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OM

HVITA JÄRNMALMER.
Ufus impigree fimvl experientia men t is
Paulatim docuit pedetentim progredientes.

Lucretius.

$. I.

Naturlige Kroppars fullkomliga kännedom läg¬ger utan cvifvel råtta grunden til deras nyt*
jande. Det år lika fant, fom naturligt, at et

åmne, hvars egenlkaper til ftörre delen åro obekan¬
te, förftå vi antingen aldeles intet til något gagn an-
vånda , eller ock fker det låtteligen på et forvåndt
och mindre tjänligt fått» Vi hora dock vörda For-
fynen, fom få förgt for vår ovetenhet,at ofta nog
märkliga fördelar kunna hämtas af ringa och grof-
va kunfkaper. En lycklig flump, nod eller någon
fynnerlig tiltagfenhet opnar ofs ögonen; hopp om
utkomft och vinning leder in i vågfamma tilfiåll-
ningar, och genom många mifslyckade förfök om-
lider til en famling af rön och årfarenheter, hvilka,
vederbörligen fammanlagde och fins emellan förlik¬
nade, dana pålitelig och faft vetenfkap. Naturens
Herre fynes åfven, på et härefter paftadt fått, haf-
va kringdelt jordens fkatter. De mörkafte tider
hafva ej fållan fått hugna fig af de rikafle fynd.
Ymnighet och öppet tilfålie måfte förft locka til
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2 Om Hvita Järnmalmer.
upodling; men alt fom öfningoch årfarenhet fedan
fårer konden til dörre fullkomligher, indrages fmå*
ningom denna naturliga upmuntran. Större flit och
upfkårpt omtanka fordras då at årfåtta hvad pE be-
quamlighet, godhet eller mängd aftager. Aldrig
hade våra förfader funnit fin rakning, at uptaga
Fahlu och SahTbergs grufvor med de tilgångar,
fom dar nu kunna vara. Rikare forråd var nödigt, at
hår fatta Bergslags rorelfer i gång: fakernas belä¬
genhet och idkarenas okunnoghet gjorde ändock
vinningen mycket måttelig. Häremot hade le¬
nare tiders kunfkaper hår träffat for dort byte,
och måfte nu dels åtnöjas med ringare malmfång,
dels finna fig vid, at göra til godo fvagare arter,
fom forntiden hvarken behofde eller férftod at rått
nytja.

5. IL
Vi kunne lik fom i tre grader känna alla kroppar

på vår jord. Antingen fade vi upmårkfamhet vid
ytan: och lära af den fkilja dem ifrån hvarandra ,

h vilket utgör Naturkänning, Hifforta naturalis; el¬
ler utröne vi almånna egenfkaper och deras lagar,
fom fyffelfåtter den egenteligen få kallade Naturkun¬
nigheten, fhyfica; eller gå vi på fjelfva kårnan, då
fammanfåttningen, och dermed grunden tii alla egen¬
fkaper utforfkas, hvilket år Oberniens föremål. Des-
fe tre grader åro alle, hvar i fin mon och ordning,
angelägne: den förda, at känna bokdåfverna i Na¬
turens bok , den andra at dafva, och den tredje
at låfa rent. Når vi hunnit tilråkligen känna hvar

faropp



Om Hvita Järnmalmer, 3

kropp på detta fått, då forftå vi forft grundetigen
hv-ad den kan duga til, och huru den enligt fin na¬
tur bad bor anvåndas; ingen kunfkap blir då frukt¬
los och onyttig, Men, ty vårr, felas Innu fådan ve-
tenficap om de flefia. Alt vårt ombeflitande bor
derföre ricktas d^rhån, då fråga år, om de natur¬
liga tingens råtta bruk och nytjande. Heic Rho-
dus, heic falta.

§. in.
Hvit järnmalm år det åmne, fom i följande af-

handling fkall nårmare fkårfkådas och til fit lynne ur-
redas» Defs fårg, fom, innan han af luften blifvit angri¬
pen , gemenligen år hvit, har gifvic anledning, at
fkilja den från andra arter, fom hyfa famma me*
tal, och fjeifva järnets Jfkicklighet fil dål förvårfvat
den famma namn af Stahlflein och Stahlertz i Tyfk-
land, hvaråft defie malmer ymnigare ån hos ofi tå-
refalla: han kallas ock der Weisfe Eifenfpat, Pflinz,
m. m. famt i Frankrike Mine de fer fpatique, af det
gry han oftaft vifar. Ytre befkaffenheren röjer låt-
teligen defia arter , ty hvaråft de blifvit blottade
och får fri luft någon tid varit utfatte, befinnes y-
tan angripen, mer eller mindre. Förfta årgården
beftår deruti, at fårgen motknar, hvilkec gemenli¬
gen inom korrc tid hånder; fedan blir ock famman-
fåtningen efter hand lofare, famt ofta bringad til r

fvart pulver. Affkiljes flik vitrings-fkorpa, finnes
åter derunder naturliga fårgen, fom i almånherkan
råkrias for hvit, ehuru den har flere förändringar,
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4 Om Evita Järnmalmer.
hvilka falla åt gråte eller gult. Gry kallas partik¬
lars fynliga fkapnad och fammanhang. På frifka ftyc-
ken faller det hår merendels fpatfjålligt, docJk af
arfkilliga olikheter, få ae en del kunna anfes for
fkifrige, andre for grynige, gniftrige, o# f. v. hvib
ke fåledes nåftan altid åro cryftallinifke; ty rått få
fullkomlige och med fåkerhet hit horande låra fin¬
nas af hek tått brott, hvaremot all determinerad kan«»
tighet förudåtter någon uplosning och anfkjutning.
Denna operation har val ibland haft frihet, at or-
denteligare fke, då åtfkillige måfslike drufer och få
kallade jårnblommor, Eifenblikhe, upkomma afden-
dritifk , pipig eller kiftformig fkapnad ; men meren¬
dels har den varit tvungen och roåft gå for fig in¬
uti ftora maffior, hvädan nödvändigt oredighet up-
kommit/

Hårdheten af ovitrade (lycken år val fådan, at
de med fkål råknas ibland iörfteningar, dock går
den ej vida ofver, åtminflone år ingen bekant för
den grad, fom fordras* at på vanligt fått elda emot (tål.

Vitringarne hafva gemenligen fvart fårg,dock
Falla en del mer eller mindre i rödbrunt. Det hän¬
der ofta, at arter, fom plåga hit föras, åro bian¬
dide med ochror, af helt annat urfprång, ån hvit
järnmalm. Sådant kan på hållet, der de finnas,
båft och nåftan enfamt urfkilias. Gifva kringvarande
berg vitrfng af flik fårg och för ofngt verkeligen åro
af hvit järnmalms natur, få år faken nog cydelig,
och då torde befinnas vid nogare underfokning, at
ée hårrora af någon tilfålligt närvarande mineralifk

fyra



Om HvJta Järnmalmer, 5

fyra; men i'annan håndelfe år ftörrc Ikål . at (öka
deras tilkomft annorftådes.

§. iv.
Hvita Järnmalmers naturliga belägenhet fynes

vara Ikiijaktig. Vid Smalkaiden hyfa flera berg
dem i gångar. I Stahlbergec år en, omtrent 2$ Lach-
ter måcktig. Når damjorden blifvit undanröjd, rå¬
kas förft fandften, från 9 til 20 L. djup. Därunder
följer en bådd, fom kallas Nefchper, beflående af
oredig fpat, i hvilken körtelvis träffas oduglig
malm, men på ftörre djup blir den båtre, och
utgör en fvåfvande gång eller flöts , med aflösning,
både emot liggande och den grå fandflen , fom ut¬
gör hängande våggen; famt ftryker i fåle många hun¬
drade L., befynnerligen emot öfter. Störfta måck*
tigheten år 25 til 30. L., bvarmed han dock ej går
djupare, ån 40-45 L., ty dår börjar han nedåt fpit»
fa fig ihop eller förtryckas. Spat, quarts och min¬
dre god järnmalm år inblandad. Liggande år en
lerig kalkblandad bådd, Zuchtvand kallad, fom på
djupet blir mer och mer faft, famt omfider uttrån-
ges af blåaktig glimmer. Således finnes hår Stahl-
fteinen nåflan emellan uråldriga åmnen och fadane*
fom i fenare tider blifvit Jagde, hvaraf upkommer
tuetydighet, til hvilketdera flaget den rätteligen räk¬
nas; dock göra gry och de ofrige hittils bekante
rön nog troligt, at den bör hänföras til uråldriga
jordfkorpan. I Mummelbergec går malmen med
Nefchper eller fpat och fåmre art ut i dagen. Ber-
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£ Om Hvita Järnmalmer.
gen åro hår i almånhet höga* Åt norr -f mil från fta-
den ligger Stahlb;rgec; dubbelt få långe år til Mum-
melberget; j mil derifrån något åt höger år Wei-
besender reviere belåget, och ån mer åt höger en
annan grufva vid Brotterode.

Vatten gör val foga befvår i grufvorne, dock
kunna ej dollar umbåras, hvilka åfven tjena til mal¬
mens utförfel, få ac vid Stahlbergei fchachter famt
konfter, både med vatten och håft.drift, aldeles und¬
vikas m).

I NafFau flcal hela berget beftå af ljusgul ftahl-
ftein, med gångar af kopparmalm, dels ock af blod-
ften. Vid Schifshyttan åger Svartberget af fådant
vitrande åmne fint namn: hår vifar fig ockfå på ba¬
ra toppen en måcktig kalkgång, uti hvilken, utom
åtfkillige andra arter, fpatig hvit Järnmalm infal¬
ler. Vid Hållefors tyckes likaledes hållearten i de
gamla eller dftra grufvorne vara hvit Jårnmalm, e-
huru hallten flåcktals kan vara nog olika.

Således tråffas Stahlfteinar både i gångar, floar
och hela berg.

§. V.
Desfe arter förholla fig i eld på följande fått,

då de allena eller utan tilfats fÖrfökas. Såttes me-

delft blåsrör låga haftigt på dem, fpraka de fonder
och defs häftigare, ju mer cryftalliniikede åro. Dock
finnas någre, fom icke vifa denna egenfkapen, i
fynnerhet vitrade, och de, fom aga någorlunda tåte

m-

*) F. L, Cancrinus , Bcfckr, der Bergverkt.



Om Hvita Järnmalmer. r

gry. Hollas de några ögnableck i elden, få blifva
de fvarta , och dragas genafl af: magneten, hvfåket
fållan hånder foruc. De tiefte hetta åfven med vat¬

ten efter bränningen , famt falla fonder. I ftarkare
eld förloras icke fvarta fårgen ,> ehuru den ftundom
litet dragés i fvartblått^ fomlige vifa dock rödaktige
flackar, fåfom märken af infprångd kis. Förmögen¬
het at betts med vatten , famt at deruti lått fånder-
delas, förgår genom för häftig och längfam hetta,
åfven fom hos vanlig kalkften, men ehuru ftark
eld de utfåtcas före, få vifas dock ingen benägen¬
het at fmålta.

Infatte på fkårfvel i proberugn i tvä til tre tim¬
mar har forluften varit ly til 40 , ja ibland ån flerc
procent. En del fvartna, innan de ännu någon gång
hunnit npglédgas, men andre tåla mer, förr ån fvår-
tan går anda igenom. I början tyckas de likfom
fvettas eller fucktas, men röja icke någon luckt, om
de åro rene och frie från kisgnirtror. lifter råftnin*
gen dragas alle flarkt af Magneten och gifvä meren¬
dels kaikvatten y dock af olika ftyrka efter deras fkilj-
aktiga fammanfåtning. Åtfkillige phosphorefcera r
når de i pulver flåppas på upgiödgadt ko).-

Anftållas deftillations förfök med dem , få går
i början en våtfka ofver. Denna år ej annat ån vat¬
ten , fom icke gifver ringaffc flag pä fyra, ehuru
elden fluteligen varit drifven til mattans ftarka up-
g^ödgnini?,, Mån, den af det årholina vatnet har al¬
drig gått ofver 20 procent, i de förfök, fom blif-
vit enkom di dels utrönande anftålte, men ofta va¬

rit



s Om Hvita Järnmalmer.
rit anfenligén mindre. Bindes en titftruken blS fa
vä! til omkring retort- halfens öpning, i ftållet for
recipiént, fä utfpånnes den, mer eller mindre, ef¬
ter omftåndigheter, faftån vatnet til ftörre delen
ofvergåt och hopfallit til droppar. Den elaftica ma¬
terien beftnnes vid nnderfåkning vara luftfyra, for-
mängd med få kallad antåndeiig luft, om hettan bltf-
vit haftigt och högt drifven, men annars intet.
Mängden yppar fig i det följande nogare. Det fbm
blir quar efter dylik operation har undergåde fa ra¬
ma förändring, iom vid råftning.

§. VI.
I blandning med de vid blåsrörs förfök bruke-

liga falter, hafva hvita Järnmalmer följande förho!-
lande. Med Borax fmåha alla lått ned, nåftan fom
kalk, få framt ej något främmande ämne gör trög¬
het. Glafet far grön och vid ftörre tilläts gulgrön
färg, fom omftder faller i gulbrunt och gör det
fluteligen fvart eller hvitt opact, nar det blifvit
öfverlaftadt. Underftundom får boraxglafec granat-
färg, hvilken icke förfvinner, fom den gröna, men
kan dock förfvägas genom långfam fmåltning; detta
händer dock endaft med arter, fbm äga få ringa j järn»
hallt, at de oacktad råftning ej dragas af magneten, få-
fom en del Wattholma kalker, hvilke, ehuru de hol la
famma beftånds delar, fom hvita järnmalmer, likväl i
anfeende til deras proportion, måfte fkiljas ifrån dem.

Med Sal microcosmicum årholles grönt eller
gulgrönt glas, fom vid ftarkare tilfats af en del mal¬

mer



Om Hvita Järnmalmer♦
mer och innan fmåltningen blifvit vål qvick, vifar
(ig mörkröd eller granatlik. Denna fenare fårgen
vinnes dock ej på detta fåcc med alla arter, oclrbrånnes
åfvenfnart ut, hvarefter glafet blir grönt igen. Efter
måttning får man i bagge fallen, ftundom hvitt och
ftundom fvart opact glas, alt fom jårnhallten år olika.

Med alkali fixum fmålta deffa arter til hvit
opac flagg eller maffa, fom ibland något drager i
grönt, och i ftarkare eld fvartnar utanpå. Deffa for-
fijk bora göras antingen idigel, eller med blåsrör på
blank jårnikifva, emedan kol fuper uti ffg alkali.

Slappes oråftadt pulver af dem i fmålc glödgan¬
de faltpeter, få upkommer mårkelig fusning och
fråsning, ibland med och ibland utan phosphoriikt
Iken. Med råftadt pulver går uplösningen for ffg
utan fådana ro reifer, hvilka fåledes vid de flyckti-
ga delars utdrifning åftadkommas. Ingen deetona-
tion Ikonjes i någondera håndelfenu

§. VII.
Når fyra drypes på dem, upkommer ftarkare

eller fvagare fråsning, (Blom med kalk hinder. En
del vifa dock ingen röreife förr, ån de pulverife-
rade flåppas deruti, och ibland fodras ändock defs-
utom hjclp af vårma. De tre brukelige mineral*
fyrorne tyckas foga gripa dem an, då de åro i dör¬
re bitara men om de pulveriferas, och i tilråckc*
lig mängd anvåndas, kunna de rena arter helt och
hollit uplöfns, hvartil likväl fordras digeftions varma
i några dygn. Hårunder upftiga en hop blåfor, i

B ftör-



so Om Hvita Järnmalmer;
ftorre eller mindre antal, efter malmens och lo fe¬
rnediets mängd, famt värmans dyrka.

Uplosning gjord med utfpådd vitriols fyra blir
gulgrön, och vifar i täppt kärl knapt någon ochra
pl botten. Med Saltpeter fyra blir fårgen defs röd»
brunare, och järnkalken defs ymnigare, ju ftrån-
gare hetta brukas* Saltfyran löfer fortaft och blir
déraf ljusgrön. Ibland vifar fig i början en brun-
röd fårg, hvilken fedan förfvinner, men tlnderftun-
dom bibeholler fig til defs focker, eller dylikt med
phlogifton belaftat ämne, tilfätces. Detta hårrorer af
proportionen imellan ingående järn och brunftem
(magnefia nigra) 9 fom af det följande närmare up-
lyfes b}.

Åro främmande inblanningar tildådes, fåfom
asbeft , Jfkörl, zeolit, kifel , m. m. få blifva de
quarliggande på botten.

§. vur.
At närmare utleta ej allenaff beflåndsdelarne,

utan ock deras proportion, åro åtfkillige förfok an-
ftålte, i fynnerhet med en fpatig art från Nasfau-
Siegen. Vi hafve af det föregående Iårdt, at det v
fom i råftningen bortgår år dels vatten , dels luftfy¬
ra. Vickcens förminfkning genom full rå (tning gif-
ver derföre tilkånna ej allenaft det förra, fom man
hittils trodt, utan tillika et annat flyckcigare grund¬
ämne cl Det år i almånhet klart, at når, utom

for

■f) Se §v f. XI, m och VIII. H y m.. fl. T änfe flet . for få»
ö^Framledne Bergtnäftaren Cronftedtv ! vatten,

sch efter honom BergsR. .Scopu-
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förluften i råftning, gifvcs vickten af etdera desfa äm¬
nen , finnes låtteligen det andras, fåfom varande fyll¬
nad til hela minfkningen. At vinna denna uplys-
ning, åro afvågde portioner malm uti trlråckeiig
myckenhet vitriol-fyra uplöfte, på det fått, at vål den
fvagare och fpånftiga fyran, fom hårunder afdrefs,
/lapp ut, men for ofrigt ingen fucktighet fick fkin-
gras. Som i detta forfok alt vatten blir quar, fä
utmärker vågning, fedan uplosningen år gjord , hu¬
ru mycket altfamman hårunder blifvit låttare, och
ikilnaden år juft den förut i malmen varande lnftfy.
rans vickt. På detta lått kan tåmmeligen nåra mäng¬
den ut/lakas af defife flycktigc beftåndsdelar, ej al-
lenaft tilhopa , utan ock får/kildc. Den år nog för¬
änderlig , dels efter arternes olika lynne, dels ock
efter den tid de varit for fri luft blottftålde.

Råftnings forluften af de från Naflau Siegen un-
derfokte ftycken år befunnen ay,hogft 28 procent,
af den Öfterrikifka Pflinzen 35", af Vefterfilfbergs
inemot 40, o. f. v« Genom uplösning förloras mer
eller mindre, efter arternes be/kaffenhet; men uti
de hittils anftålda forfok, har det alckig hunnit til
liålften få mycket. Således år for exempel vatnets
vickt til luft/yrans uti den Nasfaujfka, fom 17 til 12,
och i Vefterfilfbergs, fom 4 til 4. De flag, fom
icke fråfa med fyror, innan de pulveriferas, förlo¬
ra i råftning 8-12, famt i uplösning 2- 3, de aga få-
ledes 4 gånger få mycket vatten, fom fyra. Om
den genom uplösning lösblifna luftfyran famlas, be-
finnes den aldeles ren, upfupes helt och hollit af

B 2 til-



12 öm Hvita Järnmalmer.
tiiråcklig mångd kalkvatten, och vifar icke ringafte
fporaf antåndelighet, hvarken förut eller fedan den
gådc derigenom. Samma hånder, faftån luftfyran år-
liollits utur de arter, fom rå dragas af magneten ,

hvilket tyckes vara nog befynnerhgt, men blifver
begripeligt, når man 1:0 vet, at brunften ingår i alla
hvita järnmalmer, och at den vinner loflighct i fy¬
ror medelft phlogifton, fom han begårligt röfvar åt
hg. Det brånbara , fom /kulle orfaka antåndelighet
quarholles ofta af hrunften, ty ehuru den meren¬
dels något år vitrad, vifa dock folationerne fållan
annan färg, ån den järnet meddelar , hvilket likväl
borde hånda med den brift af phlogihon, fom or¬
faka t mörk anlöpning d)\ 2:0, at faftån viffa åmnen
dragas af magneten holla de likväl ånnu for litet
brånbartat utgöra fullkomligt jårn, fådanc fom med
fyror gifver antåndeliga ångor, ty denna metall har,
fom några andra, formogenhet at efter omftåndig»
heter taga olika mångd phlogifton åt hg.

§. IX.
Jårnets nårvarelfe röjer hg fållan med magne¬

ten, innan råftning eller åtminhone glödgning fö-
regåt, dock hånder det med några arter. Hallten
kan bår utrönas dels genom vanlig fmåltning i digeS
med tilfats af tjenliga åmnen, fom, utan at angripa
eller förflagga fjelfva metallen, böra quickt uplöfa
bergarten , bibringa tilråckeligt phlogifton, och gif-
va hela ma/Tan en fådan flytaktighet, at alla korn
lått kunna famla hg. Denna utvåg år almånt bru-

keligj
ä)§~xi "
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kelig, famt går vigt och fort: men når fråga år
om fullkomlig noggranhet, kan det ej nekas, at
den ånnu år mycket felaktig* Klarade bevis derpä
år, at om man flere gånger tager af facnmma ftyc-
ke malm, famt efter all gorlighet dermed förfarer
lika, få hånder åndock ej fållan , at utflagen blifva
fkiljaktige på flere procent. Hårtil kommer, at
flaggerne nåftan altid holla något af den fökca me¬
tallen uti (ig. De nu i fråga varande arter hafva
defsutom en egenfkap, fom forvårfvat dem tilnamn
af fkårande, och beftår deruti, at de begärligt för«
ena dg med den blanning , fom utgör diglar , hvar-
igenom nödvåndigt hånder, at når de uplofl: den
flack de ligga på, upkommer öpning for den fmål-
ta maffan, fom lyder fin tyngd och rinner ut. Den¬
na olågenhet kan förekommas, om fand och lera til-
fattas uti fjelfva fluffen. Ren kalk och aldeles fand-
fri lera fmålta vål i ingen proportion tilfamraan, men
tilkommer kifel, blir blanningen dertil ganfka bena-
gen. En del ren lera med lika mycket kalk, och
två til tre delar kifel, gifver den fmålteligafte fatfen.
Alla underfokte leror holla mer eller mindre kifel,
mechanice tilblandad, ja, ofta kan ofver 70 procent
vafkas derifrån, då åndock det finafte blir quar, fom
ej på denna våg låter afföndra fig; aldeles fandfri kan
ej vinnas utan genom uplösning och fällning. Hår-
af finnes låcteligen orfaken, hvarfore vanlige leror
kunna fmåltas med kalk.

Flere af defia arter, i fynnerhet de fattigare,
vilja trögt gifva korn eller Regulus -5 men tilfats af

B 3 4



*4 Om Hvita Järnmalmer,

4 til 6 marker hvit nrfenik på Centnem brirn
gar dem nådan altid hårtil, ty den gor fmålfan
nog quick, dock blifver härigenom hallten något
for ftor, få at litet blyglas (åkrare användes, hvih
ket gor famma goda värkan, utan at oka järn-
kornets tyngd.

Emedan kalken år hår den bergart, fom /kall
fmåltas, få kunna flere ämnen brukas dertil, dels
andra jordarter, fåfom kifel, fand, gemen lera., m.
ni., dels falter, fåfom eldfafte aikalier, glasgalla el¬
ler borax. Altid tilfktes något med phlogifton la-
ftadt ämne, fåfom (vart flus, eller ock blanning af
lika mycket röd vinden med alkali fixum, hvilken
kan kallas vindens flufs och år mer reducerande,
ån den förra. En häftig och ftark eld gör båfta
värkan.

Men, fom redan anmärkt blifvit, den vanliga
proberingen år ej altid tilförlitelig, emedan fäder¬
ne mer eller mindre angripa metallen, derföre fås
ofta, då bergarten ej år ymnig och ftrångfmålt,
långt ftörre regulus, om malmen inlägges på di-
gelbotten i en liten af kolftybbe och lervatten gjord
liård, famt fedan til öfverfta brädden betåckes med
fucktadt kolftybbe, utan all Aufs* Vore järnet hår
det enda metalliika fkulle det genom oplösningoch
fällning med blodlut aldranogaft utbekommas, men
fjelfva brunften fålles tillika , fom gor detta me¬
del otilråckligt, hvilket dock, om en metall år en-
fam, år ibland de fåkrafte, når man förut vet, hu¬
ru mycket fällning en vifs mångd af famma metall
enkom uplöft gifver, Stor-
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Störda hallten går fållan öfver 60 procent på

de rikafte utlåndfkes de halkigade af våra inhemfke
hinna knapc til hälften, och dede åro ändock ganfka
fåilfynte: de flåde åro under i?, men fvartna likvål
1 eld och luft, äfven de , föm ej holla öfver 1 eller
2 procent, ty vi lkola itrax få fe, at denrta färg ej
egenteligen hårrorer af järn.

Det torde annars vara rått rart, a t finna nå¬
gon enda kalk, fom år aldeles fri från jårn. Den
klarade dubbelfpat går väl genom vanlig bränning
til hvitt pulver, men utfättes den for långfam och
ffark eld blir den brunaktig och lämnar genom
uplösning ochra, fom knapt angrspes af fyror. Man
kan ock drax röja järnet genom oxblods lut, då
flik fpat uplöfes i jårnfri fyra, De klarade berg-
crydaller och den hvitade piplera holla bevisligen
äfven litet järn, få at denna metall fynnes vara med
nädan öfver alt.

Under hvad fkeppeKe hvita järnmalmer föra
fin metall, kan inhämtas derueaf, at folutionerne gron-
fka, undantagande med fkedvatten, hvilket begår-
ligad aflondrar phlogidon. När järn uti metaliifk
form upofes, få fkingras altid en mångd phlogidon,
hvilket de antåndeliga med tjenliga mendrua updi-
gande ångor intyga 5 och et fådant til någon del de-
phlogidiceradt järn gifver med virriols fyra grönt falt,
defs högre til färgen, ju mer bränbart är i behöll. Gju-
tes pä desfa malmers pulver helt litet af utfpådd vitriols
fyra, fom fnart dels upfupes afmasfan, dels forflyger, får
man innan kort tydeliga gröna vitriol-crydailer. Si¬

da
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dane fåtta fig äfven i folution, men långfammare. Ef¬
ter nu ingen antåndelig luft vanligen fås vid hvita jtrn-
malmers uplösning, icke en gång då de oråftade dra¬
gas af magneten ej, ß tyckes järnet hos dem fin¬
nas omtrent af (amma lynne, fom i gron vitriol,
Kanfke ibland något halltigarepå phlogifton, emedan
den vitrade brunflen ändock med tilhjelp af fyran
kan taga det dfvcrflodiga åt fig.

§. X.
At kalk utgör en betydelig del af vickten uti

hvita järnmalmer/), kan inhåmtas af många omftån-
digheter. Efter lagom bränning hetta en ftor del
med vatten, famt gifva dermed kalk-uplösning.
Når de blifvit i fyror til måttning uplofte, kan kalk¬
jorden fållas derutur, och fårfkilt underfokas, men
om den fkall blifva någorlunda fri från iårnet, måfie
metallen forfl: affondras, antingen genom blodlut,
eller fårficktig praccipitation med rent alkali volatile.

Hvårföre kalken i ftahiftenar, underftundom få
trogt fråfer med fyror, finnes af proportion, famt
den innerliga och fafta förening, fom denna med
de ofriga ingredientierne äger,

§. XI.
Utom de anförda ämnen ingår uti all med fkål

kallad hyit järnmalm en ftorre eller mindre mångd
Brun-

e) yilh feradt järn, och nämner icke ens
f) Hr» Sage anfer hvit Järnmalm kalk Jåfom bejtånds - deU

blott för et med faltjj/ra minerali•
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Brünften« Denna, förbunden med en vifs mängd phlo-
gifton, år hvit, och i fådant tilftånd finnes den åfven
uti aiia ovitrade arter; men altfom luften efter hand
hinner afföndra det brånbara, eller eld på kortare tid
uträttar det famma, få mårknar den mer och mer, famc
blifver omfider (vart,fom den vanliga brunften, Hår
ar råtta orfaken til fårgens förändring. På torra vå¬
gen har man annars fvårt, at tydeligen vifa denna
ingrediens, emedan jårn altid tillika år närvarande,
fom bortblandar de vårkningar, hvilka af magne-
fia nigra enfamt borde upkomma; det går likväl an
på flere fått. En bit hvit järnmalm uplöfes i borax
for blåsrör och fårgen efterfes noga i famma ögna-
bleck, då lågan uphörer, få plågar den ofta vifa fig
granatlik, mer eller mindre, efter hallcigheten, men
förvandlas fnart til gulgrön, hvilken åfven omfider
förfvinncr och lämnar glafet fårglöft. Detta blir ö-
gonfkenligare, om uti föregående fmåltning, me¬
dan den ännu flår quick, tilfåttes litet faltpeter,
hvarvid en detonations fkumning med gulgrön och
hvit färg upkommer, men gifver rödflåckig perla,
fedan det kallnat. Knipes glafet med korntången,
innan det hunnit ftelna, blir fårgen fynbarare, men
maflan merendels fkummig. Anblåfes röda glafet
på kol, fås det åter klart och fårglöft ; men rödhe-
ten kan, få ofta fom behagas, ånyo framkallas med
faltpeter. På blankt jårn blifver glasperlan ej fäl¬
ten rödaktig, utan faltpeter. Alla nämnde förän¬
dringar falla långt tydeligare i ögonen, [om fal mi-
crocosmicum nycjas i ftållec för borax. De grunda

c fig
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(ig på den egen (kap magnefia nigra
tilråcke-iigu phlögtiton girva fårgiös folution, både
på våta och torra vågen, men annars en darkare
eller fvagare eramoKi, hvilken formogenhet , med
flere, fnart uti K. Vet. Acad. Handlingar utförliga¬
re. blifver förklarad g).

På väta vågen kan brunflens inblanningen
långt tydeligare låggas å dag-a, ty om en i fyra up-
löd hvit järnmalm tårficktigt genom rent eller cau-
ftikt flycktigc alkali forft frias från järnet, iorn har
minfla attraction til fyran, få låter fedan genom
famma praecipiterande medel en hvicaktig materia
afton dra (ig, forn i luft eller eld fvartnar, fom gift
ver glas cramoiii färg, och for ofrigc i alla ornftåndig-
heter fulkomligenofverenskommer med ren brundem

§. xir.
Af foregående kan inhämtas, it uti all hvit järn¬

malm ingår luftfyra, vatten, järn, kalk och brun*
den. Ingen enda af hittils underlokta arter är der-
ifrån fri, dock år proportion dem emellan gand<a
föränderlig; ja fomlige holla få litet jårn, at de ic¬
ke en gång efter rådningen röja det for magne-
ten, och ffledes icke egentelig kunna föras hit;,
men, om de i fyra uplöfas, kan icke defs mindre
medeld blodlut fållas en hop berlinerblått derutur, til.
teken, at de vårkeligen holla jårn..

At

0, Ht\ Scheele har uti ingifvén af. fände fått underfökt denna: mineraf
handling om. Brunjleu på. et uplj».
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At utröna, om til åfv§ntyrs någon af de be¬

kanta mineralfyrorne år tilftådes i desfa malmers
fammanfåttning &), hafva åtfkillige forfok blifvit gjor¬
de. Då ftahlftetn, utan föregången råftning, deftil-
lerns, öfvergår, fom förut år nåmnt, et vatten, hvilket
icke vifar ringade fpor at fyra för de ömafte reagen¬
tia , ehuru roaffan hollits i läng och ftark glödgning.
Likaledes år deftillation anftåld med tilfats af ftark
Vitriols-fyra och förelagd recipient, uti hvilken var
litet deftillerat vatten, men hvarken rök, eller luckt,
eller öfvergående vatten, hafva gifvit något tecken
at mineral - lyra, om icke hettan varit få ftark, at
något af den vitriolifka gådt öiver. Vatnet, fom
var i förlaget, har efter operation icke yppat ringa-
fte mårke at falefyra, då filfverfoiution /logs deruti,
ehuru, fedan några droppar af denna uplösning
tilkommic , en tydelig hvit fällning ftrax hånde ,
om allenaft fpitfen ftacks deruti af et fint glasrör,
fom blifvit doppad i |lod deftilleradt och med i
droppa fvag faltfyra blandadt vatten, famt federme*
ra viftad i iutten, at endaft en ringa fucktighet på
ytan kunde fitta qvar.

At uptåcka, om vitriols-fyra ingår i hvita järn¬
malmer hatva åtfkillige kisfrie arter blifvit utfatte
för vederbörlig eld, dels med koiftybbe enlämt,
dels i blanning med rene lutfalt tillika , men i in¬
gendera håndelfen har det ringafte teken af hepar
kunnat röjas.

C 2 fy.
h) Hr, Sage (infer faltfyra for ett vdfentelig b ef andsdel,
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Skedes år tydeligt, at om vitriols-eller kokfalts»

fyrorne, i några arter vårkeligen åro närvarande,
hvilket ej kan aldeles nekas, innan de nu omtake
förfök blifvit med alla anftåke, få åro de åtminfto-
ne tilfållige, enfkiite for dem, och ingalunda nod-
våndige ti! hvita jårnmalmers fammanfåtning, få-
fom våfenteliga beftåndsdelar, eller ock åro de på
flere lod malm, i få ringa mångd, at finafle prof
icke yppa dem , och en få obetydelig frnitta kan
då omöjligen determinera deffa mineraliers natur.
Rödheten, fom medföljer viffa vitringar, kan få myc¬
ket mindre anfes för prof af vitriol-fyrans nårvarel-
fe, fom denna fårg endaft vifar fig på få arter.
Det röda åmnet finnes åfven inuti hela (tycken, och
år ej annat, ån ochra eller blodften. För öfrigt
få befinnas hvita järnmalmer fråfa med fyror mer
eller mindre efter ingående kalkens mångd, vårmans
grad, blanningens art, m. m. /'), och huru fkulle
faltfyra, fom med kalk och jårn utgör deiiquefce«
rande falter, kunna dana hvit jårnmalm, fom i ftål-
let för at våtfkas, i luften vårkeligen fatefcerar el¬
ler mjölas?

Åtfkillige andre främmande åmnen finnas tilfål»
ligt vis i hvita jårnmalmer. Sådana åro kifel, fkorl,
zeolit, glimrner, asbeft, m, m., hvilka vid uplosning i
fyror låmnas på botten orördede» utgöra uti utfåkta
rena flycken från Wefterfilfberget öfver 6 procent
och uti Wattbolma arter ii til 16. Deremot up.
löfes Eifenfpat från Nasfau Siegen fullt, utan all

låm-

') §. §. VII och X
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lämning. Ibland är ock litet lera inmängd, och dl
vinna de fmåltelighet i eld.

§. XIII.
< Utomlands nedfmåltas Stahltteinar flerettådes

pä jårn, och det företräde, fom garf-eller fmält-
ftål från Steyermark, Kaernthen, Saltzburg, Nas-
fau Siegen, Schmalkalden och Solingen äger fram¬
for andra , tilfkrifves desfa malmers fynnerliga
godhet.

Obertteyerfke grufvorne hafva öfver ioooår med
flit varit arbetade och ånnu icke mårkeligen min-
fkat fin rikedom. Malmen kallas där Pflintz, år
til gry fpatfjållig och oredig, i frilkt brott hvit,
men antager i luften brun vitring utifrån, fåatden
efter någon mindre tid, hyfer hvit eller gulaktig
kårna , men omfider blir brun anda igenom» Ibland
infaller deruci hvit och åfven zinnober-röd fpat.
Den brytes ftockvercksvis med et fall af 10 til 30
grader, famt holler från 36 til 4J procent järn. Den
lämnas i dagen obrukad, tils den blifvit ända ige¬
nom brun, och råttas ibland, men ganfka lindrigt.
Blåsningen fker i få kallade Flufs-ofen, bvilka til
ttor befparing på kol holias jämnt i gång, 7 til 10
månader, ja ibland hela året ofver. Godfet utftic-
kes i början hvar I2:te eller i6:de timma, men fedan
ugnen kommit i full gång , hvarannan, och den få
kallade Flusfen rinner då tillika med flaggen i en
förhärd. Slaggen bokas och valkas k).

C 3 Vid

k) Se BergsRådet Scopolis Kennt. und Gebr, der Foßilien»
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Vid Schmalkalden brukas ingen rättning, utan

malmen flås allenart fonder til ttorlek af nötter,
Har finnes ftahlftein och ivart giaskopf natnrligen
blandade om hvarandra. At fåtca ugnen i gång
brukas den torra, fåfom mer lättflytande; fedan nye-
jas bagge flagen, och kan de igenom fmåltningen
bequåmligen regeras. Vanligen förfåtces gul eller
brun lättflytande malm med 4 fvart blodften. Spat
undvikes forgfålligt, emedan den fkall hindra järnet
at vålla ihop. Blåsningen fker uti få kallade Hohe
ofen, fom ej ofver 20 veckor tillika hollas i gång.
Hvar femte eller fjecte qvart utflickes godfet, fom år
omtrent 2 Centner jårn , ehuru härden kan rymma
dubbelt få mycket, men emedan flaggen ej fårfkilt
utdrages, utan aftappas med järnet, få fkuile den
då upftiga til forman. Utdroges flaggen på vanligt
fått, kunde väl deruti rymmas 10 til 12 Centner.
Med desfa tåta ueftikningar tror man lig vinna re¬
nare flagg, hvilken ock blifver få lått, at den fly¬
ter på vatten, famt aldrig behöfver bokas och va-
fkas, fom annorftådes: järnet foregifves åfven under
fln haftiga-gång genom elden ej alienaft mindre för¬
brännas, utan ock blifva i famma mon bätre. Et
dygns blåsning gifver 40 til 46 Centner järn.

Sråifmåiming fkiljer hår föga från den nubefkrif-
na, dock i akttagas i;mo, at uplåtningarhe fke af Stahl-
hergsfvarcå giaskopf med 4 rnummelberger malm, fom
år låttfmåitare. 2:do upfåttes ej mycket tillika, på det
at godfet må gå väl hett. 3:rio aiflåckas flål-löp¬
ningarne förfl lackta genom tilgjutning at litet vatten,
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gånger, T^err äntetigsn fullt och på en gång.
Vid Naflaii-Siegen finnes åt ven Stnhifkdnen blandad
med biodften, looi gor fmåkningen båda (åkrarc
och beqvåmare..

§. XIV.
Hvad: iitlånningarne uträtta med desfa arter

fynes väl fvårligen (tå at vinna hos ofs i Sverige,
dels emedan inom Fäderneslandet nåpligen fin*
res fädan glaskopf, hvarmed de på andra orter,
vigt och val kanna (lyra den (kårande förmögen¬
heten , dels och fornemligaft for de fvenfka Stahlftei-
narnes ringhalkighet, ty vi hafva tikorene nämnt,
at de fiefie aga mindre ån 15 procent. Alt hopp
torde dock ej ånnu vara förlorat, at draga någon
nytta af våra hvita järnmalmer, hvilka fomligflådes
utgöra hela berg. De arbetsvårdige falla i Steyer-
mark och flerftådes i flora körtlar, få torde ock va¬
ra hos ofs; Faftån hela berget beflår af famma art,
få kan val derfore hallten på fomliga drallen vara
mer famlad, ån annorflådes. Hr. Dire£h och Ridd..
Rinman har äfven funnit vid Wefterfilfberget ftufler,
forn gifvit korn af 32J procent, och vi kunna i all¬
mänhet, då all afbränning tillika uptages, knapc råkna
mer ån 30 procent af våra vanliga malmer. Men det
år defsutom ganfka troligt, at under dagfkorpan finnas;
hårutaf halltiga re tfigångar. Hvad den (kårande kraften
vidkommer, få år den icke farligare, ån at man ut-
tomlandsipå några Hållen vårkeligen nedfmålter hvita
järnmalmer * utan all tilläts 3 men om man ock v i 1

hafv&
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hafva någon ftrångfmåltare beledugare for dem
genom ugnen, lä aga vi mångftådes blodftens-arta-
de malmer, fom dercil kunna tjäna, ehuru vi juCt
ej hafva tilgång på giaskopf.

For fnart 20 år fedan har redan et prof blif-
vit i ftort anftåldc af Hr» Rinman, fom gjordt (ig
få högt förtjänt uti vår järnhantering. Han ned-
fmålce StahUfein utur fvartberget vid Schifshytcan,
med tilfars af några lafs röd blodften, och århöll
jo fkeppund tackjärn, hvaraf fedan på kortare tid, ån
vanligt år, famt med f mindre afbrånning på järn
och förtäring af kol, århölls det ypperligafte flå!.

En flik med omcanka och vetenfkap underbygd
tiltagfenhet, fkulie fnart låmna ofs fåkerhet i detta
ämne. Båtre vara kan tåla, om mängden blifver
något mindre.

För öfrigt, faftan ingen torde i haft finna fig
uti, at anlägga blåsning allena på desfa arter, få blir
likväl ogonfkenligt, at de med förmon kunna nyt-
jas, låfom flufs i ftållet for kalk, hvarvid dock för-
(icktighet fodras i början, til defs man väl lårdt kän¬
na deras förhollande på masugnen. Förnåmiigaft
tjäna de med mycket ftrångflytande ämnen och kom¬
ma oförlikneligen väl til pafs, om ugnen af ovålig-
het eller annan tilfållighet blifvit författ.

$. XV.
At fvarta eller blåaktiga kalker äga en utmärkt

godhet, och på vift fått likna Pozzulan, i det de
båt-
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båtre hårdna under vatten, ån de vanliga, år bekant.
De arter, fom genom bränning gifVa fådan kalk,
finnas häromkring , befynnerligen vid Wattholma,
och åro nårmaft i ilåckt/kap med de fornt befkrif-
na hvita järnmalmer. Det år fant, at en del af dem
efter råftning ej dragas af magneten; men st det icke
händer i brift på alt järn, fkönjes tyd-digen med blod»
lat, då de åro uplölie. Svarta fårgen hårrorer dock
icke af-denna metall, ej eller af någon brånd inne-
flnten bergfetma, utan af brandens tilfats, hvilken
åfven på förr befkrifna fått kan (kiljas derifrån.
Det år ej ånnu utrönt, om alla (tahlfteinar gifva li¬
ka god kalk. Förmodeiigen år ibland dem ftor
(kiljaktighet efter grundämnenas olika proportion$
men det förtjenar underfokas, få mycket mer, fom
då tillika båft yppar (ig, om det år järnets mångd,
eller troligare brunrten , hvilken medförer en få ut¬
märkt bindande kraft, fom en del äga,

$. xvf.
Nårvarelfe af brunften i hvita järnmalmer, torde

gifva anledning til åt/killiga andra förfök. Det är bekant,
a1: vid glasbrukennytjasbåde kalk och Magnefia nigra. Man
fkulle kanfke ofta vinna ändamålen med de fattigafte ftahl-
fteinar, men fom de altid holla något järn tillika, få år fö¬
ga hopp at til detta ändamål af dem vinna någon fynnerlig
förmån, fom doch lått kunde utrönas. Det förftår (ig, at
dertil några prof vore nödige, men fom icke kunna va^a
fynnerligen hvarken kinkige eller koftfamme.

Orfaken, hvarföre ftahlfleinar gifva et til ftål få yp¬
perligt jårn,årånnu icke fatt i full dager. Som brunften
altid år med i desfa arter, få upkommer (kålig mifstan-

D ka,
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ka, at den dertil på något fått bidrager,, och beror fåle-
des frågomålets utredande egenteligen på defs innerliga
kännedom. At den til fin natur år metallifk kan icke dra¬
gas i tvifvelsmål, då man befinnar defs tyngd, defs attra-
cfion til phlogifton, defs förmåga at fårga fina uplösnings-
medel både på våta och torra vågen, famt at gifva med
neutral blodlut et i fyror olöfligt praecipitat, hvilka egen-
jfkaper ej tilhöra rena jordarter, utan allenad metallifka kal¬
ker /)., Det år detta metallifka, fom reduceradt ingår i jär¬
net och förmodeligen ådadkommer defs fkickelighet til
fiåh Vid Dingelvik i Stenby Pafiorat emellan Åmål och
Venersborg, år förleditår början gjord, at blåfa tackjärn
af jårnhalltig fuart Magnefia, och hafva prof-dyeken få
val af malmen,, fom järnet, til Laboratorium härdades an¬
kommit, men få fmå , at ej mer dermed kunnat uträttas,,
ån malmens art utrönas, och at fjelfva tackjärnet holler
brandens metall uti fig. Hår blifver fåledes ypperligade
tilfålle, at om brandens åvårkan på jårn vinna tilförlitelig
underråttelfe, och kanfke kommer man på denna våg om-
lider derhån, atde fåmre jårnforter kunna genom rått hand¬
tering dermed åfven bringas til lika godt, eller åtmindone
båtre dål, ån hittils af dem ftått, at årnå. Alt fynes bero
afbrandens kännedom, och fom den nu af dere börjat che-
mice underfökas, få år alt hopp,, at om honom fnart vinna,
nödiga uplysningar.

§. XVIL
At närmare lära känna hvita järnmalmers förändringar,,

fkola til (lut de arter beikrifvas, fom finnas i Kongh Acade-
miens mineral-famling, famt tillika nämnas de förfök, fom
ifted hvardera nu blifvit andålte. De åra lins emellan lag-
de i ordning efter fitt gry.,

1) Hr. J. G. Gahn har vårkeligen af
brunfen nyligen. Ark (flit rtyulus,
med b v ars uuderfjkände han nu,

ar ysfeIfatt, fom fåkert lofvar nyen
ti! lysningar*.
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Fråfa med ivror, fvartna i eld

och dragas fedan af magneten.
A ) TÄTA»

Min. ferri albafolida,pavticulis ter (kumningen, mörkröd
inpalpabilibus. Cronstedt min. färg , fom utmärker Brun-
jf. 32. fiens 17ärvarelfe.
N. i. Bardein, Kent i Eng- 2. Frän fatnma ßälle.

land. Umberfårgad, dragan-
Mörkgrå, fogagniftran- de i brunt, fkifrig, med

de drum, med fvarta fvåf- et ftycke af mörkare lager
vande rånder, fittande e- i et horn.
mellan rodaktig, nåftan tåt e Fräjer meä fyrafrifkare}
och rödbrun fkifver, fom an den föregående.
holler, Utom kalk, jårn Sprakar litet i eld.

Jt r J . ' r % . t ,
Hettar ej, lämnar ej ellerMergelarten frafer trögt. kalkvattenSprakar ej men r&dnar något i Glfvey ' &n( ^ ^eld, lika fom drummen. jvnrf .£

Smälter trögtför figfjelffvar- Holter Brünften,
til drumämnet ej kan bringas. Anmärkning. Viddeßa treDrummenr hettar med vat- ßfla omfländigheter anmärkes

ten efter bränning, faller lön- här en gäng för alla, at het-der och gifver kalk - vatten, tände med vatten efter lagomSmälter med Borax eller bränning, och kalkens uplös-Sal micr.ocosmicüm til grönt ning deruti, i det följandeeller gulgrönt glas, fom vid förftäs om alla arter, och mäßeßarkaretilfats aftnalm blirgul- dem tilkomma> ehuru vidförfokbrunt, och omßder fvart opaSl. i fmätt elden ej altid fä kunnatSattes Saltpeter til klar pasfas, at hettande i vattenoch quick perla} jär honj ef blifvit märkeligt. Den ingä-
D 2 en-
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ende kalken av äfven ibland
fä ringa , at defs nplhsning
ej är fynbar i jd Jmä bi¬
tar , fom bar jadt tilgripas.
Clajets fårg är ock altid jä-

, dan, fom bos denna art, fä
framt den ej finnes pä annat
fått befkvifven. Hvad Brun-
(len vidkommer , fa ingav den
fäfom en befandsdel i alla des*
fa arter, och år fäledes utan
alt undantag.
3. Från fammci falle.

Mörkröd, fprucken.
Af lika fbrbollande med

den föregående.
4, Sendornir i Fölen.

Svartbrun, med röda
fläckar, och tvånne öpnin-
gar beklådde med gul
ochra.

Fråfer med fyra, (edan
den år pulveriferad.

B) Fjallskifrige.
i, Innengeburge vid Elfen-

ertz, Steyermarck t
Öflenikifka kretfen.
Svartbrun, med våg i»

ge gråftumfande lagar och
gulaktig ochra. suftycken.

Bleve fina bitar jjom frå-
Ja med fyra. Spraka ej i eld.

irnmalmer.

2. Tinten, Altenberg, Saltz>
bnrg, i Bayer[ka kretfen.

Svartbrun, gråikim-
rande.

Holler ymnigt Brunfen
och äfven Irra, hvadain han
finalter lått for fig fjelf.
3. jamesna vid Ubeten i

Ungern.
Svartbrona och hvi¬

ta omväxlande lager, med
gulbrun vitring.

Fråjer trögt med fyra.
Hettar foga efter bränning»

4. Carolas Btirromaeus vid
Eijenertz i Stey:eymark%

Öfiervik, Kretfen*
Svartbrun, nåftan tåt,

genom fatt med få Ijufa
ränder, omgifven af hvit,
fkifrig, lerballtig fkorpa,
beftående af hopfogade
t råar, fom å ro mot lagren
lodråtte: utanpå år den
brunakcig, ojåmn och fom-
ligdådes pipug.

Sprakar ej i eld.
Smålter trögt.
Skorpan boller ejBrunfen.

5. Mummel. Schmalkal¬
den i Frankifka kretfen.

Svart



Evita Järnmalmer.
Svart och rödbrun , ofver-

dragen med jårnglimmer
och infprångd aniupenfpat
af hvit järnmalm.

Fräfer litet med fyra u-
ti värma.

Sprakar ej i eld\
Hettar ej med vatten ef'

ter bränning.
6. Stahlberg vid Schmal»

kalden, Frankifka kretf.
Svartblå med hvita

fläckar af tungfpat, röd¬
gul ochra och fmå fpater
i drufehålen.

Fräfer trogt.
Sprakar ej i eld, ej eller
Hettar med vatten.

7. Vordengebüfge, Steyer-
mark} Oflerr. kretfen.
Svartbrun, gråglånfan«

de med hvita quarts fpa¬
ter, litet blyglans, och brun¬
gul ochra.

Fräfer litet.
Sprakar ej i eld, ej eller
Hettar fedan med vatten«

g. Tinten, Collmansegg,
Saltzb.urg, Bayerfka

kretf.
Svartbrun, med gråb

D

fkimrande fläckar.
Fräfer trögt.
Sprakar ej i eld, *7
Hettar med vatten.

9. Tinte, Schürfbuchler,
Saltzburg, Bayerfka kr.

Svartbrun, något grå«
glånfande,med hviujuarts
fpat, rödgul ochra och
infprängda fpater af hvic
järnmalm.

Fräfer med tilhjelp af
varma i fyra.

Sprakar ej i eld, <?/ eller
Hettar fedan med vatten*

10. Mais, Tinten, Saltz-
burg i Bayerfka kretf.

Svartblå, gråglånfan«
de med fprickor i form
af fpat eller Trapp.

Sprakar nägot.
Holler nog brnnßen,jäm¬

te lera, bvadan ban fmälter
lätt enfam.
11. Stahlberg vid Schmal*

kalden, Frankifka kretf•
Svartblå, inuti röd«

brun, med båligheter och
drushål, fyllda af fmå bru«
na ftåhlfteins fpater, fame
brungul ochra.
£ Fri*
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FräIer litet.
Sprakar ej.

12. Stahlberg, Schmalkal¬
den i Franki/ka kretfen.

Svartblå, med in-
fprångda och anlupna (pa-
ter af hvit jårnmalm, of«
verdragen med grå och
brunaktig vitring.

Utomjpaten fräfer det of-
riga aldeles intet.

Sprakar ej i eld,
Hettar ej med vatten ef¬

ter bränning.
13. Siegen, Tyfkland.

Svartgrå, inuti brun,
med hvita kalkblandade
kifelrånder, öfverdragen
med rödgul vitring. 2 fl.

Sprakar ej i eld, ej eller
Hettar med vatten.

14. Obernlehn,Eulenlo, Ba-
reuth.
Grågul, fvart anlupen,

til en del öfverdragen med
dylik glitrande drusfkor-
pa af (må klot.

Fråjer trögt pulveriferad.
Sprakar icke, ej eller
Hettar med vatten.

15. AsIing y några ?nil från

Lajbach , i Ifver Kra in,
Öflerrikifka kretfen.
Gulbrun, på några (lal¬

len mörk anlupen, med in-
Iprångd hvit kalkfpat. 3(1.

Drages oråftad af ma¬
gneten , men fvagt.

Sprakar litet i eld%
Gifver i vitriols - fyra råd

uplbsning, fomfedan blir mjölk¬
färgad.
16. Från famma ßälle.

1 ftycken. Hf lika anfeende
och befkaffenhet med den före¬
gående, men dragés ej oräftad
af magneten.
17. Från famma ßälle.

Gulbrun, mer fvart
anlupen , ån föregående,
med fpatfjåilig och flältåt
blyglans, famt någon hvit
kalk. 2 flycken.

Forholler fig i förfök, fom
de näßföregående.
13. Stahlberg vid Schmal¬

kalden i Frankifka kret-
fen.
Svartbrun, något flcim-

rande, beftrodd med hvitt
ochblekrödt kalkpulfver,
famt genomdragen afhvita

tung-
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tungfpats körtlar och dyli¬
ka drummer. 2 ftycken.

Af lika befkaffenhet med
den föregående, men fprakar
ej i eld\
19. Innenberg,Steyermark,

Öflerrik. Kreiß
Svart och gulbrun,

ikimrande, med gulbrun
ochra , fom fråfer i fyra
och hvitt mårgei-beflag på
en (ida.

Forboller (ig fom n. ig.
20. Gbernlehn, Eulenlo, vid

Wunfiedel, Bareuth,
Frank- Kretf.

Grågul, fvart anlu*
pen, medgul-ochoch fvart-
brun fvamplik fkorpa.

Frdfer litet.
C ) SmÅfjÅllige.

Min, ferri albaparticulis mica-
ceis. Cromstedt.
i.* Från Wattholma Sko¬

gen, i Lena Socken
och Up land*

Gråblå, fmgnittrig, med
drummer af mörkgrön
fkörl, körtlar af gråaktig
brunftenshalltig kalkfpat,
infprångda kisgniftror och

imalmer, 31

helt fin glimmer.
Arten bar brukats til

ßipning fdfom marmor; men
brottet dr nu utgångit*

Drages oraßad af magne-
ten i fma korn.

Blir fvartbld i eld, utan
at fpraka,

Efter fmdltning med van«
lige falter blir glafet gulgrönt,
gulbrunt och vid öfverlaftning
hvitt opaEl..

Uplösning i liten mängd
Vitriol* fyra vifar fig i bör¬
jan röd, hvilken färg ej fä ty-
deligen fkÖnjes med de andre

Jyrorne,fom göra naflan ofär¬
gad npfösning, I ßörrepropor¬
tioner blirJaltfyra af den famma-
gulgrön och gifver lämning af
itprocent, fom innehåller fkövf
glimmer och kifel-fand, faßj
än renaße ftycken tagas.

2. Hins Klack, Svartbergett
Wefterfilfberget i Da¬
larne.

Svartgrå och /kim-
rande, på en lida jårnfår»
gad och längre in förvand¬
lad til rödbrun vitring r
ofvanpå fitter hvit, pipig
kalkfkorpa, vid ytan fvart-

grå
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grå och mosflikt andeuten.

Drages oräflad af ma¬
gnetens men igan[ka fina korn.

Har annars lika egen/ka -
•per,fom den (ifinämde.

Fhrlorar inemot 40 pro-
cent i full råfining.

Gifver 26 procent järn.
Iialkfkorpan byfer foga

järn, äfven Jom mosßika blom•
movne\ bägge vifaJpor pä Brün¬
ften , förnemligaft de fenare.
Se anm. vid de drufige.
3. Wefterfilfberget i Da*

lame.
Svartgrå, fkimrande,

öfverdragen med fvarc vit-
ring,genomfatt afhvitgrå
fmala kalkdrummer i åt-
fkillig, nåftan] kidformig
flållning : på et ftålle af
ytan år en mofslik anfkjut-
ning-

Drages oräflad af ma-
gneten.

Sprakar ej i eld.
Förlorar i full räftmng

5/, och i uplösning inemot zy
procent, bvadan vatnets vickt
är til luftfyrans omtvent Jom
j til 4.

Fulveriferad och deflille-
rad med lika vickt' concentre*
rad Vitriols -fyra gifver icke
ringafle Jpor af utdrifven

Jaltfyra.
Hettar efter bränning

och gifver kalk-vatten.
Med borax eller Sal mi-

crocosmicum fäs grönt, blek-
rödt ellerJvart glas, efter om-
ftändigbeter.

De hvitgvä rändernajrä-
fa (larkt.

Holla litet Järn och
Brünften.
4. Skrefbergs igenfallna

grufva, vid Wefter Silf-
berget i Dalarne.

Gul-och Röd-bron,
med hvit vitring, dttande
körtelvis och iom drus-
fråls beklådning i ringni-
ftrig blyglans , blandad
med fint rödflag , och
grönaktigt hornberg.

Drages oräflad af ma-
gneten i fmä korn•

Den rödaktiga fräler ej
utan at vara pitlveviferad,
och med tilbjelp aj värma.

Holler ock litet Jvajvelkis•
D) Fjäll-
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D) Fjållige.

1. Wefler Silfberget i Da¬
larne,

Svartgrå , omgifven
af fvart druftg vitring.

Drages oräftad af ma-
gneten.

Sprakar ej i eld.
Hettar efter bränning med

med v ätten och gifver kalk-
uplösning.

Uplöfes i vitriol fyra med
brunröd färg i början.
2. Trompia Dal, 20 mil

frän Brefcia 1 Venetian-
(ka landet.

Svart och gulbrun,
med drummer af hvit
tungfpat, fom holler litet
Brünften. 2 ftycken.

Fräjer ej märkeligen med
fyra opuherijerad.

Sprakar ej i eld.
Finnes ej hetta med vat¬

ten eller gifva uplösning efter
bränning i (mä forfbk.

Uplöfes i bbrjan rod af fyra.
3. I Järngrufvan vid Järn¬
bruket Tavernole 15 mil
frän Brefcia i Venetianfka
landet,

E

mmalt/ler. 33

Gulbrun, inuti fvart-
brun, befprångd med hvit
torr quarts och litet gul
koppar-malm. 2 ftycken.

Forholler fig Jom den fö¬
regående , utom det, at han
hettar och uplöfes nägot i vatten.
4. Järngrufvan i Dalen

Trompia, af Brefcian*
fia gebietet.

Gulbrun, inuti fvart-
brun, med körtlar och
drum af hvit quarts, famt
fmå flackar gul koparmalm.

Smäfprakar i eld och Ib-
fes i vatten efter bränning.

Forholler fig annars Jom
17:0 2.

5. Jauerberg vidfloden Sau,
8 milfrän Laybach i öfver»
Krain, öflerrik. Kretf.

Svartbrun, med ljus¬
grå matt kalkfpat, och ki-
felblandad gniftrig hvit-
grå kalk.

Drages oräftad af ma-
gneten.

Fräfer ftarkt medfyra.
Sprakar i eld.
Hettar fedan med vatten

och uplöfes.
E) Grof-
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E) Grof-fjållige och
speglande.

1. Stablbergvid Selgenthal
imilfran Schmalkalden.

Svartblå, fpeglande,
omgifven af rödbrun vi-
tring.

Fräjer pulveriferad.
Sprakar ej.
Hettar något med vat¬

ten efter bränning och uplofes.
2.* Wefterfilfbe) get i Da¬

larne.
Svartgrå» fpeglande,

med fvart och lefverbrun
anlöpning, och litet bly¬
glans: faller fpatkornig i
brottet.

Drages rå af magneten.
Sprakar ej.
Hettar med vatten och up¬

lofes.
3. • Från famma ftålle.

Hvit, fallande i grå¬
grönt, med dummer af
fvart jårnfand, fom ej frå-
ler eller holler Brünften.

Fråfer tammeligen flarkt.
Sprakar ej i eld.
Hettar efter bränning och

gifver kalkvatten»

Borax-glas, ofverlaßadt
härmed, blir hvitt opacr.

F) Spatige*
Ferrum intra&abile albicans
fpatofum. Linns S. N.
Ferrum fpatofum colore gilve

J. badio. Wolt. min. 3/.
Minera ferri fpatofa. waller.
min. 244. n. 3.
Mineraferri albafpatofa. CroN-
stedt, Min. fi. 33.
Minera ferri fpatofa. Vogel,
min. 16 -j.
1. Kupferkihl, Voigtland,

Bareuth i Frankifka kretfi
Rödbruna, rediga, fto-

ra, fkyggande fpater, på
brungul fammangytring
af famma flag, men i min¬
dre cryftaller.

Frafer, fint pulveriferad.
Sprakar i eld.
Märkes ej hetta med vat¬

ten efter bränning.
2. Stahlberg vid Selgenthal,

Schmalkalden i Franki•
fka Kretfen.

Jårnfårgade, glån-
fände, fpruckne och ore¬
digt ftående ftora fpater,
med hvitt kalk-pulver på
några ftållen.

Frå-
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Fräfer med fyra i varma.
Hettar ej med vatten ef¬

ter Iränning.
Förlorar 12 - #5 procent i

full rapning.
Gifver mörkröd uplbsning

i vitriolfyra.
3. Stahlberg, Schmal¬

kalden,
Jårnfårgade, froå, glån-

fande fpater, på famman-
gytring af famma (lag:
vifar åtfkilliga drushål.

Smaltes i flört med \ til-
fats af den fä kallade müme.

Fräfer litet.
Sprakar ej i eld,
Blir fvartblä.
Hettar ej efter bränning

med vatten, men faller fonder.
4. Scbneeberg,Schwänzen-

berger reviere, Öfver-
Sachf, Kretfen.

Gula och fvartbruna
fpeglande fpater, tåmmeli-
gen redigt hopvuxne.

Fräfer fint pulveriferad.
Sprakar flarkt t eld.
Hettar ej med vatten ef¬

ter bränning.
5. Nasfau Siegen, Wefl-

pbalifka kretfen.

Svartbrun, fpeglande,
med fammämryckte tunn-
Ikifrige fpater.

Fräfer pulveriferad.
Sprakar i eld.
Hettar och gifver kalkvat¬

ten.

Förlorar i full räflning 2p,
ochgenom uplösning to\procent.

Holler fäledes efter de
fhrfök, (om blifvit anflaltey pä
Centnern, jo marker järn%

18 — ren kalk>
77 — vatten,
12 — luftfyra,
5 — brunflen.

6. Kupferplatten i Reifen•
ßeifiy vid Lobenßein, na-

gra mil från Goldcronaeh♦
Grågul och fvartbrun,

fpeglande, tunnfkifrig och
oredigt ftåld fpat, med li¬
tet blende och gul koppar¬
malm , på fvartbrun jårn-
och brunftens halltig /kor*
pa,

Fräfer med fyra pulveri¬
ferad. .

Sprakar i eld.
Hettar litet med vatten

och uplofes%
E 2 7- Hei-
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7; Heilige 3 Kbnigen gruf-

va vid Hof, Baréuth,
Frank„ Kretf.

Svartbrun, fpeglan-
de och oredigt flåld fpat,
emellan jårn och brun-
flenshalltige falband*

Fräfer ifintpulver, dock ej
utantilbjelp afvärma.

Sprakar ej i eld.
8. Mifsnerberget, Siegen♦

Gulgrå och fvart-fpe-
glande och oredigt ftålde
fpacer, rried rödgul tilhård-
nad vitring på två fidor.

Fråfer med fyra fint pul¬
veriferad.

Sprakar i eld.
9. Wildeman y Neula, Bst¬

reut i Frank, kretf.
Gul-och fyartbrun,

oredigt flåid fpat, med
infprårgd hvit torrquartz,
och i drushål fmå dunk¬
la bergcryflailer.

Fråfer i fyra, då kan blif-
vit pulveriferad.

Sprakar litet i eld.
10. Getreuer Bergmann ,

Strasberg på Harts.
Grågul j oredig fpat 3

ifprångd med blyglants,
imellan gröngrå fkifer och
tjock hvic qnartsfkorpa,
fom betåckes med berg*
cryfhller och blygans.

Fräler med fyra pulveri¬
ferad.

Sprakar i eld.
11. Tunis i Africa.

Brun-och grå • gul, o
redigt famnianvuxen och
fkyggande fpat, hlandad
med hvit jårn-och brun-
ftens hallrig tungfpat fa nit
rödgul kopparmalm, be-
tåkt a£ fvarcblått beflag,
fom holler brunflen och
jårn, jåmte kkr kaikfpat,
fom vifar ringa fpor på
brunften. 3 flycken.

ForhoUerfigy (om den fö¬
regående.
12. Wildeman Neula, Ba¬

réuth i Frank* Kretf.
Brun och grågul, nå¬

got fpeglande, oredig kalk¬
fpat, med flor körtel af gul
kopparmalm och 2 lösnor
af fvarcgråtc, hvicfiåckigt,
löd , jårn.- oc;h brunflens-
hallcigt leråfnne, Fri-
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Fråfer pulveriferad.
Sprakar i eld.

13. Nadabula, Comitat.
Urnorenfis i Ungern.

Gulbrun, fkifrig fpat,
fictande emellan hvit, fet
quarts, och fpat-fkifrig
glanfånde metall-grå mi-
nerali ation af amimoni-
um, koppar och jåm, med
litet fvafveL

Fräfer efter pulvertfation.
Både hvita järnmalmen

och mineralifationen fpvaka i
eld.
14. NSto Grufva , Tyie

Socken pä Dal♦
Hvitgul, brunt anlu-

pen, fkifrig och något
fpeglande fpatgång, med
körtlar af hvit brunftens-
halltig kalkfpat, emellan
1 falband af hopvuxne
quartz cryftaller; tillika vi-
far figen gröngrå afio«ning
och litet kalkfpat. Några
kopparkis gnißror finnas
infprangde.

Sprakar i eld och hlir
där fvartblä.

Glödgad i digel dragés

litet af magneten, och ftarka-
re, om det fkedt med tiljats
af kolftybbe.

Renafie ßycken af ßabl-
ßeinen holla 2j procent kifel.
15. Schmalkalden.

Gråfkvggande, inuti
hvita, f ålilga, orediga, tratt»
förmige fps ter, på fam-
maogytring affamma art,
med brun vitring, fom ea-
fam holler alla prof af hvit
järnmalm; men Spaterne,
ehuru de hyfa mycket
Brunßen, vifa intet ipor
af jårn. \
16. Bin[ka, vägra mil ifrån

Seil i Saltzburger lan-
det.

Grågul, fpeglande>
tunnfkifrig fpat, rödbrunt
vitrad i ytan, med gul kop¬
parmalm och blek misfpio
kel. 2 ftycker^

Fråfer, efterpulverifation.
Sprakar i eld.

17. Jungen, Streckenherg
vid Solbits fiuß.

Grågul , oredig fpat
omgifven med tjock
brungul eller umbenår»
3 gadl



38 Hvita Järnmahner.

gad vitring, fom dock vi¬lar fpor af någon fpatig«
het. Hyfer litet gul kop¬
parmalm, och koppargrönt
på ena kanten.

Fråfer ftarkt med fyra.
Sprakar litet i eld.

18« Stahlberg, Schmalkal¬
den.

Mörkbrun, vitrad
och ganfkaoredig hopfint-
ring, fom dock mårkes haf-
va beftådt af (kifrige fipa-
ter, mångftådes genom-
fatte och örverdragne med
hvit, glitrande och något
brunftens-halltig kalk/kor-
pa. Har en körtel och
drummer af hvit tungfpat.

Sprakar i eld.
19. Inmnberg, Steyermark.

Hvitgul fpat, med röd-
och fvartbrun vitring, i-
fprångd med fmå rånder
af tungfpat. Hvit kalkfkor-
pa fittcr på en fida. 3 fmå
ftycken.

Vitringen Jprakar ej.
20. Frän famma ftalle.

Gulbrun, fpactjåliig,

fkyggande, med gråak¬
tigt pulver, fom fråfer. 2
fmå ftycken.

Sprakar i eld.
21. Ober?ilehn> Eulenlo, t

mil frän Wunfudel i
Bareuthy Frankifka kret-
fen.

Gulaktig, fer fet ut,
hopfatt af vågiga, tunna
fpat-fkifvor, med grågul
och ;mörk brunaktig vi-
tring på en fida.

Fråfer^ då hanpulverijeras.
Sprakar ej i eld och gif •

ver fedan kalkvatten.
22. Siegen, Weßphalifka

kretfen.
Svarcbrun, med brun-

gult jårnhalltigt beflag,
nog frätt af vitring.

Fråfer pulverijerad.
Sprakar ej i eld.

23. # Hartz.
Af lika utfeende och

förhollande.
24. Chrißiernsberget vid

Segerfors, Nya koppar-
berget.

Grågul, något lös,
med
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med fvartbrun anlopning.
Vifar litet blyglans och
fmå drushSI-

Sprakar ej i eld.
25. Delach vid Clagen-

fnrtb 'i Under-kårntben.
ößerrikifka kretfen.

Grågul, fpeglande,
med tunna vridna bräck¬
liga fkifvor.

Fråfer fint puheriferad„
Sprakar litet.

26. Mummel vid Schmal¬
kalden , Frankifka kretfi

Svart - och gulbrun,
fpeglande, i fynnerhet på
ena fidan, med brungul
vit ring och rödbrun fin
jårnglimmer, fom fråfer
och holler brunften. De
fvarta flåckarne åro brun-
(len med litet järn.

Sprakar ej.
G) Drüsige (Eisen-

blüthe ).
Min. fevri alba drufica ger¬
minans. WalleriIj Min. 244.
n. 1 oelj 2.

Min. ferri alba drufica„ Cron-
stedt, min, (f. 33 r 4.
i. Getreu Bergman, Sras-

herg, pd Hartz.
Grå-och brun-gule,

tuppkamslike, ftorre och
mindre fkifvor, beftrödde
med hvita, löfa, brunftens-
rika kalkfpater, genomfat-
te med klara bergcryftai-
ler, hvaraf pä en fida fitter
vacker klafe. Inunder år
en kalkblandad ljusblå flus-
fpats Ikorpa anvuxen, fom
lagom uphettad på vanligt
fått phosphorefcerar.

fräjer, Jedan den pulve-
rijerats.

Sprakar i eld.
2. Obernlehn i Eulenio, vid

Wunfiedel, Bareuth.
Gul-och fvartbrun,

fammanfatt af tunna fkim-
rande fkifvor, i nåflan kifl>
formig ftåilning, med åt-
fkillige hålighecer, på kor*
nig, glitrande och något
lös fammangyttring*. 2
ftycken.

Fråfer, puheriferad.
Sprakar ej.
Hettar ej med vatten ef¬

ter bränning.
3-*
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3. * Hartz.

Grågal , fkimrande
med froå, flående, hvasfa
fjäll, i kiflformig ftållning.
3 fmå ftycken.

Förhåller flg, fom n. 1.
Har fetat pä bergeryflaller.

Anm. Til Eifenhliitbe och
ffämblommor (flores ferri) räk¬
nades förr allaflalachtiter, lik¬
nande moflar eller coraller ;
doch fedan en del funnits aide-
les frie frän järn, hafva alla
blifvitfår fädane angifne. Men
at mänga bolla denna metall,
vifa noggranna förIåk} ehuru
det ofta är ifå ringa mängd,
at det ej röjes af magneten
efter räflning, och af den or/ak
maße Fefterfllfhergs moßlika
kalkfkorpor här uteflutas. Des-
fefvartna ej, utan blifva litet
gräare i förfta elden, men de
ljusna igen, dä de längre glöd¬
gas*. dragas bvarken före el¬
ler efter råftning af magne¬
ten, men gifva ibland til 4
procentjärn, famt röja i fmält-
ning med fal microcosmicnm
och faltpeter en liten fmitta af
hrunflen, bvilken lärer volla, at
glafet ej vifarjär?ifärg, om icke
flörrc tilfatfer göras af järn•

blommorne. De löjas med fräsf
ning, men ej helt, utan lämna
litet lera. Mäfladels äro de jä
fattige, at blodlut gifver föga
Berlinerblått.

H) VlTRADE.
Minera ferri alba pulverulen-
ta. Cronstedt, Min. fl. 31.
1. Stahlherg, Schmalkalden,

Brungul, och fvart-
brun, flåcktals om hvart-
annat, något fkyggande,
och vifar tecken ril grof
fpacfjåliighet.

Sprakar icke i eld.
2. jfamefna vid Libeten i

Ungern.
Svartbrun, med dy-

likfkorpa, famt några fyn-
liga glimmerkorn, och få,
lofa, hvita flåckaf, fom ej
fråfa med fyra.

Sprakar icke i eld.
3. Innengehnrge vid Eifen-

erz i Steyermark.
Rodbrun, något fkyg-

gande, med gulbrun vj-
tring och fkroflig brun-
ftenshalltig, antingen hvit
eller brunaktig kalkfkor*
pa. 2 flycken.

Skref«
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4. Skrefhergs Stolt, Hele¬
na? tvårort, WefterSilf-
berget i Dalarne.

Svartbrun, gropig och
ojämn , med rödbrun och
gul ochra.

Sprakar ej i eld.
Anm. Hos denna och de

joljande Vitringar, hvilka ty¬
deligen hölla järn och brunften,
märkes väl foga eller ingen fräs-
ving med fyror, ebnriifint de
hIifvit pulverijerade, of/6
tad värma åfven tillkommit.
Icke defs' mindre foras ^ de
bli) fä[om danade där hvitjärn¬
malm finnes, under formodan,

kalken hlifvit med tiden bort-
fkoljd, bvilket man vißt vet
hända vid ät/killiga tilfäUe?2.
5. Siegen i Ty/kland♦

Svart,pipig, hård, med
någon rödgul vitring och
ftor hvit quartsdrum.

Sprakar ej i eld.
6. Frän famma ftälle.

Svartblå, hård, pipig och
något fpatfkifrig, med gul
och grå vitring, genom-
fatt af 2 hvita quarts drum-
mer.

Sprakar ej.
7. Stahlberg vid Schmal¬

kalden.
Svartbrun lös, med

gulbrun vitring, och in-
fprångda fina, hvita glim-
mer och fandkorn. 2 fmå
ftycken.

Kallas Puchflein pä ftället.
Sprakar ej i eld.
Svartnar ojämnt.
Smälter för fig Jjelf.

g. Mumel vid Schmalkal¬
den.

Svartblå, mörkbrun,
med gulaktig vitring, vi¬
lar något tecken til fpa-
tighet.

Sprakar något.
9. Tinten, Hitkhar, $ fi.

frän Lente, Saltzburg.
Mörkbrun, med glim-

mer-flåckar och hvitt pul¬
ver på några ftållen be-
ftrodd, famt genomfatt af
en grå, ftrålig, kifelblandad
drum, fom e) fråfer med
fyra, ej eller märkes he*
patefcera med kolftybbe.

Sprakar ej i eld.
F 12
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10 Siegen, Tyfkland. mer af hvif t urg fp a t i nå-

Svartbrim och jårnfar- ftan kiftformig hållning,
.god, hård, gniftrig, pipig gul ocbra, och fvart glas-
och bålig, med hvita quarts- kopf.
dr Ummer, och fvart hrun- Förkoller fig florn n. ro.

fterishallcig g la. kopf. 2 13- Vorderngebürge3Steyer-
ftycken. mark.

Detjärnfa*gada boiler ym- S v a r t br Ll n, med hvic-
vigt brunflen. g'anfande brunftens halltig
11. Frän fammafl&lle. jårnglirhmer , hvitt kalk-

^ Svartbrim, pipig, med pulver och rödgul och a.
gulaktig vitring hvira run- jq, Stablberg vid Schmal-
da flackar, fom löfas i ka Iden.
lyra, utan mårkebg fras- # SvartblS, fjåHig, pipig,
ning, och en quartsdrum. med gufakrig vitring, hvitt

Flyjer k:tet krunflen. pn 1 ve r, fb m lo(és med liten
12. Valle di Trampa n- fråsning, fVmt fvarce, brun-

ti Italien. ftenshalltfge och glas-
Svarcblå och jårnfårgad, kopfslike ikorpor. 3 (lyc-

hård,gniflrig, med drum- ken.

Anmärkning. Hvar en af de fp mi keßvifne hand(1enar
är underfåkt, fornt befunnen bolla järn, brunflen och kalk,
de -éUofva flße undantagne, bvilke icke gifvit något mar-
keligct fpor päpflnämde ämne. Proportion af beßändsdelarne
är ganfka olika, men defs fhrändringar bnfva icke kunnat
med noggranbet finnas, utan famlingens forflhring.
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