån florre upmärkfamhet. I en mörk blå
Qvarts finnes uti Orijerfvi grufva i Kifko
Sockn, akid lamlad en vacker fall något
fpridd Kopparmalm åfven fom i Atvida Kopparverk och Garpa grufvan, en rödbrun
Qvartzgång förädlad akid hyfer Kupferglas
Koppar Lazur y grönflåckig Kopparmalm,
fämt brunften Magnefium.
Anvisningarne
Palertzer
och
de
rika
Sifverhakige
til
B!y-glantferne på Dahls hnd,uti Slädekärs, Nota

Aftekärs, ifasviks och Bjorkby grufvor, gå
ock alla uti Qvarzgångar ock drufigQvartz,
at ej fortiga de rika malmer, fom finnes i
mäktiga Qvartzgångarne vid Alckievara och
Kiedkevara uti Luleå Lappmark.]
\
§. 32*
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§" 32.
Ej mindre uti Peru i America ån vid
Cremnitz B'oeza och andra Guldgrufvor i Ungern finnes guldmalmerne hälft i Qvarzgångar åfven fom ock detta inträffar medßerefowfkoi Guldgrufva vidi Catharinenburg i
Siberien, famt vid Adelfors Alsheda Sockn och
Smålen, hos ofs i Sverige, där uti en tåt
finlkårfvig vatnfårgad Qvarz, det gediegne
guldet allmånnafl altid flår lamlat. Förutan
detta förer Qvarzen, låfom en ganfkahård ften
art,

faflri/ke, dock altid ange-flogne eller

fpridde malmer; träffas där uti täta och jemfylde malmflrek, då bör i fynnerhct anmärkas, om Qvarse,åi_gen med dels malm utan
utan häftigt fall ifrån Lod linien framltryker
och följer Bergets aflåttningar, eller om
den endafl beltår af tvårklyfter. hvilka intet harva fammanhang med Bergets ftupning, eller följa den, fåmt åro defla fednare Qvarz, eller malmgångar, intet mycket
at lita på, i fall af tillltötande grenar och
ådror de intet få tillökning.
§. 33.
Skimmer tnica fom beflår af fmå fkifAoroch kallas Kattfilfver eller den fmå fiållige Jårnhakige, hvilken bår namn af kattguld gifva minft anvisning på malmer: den
fom åger vrefige eller agnlika fiåll och gemenligen med Horn berg finnes upblandad

leder

25
deremot nog ofta till malm uptåckter, åfven fom Hornbländet, ån mera, år at lita
på; famt fkiljer denna fig, fom bekant år,
ifrån annan glimmer däruti, at dels fiåll
hatva flörre tjocklek; de falla råttfidige,och
åro icke få glånfande på ytan fom andre
blånde Och fkimmer arter.
§. 34-

Murkften, fom beftår i fammanfåttning
af Qvarz, fkimmer och fpridde fmå Granater, den förer Kopparmalm i Jemtland,
Lappmarken och Norrige. Grönften eller få
kallad Järnbinda \ den har Hornblånde tili
grundämne med inblandad glimmer, hvaruti bland ån fins inftrodder Qvarz, fålom
vid Norrberke ; än blågrön fkiörl med Granater, fåfom vid Murr i Stejermark, eller ock något fkjörllpat och Qvarz fålom i
Weftmanland, Upland och Rollagen, fåmt
annorflådes i Svenfka Bergslagen, där den
altid följer järnmalms gångarne: men finnes
fållan i enflaka gång dock vara malm förer.
Järnbinda hyfer 10 å 12 ProCent järn och
dåröfver, hvarföre pä flere ftållen i Smålen,
den brytes och nyttjas til fluss på jårn hyttorne, där Sjömalm nidlmältes.
§" 35arteme, hvilka innehålla

Porpbyr
Jalpis
till grundämne med inblanningån af fåltlpat
af olika färg, ån af feklpat och fkjörl famt
fåltfpatochQvartz, delle åro fållan malm före.
ffter
B s
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Etter Herr Cbarpentiers anmärkning, fkols

de ibland dock föra fpridder Tennmalms
Zvitter, åfven fom i Elf dalen hos ofs, fpår
finnes, at porphyrert någon gång dår kan
vara malmför. På famma fått förhåller det
fig ock med den få kallade Mandelften eller
Saxum glandulofuni. hvilken år enjårnhaltig
jafpis, fom allmånnafl hyfer Eliptifke kjortlar af Kalk fpat och Serpentin; fåfom i Norrige, Hartz och vid Derbefcbire. Vid Her~
ron i Siebenbiirgen träffas den upfpåckad med
Kalkfpat, och Zeolit njurar: men alieflådes
fkral och tom på malmer: Vid Moff i Norrige och på Gtillön, lins dår uti dock ftun«
dom kjortlar af geciiegen Koppar, hvilket
hår uti Ertzgebiirge, tyckes vara tillfälligt.
§. 36.
I hopgyttrade Bergsarter, Saxa eongfutinata föker man fåfängt efter malmer och

mineralier; Sådane åro allehanda flags Breccier; (Mom Qvarz Breccierne, hvilka ibland
träffas i Finland men allmännare i jemtland,
Smålen, Daurisn och ut med vådliga fidati
af Cafpifka Hafvec; Sandflens Breccier; Flint
Breccierne uti IM-ngland och négden omkring
Manbeim; Marmor Breccierne uti Italien
lamt åfVen Jafpis Breccierne dårftådes; fkiffer Breccierne med ler körtlar i Hunneberg
lamt halle arters Breccierne vid Neufoli
hdmnit% och annorftådes, hvilcka på alla
ortec
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orter, utom Ertzgeburge,
finnas torna på malmer.

man altid märk

§" 37.

För Finlands Landfkaper. faknas vål ännu omllåndelig Belkrifning ihvar Province,
öfver få Landtmons, Landthögdernes och
Bergens fårlkilte art, låge och flråckningjfåfom
ock hvilke jord, hålle ock flenarter, mer eller mindre på hvar färfkilt ort finnes växla om med hvarandra; men af det fom redan dock bekant år, ock i anledning af de
rön och anmärkningar, fom nu anförde
blifvit, torde man likväl kunna göra en
allmän tillämpning, fom kan leda till närmare ljus ock updagande af Ertzgeburge i detta
Stor-Furflendomet, och om hvilka orter i
fynnerhet, man kan göra fig hopp at de
hyfa och innefatta malmfält.
§. 38.

At i Finfka fiällbygden 3 framdeles år anledning til malmfång, dårtil år något hopp
i anfeende till de anvisningar, dår redan yppat fig på jårn och koppar, och hvilka finnes i famma flags gång Sten, fom de rika
Koppar och jårn malmerne hyfa i Torneå
Lappmark. Af famma grund år och mycken anledning, at vid närmare efter fpaning
uti Cajana Län och Norra delenaf Uleåborgs
Lån, framdeles torde yppas fördelaktiga
malmfält.

B 6
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§. 39I Wafa Län och Södra delen af Ulealorgs Höfdingedöme; tyckes naturen ej
nidlagt något betydande lager af malmer; de
Alunhakige jord monerne. i det fednare,
r ..'■_'(_.;* dock framdeles på djupet gifva anledning till Alunikiffrar, älven fom Lappa
Sockas läge mot Björneborgs Lån, med anvisning på Ar>evj'kiflif}e kiefir och Silfverhaklge Bly..'.länder tyckes förtjena närmare
underiökning, få i, anfeende till Bergarterne
hvaruti de finnes, (öm ock uti huru mäktig
m^ljpgång, de hafva deras ftråckning.
I Savolax och tartkn år landet med
witta $n|s igenot» brutit, famt åger denna
oj. t
mäft et -fiaeklandigt 'läge, fall:
Ijngfluttande 'hogder oc,i: Berg intaga de
må.ta fafta delarne dåraf; Idevfalmi Sockns
olika befkafienhct till läge vid Cajana Låns
Ml aqd trygge a , dels rådande fkiijaktiga jord-

t^ds

moqer

o 4Borgat ter, åfve.n (om Bfti OT3&* ooh

Cu.oj;ia Socknar, in;;oui.deras egne Lands höjder* mildare Bvvattet;, af Bergkalk, tålgftens
arter oc'v hornbertv gefchicljter. ofta våxv om, ak äi■>:, förtjenan ii deiMia orter.»
■i i.iiJ-ik upujark^uj-iUe).,. . I fall framdelesi J^rj deien af Carele.n, (öm nåpmaft granUr emot Oioiiiz i R-yfka gebietet, (kulle
träffas några mågriga Qvarzgång^r.-, förtiena
defla måft en Bergsman*; noga granfkning,
ty
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ty i denna Bergart, finnes vid derika Olonifka
kopparvårken, allmånnaftkopparmalmen airid
fanaiéd. Förutan det Sjö och jårn myrmalmer, fiat-ika allmänt förekomma i Savolax
och Carelen, har man dårftädes på några
orter ock redan mårckt, ganlka mägtiga gångar af järn.haltiga Ivafvel kielar, fom dragés af
Magneten, och hålla ej fållan öfver 30 Procent
järn: men af hvilka ån ingen, nytta kunnat
göras, for det, at järnet dåraf blifver aldeles rödbråckt. : Flere -anftåke förfök må
framdeles uplyfa, i fall icke uti klänning
med.järn-Sjomalmer, dock af dem kunde göras B-ågon nytta; at ej förtiga, det åtfkillige
jårngnufvor; utrikes Sfven lämna bevis därpå, at mycket fvafvel bundne järnmalmer
upp i dagen, ofta på d-jupet förbättrat fig
och dar föra ganlka god malm.

.

§. 41.
Landet i Lovifa Län-, tyckes ingen ting
mindre ån. af naturen vara danat till Ertzgeburge. Hela denna orten kan måfl anfes
för flacklåndig, når någre mindre enflaka
Berg, löna-hår,och dår upflicka med kala
bergkullar, och fpridde llenkaft, därifrån undantages.. I defs itråckning ut med hafvet
och Fiofka hafs: viken, råder allmånnafl en
grof ternig röd Granite med inblanning af
Qvarzjock en fet något litet kiesblandad ivart
fkimmer, hvilken jämte ifenartens löia och
grofternige Textur, år orfaken till dels förvittring;
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vittring, och^ dårföre har fådt namn af
Rapakroi, f jelftråtflen. Den börjar i nejden
kring Helfingfors, med fortiåttning öfver
Borgo och Lovija trackten intill Fredricshamn och långt in uti Rylka Finland, famt
ofverröfär hår och dår landet. Byttas. Sockn
år malt Bergikt vid gråntfen, upfyldt med
flen flalp och en myckenhet löffc gefchiebe
eller llenkafl; längre upp i landet beilår
rådande hålle arten af grå Granite, grofva
fkarpa iandftens klyfter och en gror klufven brynltens hålle art. Ifrån St. Micbels
Soekn har man fedt prof af mildare Bergsarter, åfven fom emot Nylåndlke gråntlen
detta ibland inträffar, vid Forsby uti Perno
Sockn har ock i Bergkalk, man hårflådes
rnårkt någon anvisning på Silfver haltig
Blyglants; I fall den leder till lönande malm*
fång, år ånnu icke til fullo utredt.
§" 42.

Tavaftlandj nedre delen af detta Land-

flcap fom innefattar neåveSäxmäkiHärad, famt
ock en del af Nedre Hållola, det år mall
flacklåndigt, men högre upp, uti Lingeltnäki,
Jämfe och en del af Hauho Sockn, lom vetter emot Padasjockioch Hållola Socknar, höjer fig Landet mycket kring Vefijerfvi Sjön
famt ån mera vid Strånderne af Päjene
flora Sjön, och beftår dår af vidflråkta
Landshöjder, åfven fom feergen hår hlifva
högre och fkarpare. T öfra delen af denne
Pro-
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Provins, år altfå intet hopp om Ertzgeburi fall icke framdeles i Rautalambi
§e,
ockn, fbm af" ålder förut hört till Tavaftland, dår till någon anledning yppas. Den
fkarpa röda fkimmérrådande graniten, hvilken annars år få allmän i öfre delen af
Tavaftland, den omväxlar på fiere flållen i
denne Sockn, med mildare Bergarter, famt
har icke långe fedan där, uppå Si;ka jocki
bysågor, uti en något fin fkim.merblandad
hornbergs art, vift fig Anvisning af en
mer och mindre grofternig Silfverhaltig
Blyglants. (*) I Nedre delen af Tavaftland,
beftår allmånnafl hålle arten af grå Granite
hvilken. ibland innom (ig, med den röda
Graniten undergår många förändringar, famt
åfven på ett och annat ftålle a fikårs, af mäktiga kalkllråckor, famt af den, ifrån Björneborgs Lån framftrykande hornbergs och
grofva Brynftens gången. Ifrån Kyttejärfvi
Bergkalks brått i Loppis Sockn, har man på
denne orten, haft vackra prof, på en grön
gul Kopparmalm, åfven fom och Tilas
f^uori Koppargrufva i Tammela Sockn och
Tavaftehus Lån, hår förekommer. Arbetet
dårvid har nu dock uphort, meraafmiilag
och oförfigtighet vid grufarbetets anläggning, ån i brifl på malmfång.
§. 43(*) Herr; Philofophix Candidaten
DRIC LAURELL.

AX££ FRE-
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§. 43.
Björneborgs Lån; I denne Landsort iaf
Landet af flora Kjärr, långftråcktel-trörnmar ock flupande brante forflar afvéh "mycket igenom fkurit, famt åtföljas .'ihår ålad
vatudragen, af flora vidftfåkta Lands höjder, hvilka med enflaka Berg och mindre
bergftråckningar träffas hopfogade* och finnes
under dem allmånnafl hopvråkter flenklappur med en myckenhet fpridde ftehkafl. Ifrån Öfterbotmifke grånfen vid Ruovefi
Sockn, fluttar Landsmohn hårftådes på flere
Italien, och måft mcd en mycket flark ftupning
i Birkala Soknnedåt hafvet till defsifrån och
medHvittis Sockn, det måft kan anfes förflacklåndigt. Den rådande hålle arten åren grå
mycket fkimmerhaltig Granite, jemte vidftråckte gångar af en grof fkiffrig brynltens
håll mcd inblandning på några orter, af
Trapp och Bafalt arter åfven fom en fkarp
mer eller mindre grofgrynig land Hen,, emot
hafskuften finnes ailmån. De råftiga brånader
och vittringar, hvilka på denne orten nåflan i alla berg vila fig de hårröra dels af inlprångde,
fpridde kiesgniftor, ånock af en Blyarts
blandad fet fkimmer, hvilka fållan leda. till
1
lönande malm-fång.
§" 44.
Åb» Län., utgör måfl en hafskuft vid
flora Öfterfiöns öflra vall, med en- flråckning
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ning af 14 å 15 mils långd.f Bredden af
detta Lån ifrån Hafs flranden. uppåt landet, år 3. 4. högfl 5. mil, Lands orten
år måft flscklåndig, nog dock upfyld af enflaka Berg och fmå bergs flråckningar. Emot Tavaftehus Höfdingedömes Lånegrånts
möta något högre och mera fkarpa berg,
och hvarefl både den röda och hvita
Graniten något vifar fig: mer en grå dock
mindre fkimmer rådande Granite, ån i
Björneborgs Lån, år denne Lands orts
allmånnafl hålle art, når fkårgården undantages, dår röda Granite gångar fom tåtaft
framflicka. En mäktig flråckning af Bergkaik tager vål i Åbo Lån fin början i Pargas och Corpo Socknar fom ftryker fedan
fram igenom hela Finlka Skargården, långs
med Finlka Hafsviken: men fom denne
kalkllråcka fållan fortfåttes på djupet; den
åfven i fynnerhet 1, dår den gråa Graniten
råder, altid flår uti hopträngde gångar, har
man hårtils dåruti intet mårkt anvisning
på malmer. I denne röda grofternige
fkårgårds Graniten förekommer håribland
enciaft fpår på Jårn malmer: men fom
de måft flå i klyffter och drummer, u*
tan vill redig malmgång år det intet mycket hopp, om beflåndighet af dem. Åbo
läns vidloftigß fkårgård emellan Åland,
f .»m beftår af måft 200 fårfkilte bebodde
öjar, och hvarefl den röda och hvita Graniten med få många förändringar växlar
C
om

om, torde med ftörre fkä! förtjena en Bergsmans upmjrkfamhet, famt Sr icke utan all anledning, ac dcfla
Bergarter kunua hyfa tenn malmer.
§■ 4>
Nylands Lån; denna Lands ort, ftråcker fig ut
med Hafs kuften af Finlka viken; Börjar i Öfter vid
Bjerno Landsbro och flutar vid \lorgo Åå af Lovifa Lån,
iångden af landet år vid pafs 20 mil, i bredden utvidgar det fig ifrån hafvet, ofver 435 mils afftånd;
Når några hår och d.ir ftrödde Kala Bergkullar och fmå
Mpftickande Bergfträckningar undantages, jämte en hop
imå vatudrag, är Nyland af alla Finfka Lands orter måft
»ett flack låndigt land, Kifko , Lo/o, och
JVichtis
Soknar finnes hår måft igenomikurnr af Sjöar och
vatudrag. Den gra Graniten råder intet mycket i detta Land, utan har ut med hafskuften, den röda Graniten
■öfverhand, och längre upp inträffa allmånnaft hornbergs artade berg med en myckenhet hopträngde
Bergkalks ftråckor: men hvilka uti Karis ocb Loio
Soknar utvidga fig till djup och bredd i måfctigaßergkalks
gängar; at ej förtiga det ut med Nylåndfke hafs kuilen fpridde kalk brott på flere (tallen |foen finnes. På
koppar, Silfverhaltiga Blyglanfer, ZinkSande och Jårn
malmer har i denna orten rått vackra anvisningar, i fednare tider yppat fig; i fynnerhet uti Kifko, Loio, och Helfinge Socknar, och hvilka tyckas
gifva dopp om lönande malmfång. I hornbergs arter
förekomma Kppparmalmmerne allmånnaft , famt i
Bergkalk och röd Granit järnmalmer jämte Silfverhaltigaßlyglantfer,och hvilka lenare man hittilsmårkt vafa rikaft, dår de i Bergkalk varit beledfagade af Arfenikalilka Kjefar. Framför någon annan Lands orfe
i Finland, tyckes altfä Nyland, kunni anfes hyfa
malmfält eller beftå af Ertzgeburge,

