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§. I.

Ibland M';neral-,g;(l_a Wettenfkaps delar få år li-
thologien foni han .lar om Stenaiters lynne, och
inre halt, både den vidftråcktafte fom ock den
fvåralle at till defs befkaffenhet utreda.
Det år ej nog, at man vet det ftenar aro af na-

turen och tiden igenom tilihårdning danade af
Jordarter; ,det bindande åmnet fom dårtil bidragit;
De månge uplöfningar Jordarterne undergått för-
an de blifvit låmpelige at giöra nya fammanfättnin-'
gar tii ftenar, och den fkiljacktigfiet fom röfer (ig
då de af fammanfatte Jordarter upkomma, förän-
dra ofta ej allenaft deras förra utfeende, utan och
tilldelar det, dem helt andre egenfkaper, .in de ågde
i en jordacktig geftalt.

Amtant och _4r^/J-arterne tyckas vål vara till-
komne af någon lera; efter Margrafs nyare rön

A gifva
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gifva de i detta lynne dock ej med acido vitrioli
någon alun; Hvad förändring hafva icke jordarter-
ne undergått i Quartfens och G.asfpatens tilfkap-
nad? Hvilken år nu och mera i ftånd at i ädla fte-
nars fammanfättning igenkänna de jordarter hvar-
af de beftå? Stenarterne förtiena altfå med fkäl fin
egen fårfkiita upmårckfamhet ocla granfkning, ej
mindre för deras flora nytta i allmän lefnad, ån
deras fkiljacktige och befynnerliga egenfkaper.

At tiena mine Landsmän med någon uplyfning
håruti, få åtager jag mig friheten at til et förfök, i
en kort Syftematifk ordning upgifva anledning, at
rått kunna kanna och pröfva kalkaktige ftenarter.

I allmänhet lårer jag förut få giöra den an-
märkning om Lithologien i vår tid, at i anfeende
til vetenfkapens tillväxt och nya uptåckter deruti,
famt at Orychtographi och Mufeographi nu ricktadt den
famma med et vida (lorre antal af species ån förut va-
rit bekante, få tyckes redighet och ordning i Wet-
tenfkapen fodra, at Species i Lithologien underftålles
närmare granfkning, och i fail de finnas ej kunna
til fina egenfkaper indelas under de hårtils af Li-
tbolo^erna antagne genera% få bör af dem ej annor-
lunda ån i Zoologien och Botaniquen fkedt» efter ut-
redd fårfkilt befkaffehet, nya genera med fåkra och
tydeliga kånneteken upråttas»

Til Lithologorum närmare ovålduga och be-
vågna ompröfning torde jag i detta Arbete igenom
någre vedennålen ådagalägga nödvändigheten håraf,

hvile-
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hvilcket icke fker at yrcka på onödig nyhet i vet-
tenfkapen» utan endaft at leda mig llelf fram til
redig och pålitelig kundfKap om kalckaktige ftenars
inre art, befkaffenhet och fammanfåttning.

Kan någon annan förbättra och rätta delTa up-
gifter, år (Stt mig högft angenämt, allenafl; det ej fkier
af kittflighet och tadelliuka hvilka altitl tokka et
nedrigt finne och elakt bjärta.

a. §.
I en Syitematifk indelning af ftenarter kan man

må.ft följa den ordning fom i Gevr<yien förekon".mer.
I de fall, Rön och förfök dock ej ånnu förmått gif-
va nog livs om ttenarters jordaktiga ämnen; få
måfte de tils vidare fårfkilt fkårfkådas; De torde fall:
mera fom en hop Cryftaller och adla ftenar upkom-
mit måft igenom faiiernes tilhielp, af et vatten-
aktigt eller fiuidt åmne.

Hvad föröfrigt ftenarter i allmänhet angår , få
förekomma de altid allmånnaft vår åfyn antingen
fåfom enfalte, då de beftå af iikartige delar; Än
fines de och fammanfatte af tvånne enfalte ftenåm-
nen eller och åro de hopgyttrade af.trenne eller fle-
ra flags ftenarter; i fölgd hvaraf kalkartige Stenar-
ter i Lithologien och beqvåmt kunna indelas i trenne
Hufvudflotker eller Ciafter, i anledning hvaraf defle
ftenarter anfes för

Lapides Calcarii Simplices
Mixci

Ägregati . ...':_.■
A z Anm.
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Anm. t. GEORG AGRICOLA fom lede i början af

ifrde Seculo, och hvilken allmänt anfes för en Inftau-
rator Mineralogin har redan indelt jordarternei Simpli-
ces och compofitas , oanfedt han i Lithologien ej daraf
giort tillämpning:

Hvad Lapides decompofitos eller Agregatos angår,
få bcgripes därinunder hufvu i'akeligen cfe ftenarter,
bvilkas fammanfättning mäft beftå i blandning af trenne
flags enfalt ftengry. I få hållearter år fämmanfåttnin-
gcn mera blandad; där den och finnes, år den fierde
eller fiera ftenfiags inblandning i få ringa mån, at den
under förfök i eld och i anfende till oeconomiik nytta
ej röijer någon betydande färfkik vårekan.

Lapides Calcarii
Kalkartige Stenar ter

$" 3-
Alla defla ftenarter igenkånnes dåraf, at de altid

efjervefcera eller gåfa med mineraliike fyror; brän-
de i eld famt Häckte med vatten uplöfas de till kalk;
calcinerade med Pottafka öka och fkårpa de desf
ftyrka, och hopkokade med fvafvel i vatten få gif-
va de en hepar Sulpburis.

Anm. At brände kalklenar pa förenamde fått med
fvafvel igenom kokning förfökre, gifva en fvafvellefver
det kan med Hkål antagas ibland deile ftenars allmänna-
re kånneteckn-, men clerhos bör och vara kunnigt, at
kalken för fig fielf ej fom alcalifka falrer med fvafvel
fåmmanftnåker til någon bepur Sulpburis; och år detta en

o»i-
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omftåndighet hvilken- betager all fwhoga af kalkftenaars
bruk vid malmråftningar.

Ordo I.
Lapides Calcarii Simphces

§. 4»
DefTe kalkftenar beftå i fin fatrtmanfåttning af et

enda fienftagmed fådane likartige delar til utvårtes lyn-
ne och invårtes egenfkaper fom i §. i. §. 5. förmåles.

Anm. i. Som alla Mineralrikets ämnen åro mera
ån i de andre naturens rike blandade om hvarandra,
få gäller, få vid en fyftematifk indelning, fom kännedom
af dem, at denominatio fit apotiori; det år, man namn-
gifver eller fafter fin upmårckfamhet vid en jord ellep
ftenarts igenkännande, hufvudfakeligen vid de delar af
deff grundämnen, hvaraf den mäft beftår.

Genus i. Cretites
Kritften

§" 5-
lapis calcareus pure abforbens parciculis jarinaceh,
Bettår i Brottet af torra miöliga partidar ; år

mera lös och aicalilk ån kalkften; attraherar och
derföre mera vatten til (ig, famt förvittrar defs fna-
rare i luften.

Anm. At kritan finnes förftenad, och på många
ftållen utgör ftora falt; det vifar Tatternells kritftens
grufva vid Hulle i England; kritbergeni Seland, Frank-
rike ; Bergen vid Cagliari i Sardinien, fom och den med
litet kalklpat blandade kritften från Ryftland. hvaraf d«

A 3 flåfte
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flåfte murar i Moufcou finnes upbygde. I Engelsmån-
nernas Hurlock (a) igenkänner man och tydeligen den
förfta förftenings graden af krita.

Anm. 2. Om'det ar anledning at til genus, fkilja
kritften från kalkften, det ar en ftörre högmålsfråga.
VOGEL i fin Mineralogie har fkildt kritan från kalkjord;
BAUMER i defs Natur Gefchicbte defs Mineral reichs, har
och anfédt kritften för et fårfkilt genus.

I allmänhet anmårkes häremot, at kritften ej min-
dre ån kalkften går till kalk; bägge eftervefcera med
acidis m. iru - men alla defla gemenfamma egenfkaper
de utgöra ju notas Clajfis, i anfende hvartill krita och
J_alk i defla omftåndigheter altid böra vara lika; dock
fom de icke defs mindre till andra omftåndigheter på
ét tydeligit utmårckt fatt äga olika egenfkaper, få tyc-
kes redighet ock ordning fodra, at de fåfom fårfkiita
genera böra betracktas; ty

1:0 Obrånd krita kokad i vatten, röijer något up-
löfligit alcalifkt våfende, hvilket i rå kalkften ej ro-
nes (b)

2:0 Kritan förhåller fig med falmiac i deftilation
likt en abforberande jord fom fås af hårdare Vegetabi-
liers afka, ock lämnar därmed ett volatilt falt, men ej
någon fpiritus fom kalken:

3:0 Krita blandad i kalkbruk utftåller det för defs
mera förvitring, och hindrar defs hårdnad.

4:0 Sal cretee fom finnes i fienefijke fhuen i Italien,
årT'efter BALDASSARIS rön af helt annan egenfkap,
nå kalkfaltet.

<:© Af kritften fås flarkare kalk ån af kalkften (c)
,6.0
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6.0 Där kritan förekommer i fine egne farfkike

jordvarf och lager, mårckes den rått fällan eller aldrig
vara upblandad med kalkften :. men val med flin»a Si-
lices eller och med en fin lera och mojord, fafom
man kan fe dett i Engelsmånernas Freftone hvaraf
Herr Pref. KALM benågit lämnat ofs del.

Alla defle omftåndigheter utmårckafåledes at krita och
kalk i jord eller ftenaktigt lynne åro farfkike flags kalk-
arter; man må fedan anfe kritan antingen med HEN-
KEL för en terra primigenia eller och med Herr Archu,
von LINNé för en Calx refoluta.

Genus % Conites
Kalkften

§. 6.
Lapis calcareust texturs craffiori, partiailis rl*

gidioribus inaqualibus
Particlarne i denna ftenart år ej af någon vifs

Figur; måft vifar den fig dock med fmå gniftror
eller fiållj til fin fammanfättning år den något bård»
kan dock lått med järn rifvas: men antager dock
ej någon glånfande yta eller politur. Obrånd röijer
den icke något alcalifkt falt, utan upkommer det
förft under ftenens calcination.

Anm. i. Bifkopen lOH. BROVALLIUS har varit
den förfte fom i defs Mineralogie kallat kalkften Coni-
tes ; detta namn tyckes och kunna vidtagas, emedan
man härigenom undgår at confundera och hopblanda
nomen ClaJJis af calcareis med namnet för genus.

De
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r Anm. r. De fom ahfé alla kalkarter endaft fördämningar
afhafvets fkalkråk efter oftrocodermdta hafva väl ej ringa
fkål för fig deraf, at de flefta kalkflotfer finnes vid
hafs kufter, och at i defla ftenarter förekomma de må-
fta 'petrificater af hafskråk. Men få år åfven dåremöt
nog tillgång på kalkfjjater i Drummer, ftockvårck och
vioftråckta gånger i uråldriga Bergarter,- fom efter tyd-
lig anledning i denna omftändighet förtiena undantag. -

All kalkften i Finland beftår endaft af kalkfpat, u-
tan ringafte fpår af Petrificater.

Anm. 2. Til utvårtes lynne förekomma kalkftenar
ån täta med ofynliga delar, ån gryniga, ån beftå de af
fiålliga delar, af fnedrutiga tärningar, då de kallas kalk-
fpater, ån och af horkzontela lameller, fom åro kalk-
fkifrar,

Ibland finnes de och 'anfkutne med regelbundne
flata glånfande fidor och fpetfar, då de kallas kalkfpats
Cryftaller; ån åro de hopgyttrade i vatten, hvaråft af
vattenfqvalp de fatt åtfkillig geftalt, då de nämnas To-
pbi; ån tilldanas de och af kalkvatten, fom i bergsklyf-
tor dropptals faller kalkjorden, hvaraf StalaSlites Calca-
rii, eller de få kallade kalkaktige Droppftenar, med fka-
ligt lynne upkomma.

Efter defla fkiljaktigheter få fördela Lithologi kalk-
ftenar i fårfkiita Species eller arter.

Anm. 3. De i §. 3. <; och 6 anförde kånneteckn åro
Val till rackelige, at lldlja enfalte kalkarter eller Lapides
calcareos fimplices ifrån andra ftenllag; men för dem
fom igenom flera förfåk vilja pröfva deras halt och
befkaffenhet, få år at anmårcka.

1:0 At kalkarter af acido vittrioli med effervefence
uplölas
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wplöfas något; ty om till krita eller kalkften påflås. fä,
mycket victrill olja -at den är tillråckeligen faturerad,
och härpå fedaiT"ffås hett vatten, hvarefter folution af-
filas, evoporeras, och efter insfpifation utftålles til Cry-
ftallk-ition, få tipkommer hårafRhomboidaliika och fin*
tradiga Selenit Cryftaller.

Håruti ligger grunden til Gipfens upkomft och ordlaken
hvarföre gammalt murbruk fom genom tiden af luften
attraheradt viclrillfyra blifver af Gipsaktig natur och fa-
ftare ån förut. Den kritaktiga kalkften fom i Mufcou
få mycket nyttias til bygnader, blifver af famma ord-
iak faftare med tiden, och fvartare til fårgen; åfven
fom i nysfmurade ftenhus, kalklukten eller kalkofet kan
forekommas-, om de inuti flera gångor ftarckt med
fvafvel rökas.

2:0 Om rena kalkarter måttas med viclrill fyra och
-dårtil blandas tilråckeligen inftamabile, famt denna folu-
tion dilueras med vatten och utftåiles til Cryftallifation
få får män tråd eller fiåderlika Cryftaller fom kallas
Sal amoniacnm fecretvm Giauberi, hvilket år et volatilt
medelfalt; i eld detonerar det med faltpetter, har fvaf-
vellukt fom igenom filiblandning af olco iartari ån ty-
deiigare röijes, famt hvilket uplöfer järn, och därmed
fedan gifver en jårnviclrill.

Herr Prarfes har anmårckt at når jårnaktig fond
blandas i kalkbruk fom blifvit tillredt med något ftinc-
kande puf{Vatten, {aqva Jiagvans fatida) få vittrar ibör7
jan fåfom rimfrofr. af murbruket, et fådant Pycktigt
victriil haltigt medelfait: men fedan murbruket val torc-
kadt, blifver det faftare ån Gips eller något annat mur-
bruk.

3:0 Två delar kalk upblandad med en del kåhlftyb-
B be
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be voTatiliferarnågotkalkeri, och fynes efter calcinationr
kalkåmnet fom en gulaktig rimfroft med en fvaft rand
nederft: kalk med harts calcinerad lämnar et löft mört
grått pulver, fom ej hettar med- vatten.

4:0 Med fkedvatten eller Spiritus nitri uplöfes kalk-
ftenar helt och hållit med efFerve.C-.ee , och om denna
fblution diluerad infpifleras och förfökes cryftallifations
vågen, få f°s deraf et hvitt falt med irregulaire cryftal-
ler fom \oCes up af acida.

Herr Pra.fes har och funnit at kalk upblandad med
fakpetter, och anfuck.ad med vatten, efter torckningen
hårdnar ihop ti! en ftenh"rd maflä, hvilken af luft eller
våta föga mera kan uplöfas.

c:o Bränd kalkften med Spiritus Salis gifver en gul
fårg få långe fblution påftår, och upkommer håraf det
få kallade Sal amoniacum fixum naturale , fom fmålter
lått i eld fåfom vatten, och ftelnar med gulaktig färg,
likt et halfikinligit horn: men hvilket i haft drager från
luften fucktighet til fig famt dileqvefcerar til det fä kal-
lade oleum calcis eller kalkolja, hvilken af flytande vin-
ftens olja åter i haft kan coaguleras til et ftenhärdt äm-
ne, fåfom MATRE det anmärckt.

6:0 Går rena kalkarter aldrig fullkomligen til glas,
utan förglafas endaft, fåfom med fal alcali fixo, dar de
röija fig i glafet med en miölkfarga ; med Borax blir af
kalken et hvitt låttfmåk glas fom och medfåle microcos-
mico; fammalunda förglafas kalken lått med fiuores y glas-
fpater; ja fielfva leran förglafas och därmed, fom man
ferdet i mereelen; jårnhaken i kalken gör kalkarter och
mycket låttfmåke.

Orcfo %¥
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Ordo 2.

Lapides Calcarii Mixti, .
Blandade kalk/fens arter,

Anm. r. Stenar fom jämte en ren kalkart tillika in-
nehålla någon annan enfalt tilfatts af jord, metall, faltfy-
ra eiler phlogifton, de höra til detta ordo.

Genus i. Margodes,
Märgelften,

§" 7.
Lapis cahareus argilla ivtime mixtus.

Förutan det denna ftenart beftår af kakkjord,
få innehåller den til hälften om icke mer lera. I
anfeende härtii gåfer den och altid rå med acida,
men hårdnar dock likväl i eld, sk fom .lerarten,där-
juti-öfverflödar. Som för kaick^ryet fkull denna ften-
art fuger vatten til fig, och i anfende til léfämpet
behåller det iångre qvar ån kalkften, få förvittra al-
la mårgdftenar af luftens omfkifte til köld, våta
och värma fhaft til en lös iktfrig jord..

Anm. i. Så vida defle mergelftenar i anfende til kalk-
jordens' blandning med lera i eld fmåka til glas §. 6.
Anm. 3, M:o6; få hafva någre Mineraloger uptagit ..dem
ibland lapides vitrefcibiles; men fom -mårgelften-, til los-
het och utvårtes lynne aldeles fl- iljer fig ifrån dem; de
åfven canfedt de i eld förglafas, obrånde dock gå(ä mpd
acida hvilket lapides vitrefcibiles intet göra ; Mergelarters
nytta i åkerbruket år flor och dråpelig; vitrefcibla jord-

B 2 arters
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arters åter aldeles ingen; At ej förtiga deras (kiljaktiga.
vårekan vid flögder, och i byahirgicis, få förtienar med
fog Mergei ock Mergelften at anfes fåfom fårfkilt ge-
nus ; hvilket åfven en hop Mineraloger för detta an-
märkt. VOGEL i fin Mineralogie tyckes varit den för-
fie, fom kallat Mergelften , Margodes.

Anm. 2. I allmänhet förekommer Mergelften i ftröm-
mar och bäckar, fåfom en tophus induratus under namn
af kiettelften, Malrekor och Nåckebröd; Hvit finnes en
fådan til myckenhet vid Voxen i Carelenj Grå i Anger-
.manland, och annorflädes hår i Finland.

I fan.manhångande varf åro gråa MergelfkifFrar åf-
ven nog allmänna" vid Måffeberg i Veftergötlondfamt vid
Culleräjen i Rättvik.

AfEngelsmånnernas Freftone förekommer och ibland,
en variation kritaktig Margodes ; famt veta Bönderna i
England allmänt, det. en krit mergei i åkrar år mång-
fallt båttre ån kalkmergelen.

Anm. _. At Freefttme och Portlandsftone i England,
af hvilka den fednare nåftan hopgyttradt til en mergel-
haltig fpat, ej förvittra i luften fom Gottlands ften och
våra gråa MergelfkifFrar, det tyckes hårröra dåraf at i
fynnerhet Portlandsftone år mindre alcalifk än de nyfl-
nämde.

Förutan detta finnes kritjorden vara i Freftone och
Portlandsftone fullkomligare inblandad med leråmnet ån
i våra Mergelftenar, at ej förtiga det iEngland defleften-
arter i anfende til omväxlingen af köld vata och värma ef
undergå få häftiga ombyten, fom hos ofs hår i norden.

Genus
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Genus 2, Fcetites,

Lapis Smllus,
Orften , Stinckften, '

£ 8.
ZflpAr cahareus fcetens, pblogifto mixtus.

Denna ftenart är en kalkften fom ftincker och
luktar illa når han rifves, raifter efter calcination
fin lukt, detonerar med nitro y och beftår fåledes af
kalkjord fom med något phlogiflon blifvit förenad.

Anm. i. Orften har i Mineralogifke Syftemer blifvit
uptagen ån ibland Spater och ån ibland bitumina. Af
Fferr CRONSTEDT har den i defs Mineralogie fatt detta
fittråtta rum. Som den mifter fitt phlogiflon och fin luckt
blott igenom en calcinatio folaris fom Herr PR/FISES i
JVeftergbthland detta mårckt; få tyckes denej heller inne-
hålla mycket bitumineuft.

Til defs fammanfättningoch utvårtes lynne förekom-
mer denna ftenart mäft fpatformig, Cryftalliferad, fkif—
feraktig, ån ock grynig, fiållig och fingniftrig.

Den finnes mäft i flötsvårck fåfom vid Rofenau i
Scblefien famt i Jämtland och fVäftergötbiand', men gör
på defla ftållen ej få flora lagar och gånger fom i Hoben-
ftenfke bergen vid Iblefeld, Neuftadt och Ofterrode, hvaråft
den ofta ofverkommes til fex famnars måcktighet (_/).

Genus 3. Halo-Conites,
Saltaktig Kalkften,

§" 9»
Lapis calcareus], actäo falis iwpregnatus,

B 3 Denne
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Denna flenart upkommer då någon kalkften af

Saltfyra blifvit mättad. Den effervefceror ej med
Spiritas Salis, men vål med viclrill fyra ock fked-
vaten. År mycket låttfmålt i eld, och åger då en
Phosphorerande egenfltap.

Anm. i. Alla fnåckor och Ha^skråks {kal beftårafen
fådan med faltfyra upblandad kalkjord.

Den finnes ymnigt i ialtfiåvatten, i faltkållor, fom
och vid faltfiuderier, hvaråft den kallas fa''ta(ka, och
har i Chemien fått namn af Sa/ amoniacum f/xum natnrah.

T-Calk fiötfer fom finnas nåra intil hafvet fom och i
Fobien, Ungern och Rys/Jand, hvarad: bergfalt brytes, på
defia orter förekomma ofta llika faltaktlge kalkftenar.

Anm. <_.. Egenfkapen af Halo-Conites , at vara lått—
fmåit i eld, uplyfes lått af befkaftenbeten med det
-artificielafak amoniaco f,xo, fom år låttfmålt i eld; det
"i kaikflenen under bränningen upkornna volatile fal-
tet, .torde och under kalkftens calcination förena fig med

'ucidum falis til et falmiac, fom ej allenaft fielf lått fmålter i
"eld, utan och bringar med fig alla fvårfmålta faker til
.fmåltning och glas.
' ' För dem fom tanka uptaga kalkbrott, år altfå ej nog
"at flenen gåfer med fkedvatten eller acido vitrioli, eme-
dan den.dock år och blifver otienlig til kalkbränning, i
"'fall afkokfakfyrakaikflenen blifvit-inpregnerad. Stenen bör
derföre förut brännas i eld och flackas i vatten, då man
får fe om den förglafat fig, eller fönderfaller til kalk.

Anm. _;.' Til detta Ordo kunde åfven föras Stablftein
och Blyfpäter men fom de ofta hyfa, den förra järn, den
fednare bly til 40 proCent, få föres de med fkäl bland
Malmarter. Om Lapis armenus anmårckes endaft at.det
år en Lapis cakareus eupro calciforme intime mixtus.

Ordo 3
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. Ordo 3.

Lapides Calcarii Agregati
§. 10. "

Under denna afdelning begripes de {tonarter
fom förutan et kalkaktigt grundämne hyfa i fin
Sammanfattning tre och flera fiags andre ämnen*
~ Genus i. Gipfum,

Gipsflen ,
§. il*

Lapis cakareus, glutine argillaceo, acida vitrioli
faturatus.

Tif yttre utfeende är Gipsften, lik kalkften §. <5*
men fom denna ftenart år utblandad med viärili»
fyra få gåfer den dock e] med fkedvatten eller
med oleo vitrioli.

Gipfien calcinerad med något eldfångd åmne
röijer altid någon fvafveilukt. Brånnes den i min-
dre hetta ån at den glödgas, få år defs doft tienli-
git at med vatten hårdna til et murbruk fom år
faftare ån kalken.

Anm. i. At viclrillfyra finnes förenad med kalkjord
i Gipfen, det kan i Chemien både fyntetice och ana-
lytice bevifas, men at i Gipfen defsutan måfte ånnu fin-
nas något annat åmne fom hörer til defs fammanfått-
ning, dårtil har man och all anledning. Viclrill {yra
med kalk gifver icke en fullkomlig Gips; men gm li-

tet
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tet" ren lera tilblandas, få röija fig tydeligare gipfens e>
genlkaper; fåfom alt detta genom Gipfens artinciele
Oompofition kan ådaga iåggas.

Af detta lergryet tyckes och hårröra
t:o At Gipfen i toreka hårdnar faftare tilfamman

med vatten ån kalken.
2:0 Om Gipfen dödbrånnes eller calcineras för myc-

ket, at det ringa leråmnet dåruti ftenhårdnadt; få up-
biötes det ej mera af vatten, och kan i Gipsbruk icke
heller utgöra något gluten eller håfte.

3:0 I anfeende til Lergryet i Gipfen, få upmiuknar
det ock i fria luften, och kan ej nyttias til annat arbe-
te, ån dår det kan hållas under tak och få flå torrt.

Anm. c. Den råtta Alabaflern år tåt i brottet, be-
flår af fmå fina fkinande {kårfvor, bör vara Gipsaktig
och icke gåfa med acidis ; altid år den dock icke nog
faturerad med viclrill fyra; I allmenhet antager ocn
Alabaflern en matt politur. Den hvita Perfifka Alaba-
flern, torrt ofta finnes klar och genomfkinlig, år af
alla den. bålla.

Stra/gips, StiriumLINNSEI, den blir hvifc i eld fom
krita, eftervefcerar icke heller då med fkedvatten, hvil-
ket dock ofta med calcinerad Alabafter hånder. Andre
må döma om i anfeende til denna ikilnad, den ifrån
Gipfen bor ugöra et fårildldt genus.
. , Defsutom finnes Gips i fkifrig, i Cryftalkfk och i
-fiiedtårnig lpatig geftalt. Ibland vifarden fig med mörk-
grön fårg under namn af et (lags Malacbit, och då år
Gipfen med koppar-kalk förenad.

A_nm. 3. Gipfens nytta i Qeconomien år ådkillig, ån
bru~
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brukas den til bilder och ftatuer, ån til Medailers afco-
pierande; til Frefko och Mofaifk målning; dock mäft til
tak och väggars öfverftrykande, famt allehanda få kallad
ftucatur arbete, hvaruti Italienare få mycket excellera.

Vid Gipfens tilredning år at i akttaga, at flora
(lycken på en gång ej vråkes i ugnen, utan bör den
förut "fönderftyekas i bitar af Haflelnötters ftorlek, och
fedan varfamt med långfarnt tilltagande eldgrad brännas,
til defs man mårcker at Gipfen i fitt pofande börjar
fålla fig.

Om den glödgas för ftarckt förlorar den fin hop-
håftande vårekan och fåges då vara dédbrånd.

Om Gipfen varm blandas med vatten blifver Gips-
bruket defs ftarckare.

Genus 2 Marir.or
V:"S'-'ii.

i Lapis cakareus polituram admitiem\ partini 'ar*
gillft y paucisque fartitulis bitummöji^mit wetallici^
infermtxtasä'' '■ V ' . ;

■■;": : "-"'" f ...' '! ;f :
Rarticlarne i denna ften åro antingen lena och

Ena eller och "beftå de af mindre gryn och fjäll ån
Kkakkfte.n;. Alluften och " toreka hårdnar all nyfs
upbruten Marmor, fom bårrör af det inblandade

lergryet,.hvifker och ej ringa underhåller och.
eket polituren i denna ftenart; förutan detta il.il»
jés och Marmorn Iran kalkften i anfeende til defe
höga och.lyftrafårgpr.
V Anm., i. I anfeende til Marmorens likhet med "kalk-
ften i elcl och mineralifka- acitja, få påftås af en dej*-■----'<■-- -'- -■-■c ■'" ' "-Minera-_.._,_
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Mineraloger tt de til Gemts ej böra fkiljas: Met. fom
Marmor år en mera componerad ftenart, hvilkens fin-
het och lenhet at antaga en hög politur hårrår af en
fin inblandad lera, fom och dels mångfaldiga fargor
upkommit af något inblandad Metalkfkt eller bitumi-
neuft våfende; at ej förtiga defs ädlare bruk i oecono-
mien; få tyckes och vara anledning at igenom defle kän-
netecken fkilja den från kalkften. At äter Marmorn går-
fer med acida, och åfven fom kalkften går i eld til kalk
det bör den göra, om den annors fkall knnna uptagas
i en och famma Claffis Lapidum fom kalkften.

Anm. 2. At det inmängde Leråmnet i Marmoren
.bidrager til defs .politur; det beftyrcka rön och förfök;
Svenlka Kåhlmårds Marmoren bevifar och tydeligen det-
ta; ty faft den hufvudfakeligen beftår af kalkfpat, fa
antager den dock för inblandning af Steatitcs, fpeckften,
fom år en förftenad lera, en rått vacker politur.

Uppå Bläsnäs ågor i Pargas Socken finnes en fin-
.gniftrig hvit fpatig Marmor, fom til particlarnas textur
och färgens lyfter, til alla delar upgår emot Carrara
Marmoren i Italien : men i brift af något lergry til gluten
eller häfte, fä, antager den dock en matt politur.

Om Erfurter Mufchelmarmoren hvilken til fin po-
litur år få vacker och lyfter, anmårcker och BAUMER
at den tydeligen innehåller något lera; At leran dock
ingår i Marmorens fammanfättning i alt för ringa mån,
och icke få mycket fom i mergelen, hvaråft den utgör
hälften om icke har öfvervikten emot kalkjorden, det
vifar Marmorens befkaffenhet; hvilken tydeligen år
mera alcalifk ån Mergelen.

Anm 3. At fargorne åter i Marmorn hårröra af et
bitttmeneuft våfende eller något metallifkt gry och ånga,
det intygar tillredningen af artificiel Marmor, och den

fom
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fem genom konftens tilhielp fårgas, famthvarpå fa hos
KIRCKERUS i défs mundo fubterraneo; i Apendix til
KUNCKELLS ars vitraria /om och i Kongl. Sv. Wet-
tenfkaps Acad. HandL för År 1763. Andra Quartalet, och
flereflådes finnes tilråckeliga upgifter.

Genus 3» Hepatites
§" *3-

L/z/>/V cakareus phhgifto & acido vitrioli impreg-
ttatus.

Når denna ften rifves, luktar den fom krut,
eller hepar fulphuris, och vifar defs analyfis, at kalk-f-
-jorden med victrill fyra och något eidfångt ämne
hår blifvit förenad.

Anm. i. Den Rönrike och kunnige Bergsman AX-
EL FREDRICH CRONSTEDT har varit denförfte fom
i något mineraliikt fyflem giort denna flenart rått be--
kant i federmera år den af BAUMER åfven anmårckt och,
har Herr Archiateren LINNé antecknad denfimma under
namn af Bitumen Gipfeum fcetidum umorpbum. Den år
funnen grofiållig vid Kungsberg i Norrige och fmågni-
ftrig i körtlar i Andaruvis fkifler. Stenen miftcr ej feld
fittcphlogifton eller acidum fåfom orflen; kan fåledes
icke heller brukas til kalkbränning.

Genus 4. Saxum Calcareum.
Kalkaktig Hallebirgs art,

§. 14»
DelTa kalkftenar hyfa til inblandning i fin fam-

wanfåttning tvä a tre (lags andra fkiljaktiga ften-
arter, och alt fom denna fammangyttiing år'mer*
eller mindre fullkomlig få indelas delTa flenarter i

G i Sax*



20
' ' ■;;■■" 7Peffé<sé ')"'"' "" :r' ''"'''■ ' "'■""■*'"*. '■'»

Saxat et V Conglutinata».:/v .._

\.lmperfé&eJ '_'*
§. !*"

Saxa ca!carea perfefle conglntinata
Delle åro fådane kalkaktige Hållearter, hvilkas af

olika ämnen fammanfatte delar, åro få noga med
hvarannan fammanfogade, at föga hvarken de in-
blandade främmande Stenparticlarne eller deras hå£
teåmne med blotta ögon kan åtfkifjas. Af fådan be-
skaffenhet år

§. 16,

Saxum calcareum particulis Leptamnojo argillaceis.
Alvarften. låmte kalkarten innehåller denna

ftenart en blandning af Lera och litet mo, finnes
på bland i Skåne och Wefterghhland.

§. 17-
Saxum Schiftofum cinerenm, argilla martiali inätt-

ratutn, glutine calcareo, Trapp. Svartjktol.
Förutan det denna ftenart, faller i några tioe-

ka fkifvor, gåfer den något af kalkinblandningen:
men hufvudfakeligen beftår den dock, af en förfte-
nad jårnhaltig lera. 1 Weftergdthland utgör denna
ftenart ofta de allmänna hålleartern3 i Bergen.

Anm. i. I anfeende til jårnhalten och kalk tilhland-
ningen i Leran få går denna ftenart lått til et fvart tåte
is;läs i elden; hvarföre den och brukas i det glasåmnet
waraf boutelier göres vid glasbruken. Se CRON-
STEDTS Mineralogie §f 267. LlNNffil Syft. Nat.
Tom. 3. pag. 7a. §, 19
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:' . §. IP-

saxa Calcarea imperfefie conghttinata
I delTe Stenarter fynes tydligen ftenbJandningen

til fin fårfkilta art, fom och kunna hår, de mellan-
rum fom fylles afjtet bindande ftenåmnet, fårfkilt
(Könjas- Hit hörer

§♦ 20.
Saxum calcareum^ fragmentis lapidum conghtwatum.

Källas af Italienare Breccia.
Detta år en' gyttring af kalk förvandlade pe-

trificater, eller innehåller den fmå -tycken af andra
ftenarter» hvilka af et kalkaktrgt åmne blifvit hop-
fåfte.

" Anm. i: Den fom brytes vid Lumacbella x Italien åf
en gyttring af kalk förvandlade muflor, fnåckor och G>-
raller, famt brukas allmänt detta ftenflag når den år af
höga fårgor ooh blifvit polerad, til prydnader i Arcfii-
teCtur. Se Cronft. Mineral, pag 231.

§. 21.
Saxum calcareum qvartfofum-, granulatum\ par»

ticulis paucis micaceis. Salbergshåll.
Anm. i. Denna ften faller an grof, ån fmågrynig ;

beftår förutan kalkfpat måfr. af inblandad Qvarts och
något litet fkimmer. År Matrix til den Silfverhaltiga
Blyglantfen i Salberget.

Saxum calcareum particulis qvartfofis, feltfpateis
gr micaceis fparfim mixtis.

Anm. i. Af denna befkaffenhet åro de grå kalkakti-
C 3 tige
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tige hålle - arterne fom hår i Finland ibland förekom-
ma, och hvilka i nödfall nyttias. til kalkbränning; i-
bland röija fig åfven fkorlparticklär i blandningen och
då ar den ån fämre.

Vid nyttiandet af denna flags kalk få bör vid mur-
ningen i fa mycket mindre mån fand tilfåttas, fom vid
kalkbränningen, fåltfpaten, fkimern och och fkiörlen ej
gå til kalk, utan förfalla de fonder fom et flags fand i
denna kalk. Af lika förhållande år det och med kalk-
fténar fom hyfa i tillblandning Steatitcs fpekften, hvil-
ken hårdnar til fand i kalken och ej går til kalk.

§. 23.
Saxttm, cowpcfitum arena variorum lapidum, gluti»

ne calcareo.
Denna ftenart beftår af åtfkilliga flags fand-

fcorn fom af et kalkaktigt åmne blifvit hophåftade»
På Ön S. Helena år en fådan fandblandad kalkften
allmånn, fe LWNÄII Syft. Nai. Tom, ~. pag. 7i* 1 Fin-
(ka fkårgården kommer man ockfå öfver en fådan
ftengyttring, med klara, ån hvita, ån gröna, ån och
rödaktiga Qvartsgryn.

Anm. r. Flere flag af kalkaktige Hållearter kunde vål
ån anföras, men fom det vore Tor vidlyftigt, tykes för
börjare i vettenfkapen defle anförde gifva nog anledning at
urlkilja flere Specks afSaxa calcarea.

§♦ 24.
Til flut bör jaganmårcka, at i hela Lithohgien fin-

nes få ftenflag, afflörre nytta ån kalkaktige Stenar.
1 Chemien tilredes af kalckjord och Spiritu Nitrt

den bekanta Phosphoms Balduini. Om kalk med Sp.
Vitt.
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Vitn Nitrl och Salts dcftileras och caput moritwht ut-
lakas, ftötes fint uti en mortel och folveras på nytt
med aqva gradatcriay fem af defse ofvannåmde äm-
nen århålles, och fedan detta genom dtftitlation co-
hoberas,få får man et vatten fom i mörker altid år
lyfande, eller phospborefcerande. lgnis grtcus påftår
POTTEN at den be flod af oflåkt kalk och Wapbts
eller s-ågon olja; Af kalk göres ockfå atrawenta
fympaibetica, at förtiga flera curieufe tilvårckningar.

I Medicin tilredes af kalk och alcalifkt falt La*
pis Septicus eller cauterium potemiale y åfven fom af
Oflåkt kalkvattn och merettrius (Mimatus corrofvus
fås den få kallade aqva phagedenica. För 30 år fe-
dan höllo Medici kalken för et förgift; nu föreflås.
den i Engelfka och Parifka Memoirertie fåfom det bå-
fta medel mot Sten och blodfpottning, Förutan det-
ta brukas kalken at rena animalifka och vegetabili*
fka oljor j at fkårpa alcalifka Salter vid faponificatio*
nery at afdrifva en Spirit. Akalimis volatilts af Salmi-
ac och dylikt mera. I kalken finnes och et befyn-
nerligk Sal eaufticum hvilket efter Meyers många arti-
ge förfök kallas af honom fubtilis fubftantia Jalinavolatilist gum ex acido qttodam eonftat , quod cttm />sr»
rifftma ignis fubftantia intimt conjswflum efi {fy.

I Metalurgien vifa kalkartige Stenar ån en <_#"
forberande egenfkap, fåfom vid fvafvelbundna Mar-
iners råftning, ån röija de och en reducerande kraft*

1 fåckrets rafinerrng, Fårgerier, Blekerier,
Garfverier, och en hop flögde- .ilvarc_.B--.gar åro
kalkarter åfven aldeks oumbärliga.

Til
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Til Murbruk har man af ålder brukat kalkerf,

och åro de af 2:ne (lag, antingen et fådant mur*
bruk, fom muras ofvan jord, eller och et annat,
då rourningen (ker under vatten.

Vi bruka nåftan allmänt at vid det förra til*
fallet, blanda fand ler och kalk tilfamman til mur-
bruk. Våra Finfka Bönder åfven fom menige man
i Sachfen de göra dock långt båttre, når de mura
med bara lera, ty allena hårdnar leran något: men
aldrig blandad med kalk. Sand fom år något järn-
aktig år och båttre til murbruk at blandas med
kalken ån fom ren fand eller mo. Infiövatten och
fadant fom hyfer någon fetma, år och lämpligare
til bruk ån det fom år falt eller minerek.

Terra Pouzolana fom nyttias under namn af
Ciment at muras med under vatten; den år en med
jårnjord och någon Bergfetma impregnerad kalkjord,
hviken har egenfkapen at hårdna i vatten. I Forn-
åldern giorde de gamla fitt kitt fom de kallade
Malta på a:ne fått, antingen af oflåkt kalk och fvin-
ifter, eller och af oflåkt kalk och beck.

Anm. r. Kalken fom fås af af kalkaktige Stenarter ,
år antingen hvk, gul eller grå, den förfta fjs af brand
Creiites §. s- eller och Conites §. 6. och fom defla ften-
arter åro de mäft rena kalkarter, få gifva de och den
flarckafle och hvkafte kalk.

I Finland fås och den båftakalk af Landets rena kalk-
(pater; kalken efter brända hafsfnåckor, eller fådane kalk-
ftenar fom hyfa mycken blandning af flika Oftrocodermata,

fifver en gul kalk; Den Gråa blifver åter af Lerblandade
alkfkifFrar, eller och nårkalkfpaten finnes mycket utblan-.

' : " dad
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dad af Skiörl, Skimmer, brunaktig fåkfpat och Quarts.
I fall i den gråakalken, Skiörleller blåndet ar jåmnhaltigt,
få öker den något fådan kaiks värde, emedan i murbruk
den då våixkar t'åfom en jårnhaltig Sand, til defs faftare
bruk med kalken.

Juhårdarekalkften, jumer fordrar den vatten til flåck-
ning; ju mera den år fläkt, defs mindre vatten vid bruket.
Ju mindre infammalile ikalkften, defs båtre bruk; ty afM-
fiammabile volatiliferas kalken, och mifter fin aleaiifka
natur.

Til kalkbränning åro de conifke ungnar fom brukas på
Gottland de tienligafte, och bör, vid bränningen den ftör-
fla ften lågges nederft, och den mindre ofvanpå, famt
brånnes med påökad eldgrad 3 å 4 och flere dagar; under
bränningen förlorar kalken en trediedel, ja, til hälften af
fin tyngd, fåfom det fker då af fhackor kaik brånnes.

Teckn at kalken år fullbrånd år,
1:0 At kalken år lått
2:0 At han år.fgnms', eller efter brännandet gifver

klang affig.
3:0 At han val uplöfes och faller fonder efter flåck-

ningen med vatten.
4:0 At han år til fårgen väl hvit.
y.s Slåekes kalkften med varmt vatten, anfes den

blifva mera feg, och båttre ån om det fker med kalt,
då den faller fkör.

a) Prof. Kalms Amerr. Refa I. Tom. pag. 260.
b) Prof. JValleri Mineral, pag. 13.
c) Samma Bok och Auclor pag. 2^7, 301. And. Tom.

pag. 78.
d) Rud. Avg. Fogels Pract. Mineral Syftem pag. 10g.
e) Joh. Fred. Meijers Chymifche Verfuche zurnåhern

ejrkentnis defs ungelofchten kalchs.



HÖGLÅRDE HERR CANDIDAT.

Vi böre med fkäl fägna ofs, at uti vår tk] den gamla
fördomen blifvit afiagd , dett krig och vspnebrak
endaft böra f_<f.a ett ädelmodigt folks liog, och leda

defs af-ickter. Den äran fom förvärfvas genom blods utgiutei-
fe och ofkyldiga mennifkors olycka, anfes nu meta billigt
icke för den ypperfta, långt mindre för den endaftc, (i|| hvil-
ken Länders ftyresmän och famhällens Ledare böra fyfta. Frids-
Idrotter och fredliga förtienfter hafva vunnet ett väl förtient
värde uti de Högas finnen. Och fom deras fmak gt-tnenligen
bildar allmänhetens tänckefät,få hafva dekonfter och vetenfkaper
fom lära at genom Hushållning, eftertancka och idoghet befor-
dra famfundets fällhet, blifvit ett lyckligit föremål för medbor-
gares aktning och qvicka fnillens underfökninggar. Hushåll-
nings, Bergs och Bruks vettenfkaperne biifva icke mer an-
fedda fafom blotta handtvärk, fom tillförene fkedde, utan
fåfom lönande vettenfkaper, de där, förtiena rum pä ParnafTen,
och äro värdige ar läras och utöfvas af de ftörfta fnillen. H. H.
Candidar, Edert arbete lämnar mig ej förfta anledning at räk-
na Eder bland dem fom älfka defle vettenfkaper. Är dett en
fåker fanning at förtienfter och belöningar böra rättas efter vett
vilja och förmåga at gagna och befordra allmänt väl, då har jag
ftörfta fog at fpå Herr Candidaten en fäker och en rik fkörd
af fin anlagda möda. Intet fkal högre fägna mig än at en
blid himmel belönar med lycka och välgång Högl. Herr
Candidatens dygder och väl använda ungdoms tid; ochfak-
ns aldrig Herr Candidaten någon af alla de fördelar fom
kanna aftlra en utmärckc fällhet 1 Sä önfkar den fom bar
äran at med högaktning vara

Höglärde Herr CANDIDATENS
Croeoby den n, Novembr. 1768.

Trognafte Vinn.

JACOB BRUNELL.
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