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I'ose, Messieurs, Vous dédier ce petit ouvrage 
en deviner le motif. La matière qu'il renfer 

bien heureux, si Vous me-saviez bon gré d'avoir 
je  Vous serai un Jour redevable de l'avancement 
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de ma fortune; Mais ce qu’il y-a de plus certain , 
toutes fortes, de prosperites. J'ai l'honneur d’être 
mission 
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ning, att härutinnan vinna Eder ursäckt och be-
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för all then möda kostnad och- omsorg, som J Mine Kiä-
raste Föräldrar-, alt ifrån vaggan för min välfärd ock 
fortgång haft ospard. Jag äger intet hvarken gåfva ell
1er förmögenhet, at med tilräckelig ord kunna afskil-
dra de minsta mine Kärafte Föräldrars mig beviste väl-
gärningar och omsorg för min välfärd; de hafva sti- 
git til then högd, som ej af mig ej eller af någon-
annan, kan afmätas; vil förthenskull innesluta. alesam-
mans uti et tacksarmt och med barnslig vördnad up-
fylt hierta, samt härmedelst öfverlemna til Eder mi-
ne Kiäraste Föräldrar förstlingen af all Eder giorda 
kostnad. Then Himmelska GUDEN välsigne Mine 
Kiärafte Föräldrar med all andelig och lekammelig 
lycka här i tiden samt sälhet i evigheten. Lefver 
med all Sonlig vördnad 

MINE HÖGTÅRADE KÄRASTE FÖRÄLDRARS; 

Lydig ste  Son 
ISAAC MORAEUS. 
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I . J .  N. 

§. 1. 

skilde man finner berg-och 
Stenarterna,vid åtskillige berg
verk, äfven så  skilde  och ännu 
mera, finner man sielfva Mal-
merne, ehuru af dem enahan
da Metall utsmeltes och ärnås. 
Denna Malmarternas skilnad, 
dependerar ej allenast af gång-

sten, eller den Sten-eller berg-art, som Malmen åtföl
jer, utan äfven, af andra inblandade ämnen, til 
större eller mindre antal, så väl som til större el
ler mindre proportion. Den Kopparmalm som nu 
mest vid Stora Kopparberget  finnes, håller meren
dels ej stort mer,än 2 a 3 procent koppar, stun-
dom ock något mindre, men stundom något mera, 

A men 



men väl några och 30 , ja öfver 40 procent jern, 
utan Svafvel och annor tilblandning, hvilket alt, 
dock nödvändigt måste afskiljas, innan den rena 
kopparn kan ärnås. Denna malmen är af en an
nan beskaffenhet, än torde henda, den som for
dom derstedes blifvit bruten, så vida man i de äl
dre varphögar den funnit bortkastad, som nu til 
godo giöres, hvadan de ock fordom , haft mindre 
möda at vinna sin koppar än nu dertil måste an-
vändas; är och af en annan art, än den som vid 
de meste utlendske kopparverk nyttias, hvarest så-
dan malm, som af vare Bergsman , til Rikets nyt
ta och förmån användes, äfven kallas i varphö-
gen. Månge utlänningar och andra , som ej i 
malmarternas rätta kiennande, eller om den Stora 
Kopparbergs malms beskaffenhet, ägt fullkomlig, 
insigt, då de fådt höra med hvad arbete och mö
da våra Bergsman giöra sin kopparmalm til godo, 
hafva de förment dem intet äga nog tilräckelig
insigt i bergs vettenskaperne, de hafva och för-
denskull tiltrodt sig dem derutinnan en mindre 
kostsam och mödosam väg at lära. Men, at desse
deras förmenta förslager, härrörande af idel okun
nighet, ej här velat lyckas, hafva de varit nödsa-
kade tvert emot sin tanka och vilja, at af dem få
låra. H varom, då man är sinnad en kort af hand
ling, til aliment skiärskådande at meddela, jag för-
hoppas tillika vinna den Benägna. Läfarens bli-
da omdöme. 

§.2.



§ . 2 . 
Innan vi komma at inlåta oss i någon närma

re afhandling om de vid Stora Kopparberget i 
Smelt processen fåfänge försökte förbettringar,är 
först nödigt, med få ord samma Smelt-process at be- 
skriva. Sedan malmen i Grufvan är,endels genom Til-
makning,endels genom Sprängning, der det sig giöra 
låter, vunnen och upfordrad samt behörigen låttad, 
föres han, undantagande den så kallade vendråst mal
men, af bergsmannen til Kallråst groparne, hvar-
est han på 1/2 alns ved och brandar, upmuras, med 
Malm-Sylta väl öfvertäckes, och sedan påtendnin-
gen skiedt, Kallråstas, då han mest af eget Svaf-
vel torrbrännes,, som påstår om Sommaren 3 och 
om vinteren 4 a 5 veckor, mer eller mindre, i anse- 
ende til malmens beskaffenhet och Quantitet samt 
i anseende til väderleken, innan han blifver ut-
brunnen och svalad. Efter denna Kallråstning , 
i hvilken mycket Svafvel afskiljes, och det in
blandade jernet, til en del af Svafvelsyran Calcine-
ras, föres godset i Hyttorna, at i Sulu ugnen, som
förut väl och tilbörligen redes , Smeltas med til-
hielp af kopparslagg, til Skiärsten, hvilken Smelt
ning kallas Sulubruk, hvarigenom de med det 
qvarblefna Svaflet förenade Metallerne, nedsmäl-
tas och ifrån sielfva stenarten befrias, samt något 
jern eller jernkalk tillika Scorificeras. Efter Su-
lubruket, föres Skiersten, äfven som den rikare 
eller vendrästmalmen, til Råsthuset, i de der up-
murade ugnar, at, endels med ved och brandar, 
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endels med ved och något kåhl, vid de senare råst
ningar, undergå Vändråstningen, hvarvid han 5, 
6, a 7. understundom och flere gångor omvändes, 
sedan han förut och emellan hvar gång, blifvit 
mer och mera små sönderbokad, til des han blif-
vit Verkslagen. Härigenom afdrifves om ej alt, 
dock det mesta af Svaflet, af och genom h vilket 
jernet tillika förtäres, och fordras mycken försik-
tighet, at han ej hvarken för litet brännes, då 
längre tid, mera materialier och större besvär for
dras thet at förbättra, eller för mycket, då god- 
set tvingas och förtäres, och man i stället för 
Kärnverk får et pipogt och odugligit skrombränt 
värk. En väl fullråstad malm eller Skiersten kal
las Värk. Efter fulländad råstning föres Godset 
tilbakars til Hyttan, at undergå Råstbruket, eller 
den sednare smeltningcn til Råkoppar, som skier
i samma ugnar, som Sulubruket förrättas, men 
med någon ändrad redning, och med tilhielp af 
Quarts och S l agg. Den tilvärkade Råkopparen
föres sedan til vågen at upvägas , och omsider til 
Gårbrenneriet. Således finner man, en renad kop
par, undergådt 3 Smeltningar samt 6, 7 a eller
flere råstningar, som giör 9, 10, a 11 eldar, hvil-
ka somlige i flere dagar och veckor continuera, 
innan han ifrån det inblandade jernet och svafvlet
samc andra Mineralier kunnat befrias. 

Anm. En fulkomligare underrättelse om Smelt-
processen vid Stora Kopparberget håller man onö-

digt här at anföra äfven at beskrifva de dertil er-
forde 
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fordeliga ugnar med deras redning och handlag 
med mera ; varandes intet vår tanka ej eller at om
röra de förbättringar som vid ugnarna, upsättnin-
gar med mera, af  våre egne Bergsmän äro upfund-
ne och inrättade, utom viljom allenast förblifva vid 
de förslagen, som syftat på någon ändring i sielfva
smelt-processen , eller i Malmens tilredning til rå-
kopparens utfmeltning. 

§. 3 
Så mycket man har sig af handlingarne be

kant, hvilket genom Berg Hauptmannens vid Sto
ra Kopparberget, Högädle Herr PEHR HEDEN
BLADS Högtbepriseliga benägenhet år oss com-
municerat, finner man dem,som tiltrodt sig denna 

af oss kort beskrefne (§. 2.) men i sig nog mö-
dosamma och vidlyftiga Smelt-processen vid Stora 
Kopparberget, at förbättra, af utlänningar varit 
följande, nemligen, FERMIN MAZALET som
giorde härtil sit anbud åhr 1635; efter honom 
ANDERS REUSNER von NORSTADT, der-
efter FRANCISCUS MARIA LEVANTI åhr 

1686, HELDEBERG och SCHUMEIJER åhr 
1689; NEIDHARD och CLARIS någon tid deref-
ter Sedermera kom J OH. KUNCKEL von LÖ-
WENSTERN åhr 1695 : derefter HECHTEN 
SCHANTS, så HUNGER och LE BLANC åhr
1736- äntelig PAUL FREDRIC KÖPPEN åhr 
1746. Desse hade endels med regeringen, en-

dels med Bergslagen förut accorderat sig , stun-
dom större och stundom mindre, dock nog an-
senlig Summa penningar; i förtröstan på sin konst: 

A 3 vid 
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vid hvilken oförsigtighet, en del af dem sederme-
ra måst blygas, och varit nödsakade at incognito 
bege sig från orten. 

Hvarutinnan livar och ens sär skil ta project be- 
stådt, tyckes ej vara synnerlig nödigt vid närva
rande tilfälle at uprepa ; varandes nog det man 
med någorlunda säkerhet kan säga at dessas t så 
väl som andras förslag, hafvermest haft sitt afseende; 

1. Antingen på inrättningen af något valsverk; 
2. Eller på något tilslag, eller ändring vid 

vändråstningen, som den kunde facilitera; 
3. Eller på någon Vitriolification och pracipitation. 
4. Eller och, torde hända någon Concentra-

tion af Skiärsten 
Vi vilja fördenskull nu som kortast tilse, om 

och huru vida desse förslagen, vid den malm som 
vid Stora Kopparberget finnes , kunna äga rum. 

Anm. Om ej några andra förbettringar, än de af 
oss nämde äro, varit af en eller annan Intendera-
de, kan man väl intet med all visshet försäkra ; 

men skulle så vara, så tyckes de tillika varit af 
den beskaffenhet at de ej förtjena mycken upmerk-
samhet. Det är troligt, at mesta delen derpå gådt
ut, at verkstella vid Svenska Bergverken, hvad de 
vid en eller annan utlendsk ort kunnat observera, 
utan insigt om Malmernas beskaffenhet, eller, hvad 

- de af en ogrundad, och torde hända fingerad Theo
rie kunnat sluta. 

Hvad först inrättningen af Bok-och Vask-verk 
beträffar, så behöfver man der vid vara så mycket 
mindre vidlyftig, som et sådant Bok-och Vask-värk 

vid 
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vid Stora Kopparberget varit på försök inrättat, 
men af ärfarenheten befunnits, snarare skadande 
än gagnande. 

Til vaskning fordras at malmen är af den be-
skaffenhet at han kan vaskas, måste fördenskull 
nödvändigt bestå af en lättare Stenart, som, med en 
ren och tyngre malm ar förenad , ty thes utom 
kunna intet de Heterogeniska delarne avskiljas i-
från malmen, men som Stora Kopparbergs malm 
merendels är sträng och mycket Jernbindig, äf-
ven sielfva Hornberget som malmen åtföljer befin-
nes Jernhaltigt och segt ; så kan  vid berörde 
malm, med Vaskning ej annat uträttas, än at den 
lättare glasartige stenarten eller Qvartsen , som
och malmen medföljer, aldramest med vattnet blir 
afförd, och deremot det tyngre Jernaktiga väsen- 
det och sega hornberget lemnat, som således sam
lar sig i Schlicken. Blir fördenskull ofta i en så-
dan Schlick, större proportion jern emot koppa
ren, än det neftan varit i malmen, hvaraf ej. an
nat kan följa , än at vid Sulubruket, så mycket 
lättflytande stenart med kopparslagg, måfte i stäl-
let upsättas, hvarmed den strengare: och starkt 

Jernbundna Schlicken kan nedsmeltas och någon 
Scorification produceras, som den bortvaskade 

stenarten varit, och torde hända ändå mera, hva-
dan klarligen skiönjes at intet det ringaste därige-
nom är vunnit, för omkostnad och arbete, eller 
kan vinnas. Skulle man med en starkare stupning
af vaskrännan, och starkare vatten, söka afskilj-

ja
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JA Jernbindan, så måste onekeligen mesta delen 
kopparen åtfölja. 

Anm. At vid andra koppar-malmer, som inne-
hålla någon lätt glasartig Stenart, som i elden kan 
mörbrännas och således til bokning giöras tienlig, 

et väl inrättat Bok-och Vask-värk kan äga rum, e-
huru CRAMER, i sin Proberkonst det vil förneka, är 

intet tvifvel så vida och ärfarenheten, vid en del 
kopparbergverk, öfvertyga oss derom ; dock bör
merkas, at som sielfva koppar-malmen, blir genom 
bränningen lösare och mörare an förut, så böra 
sådane vaskverk med all försigtighet anställas, at 

: icke en del af sielfva malmen tillika bortvaskas, 

§. 5.
Flere hafva varit af den tankan, det Vend-

råstningarna endast derföre anstellas at Svaflet
och det i malmen flygtiga väsendet må afskiljas; 
hvarutinnan de til en del äga rätt; men fela der-
utinnan , då de t ro , at dermed ej tillika vinnes 
det ändamålet, at mycket jern, med och genom 
Svafvclsyran, då hon afdrifves, tillika calcineras ; 
jernbundne malmer, som ej innehålla något Svaf-
vel, eller ganska litet, kunna giöras til godo då 
de tracteras med Svafvel eller svafvelbundne mal
mer, som Kics. CHR. AND. SCHLYTER von 
Huttenverken p. 423. berättar det Schlicken af 
koppar-malmen vid  Breitenback i Hessen Darm- 
stadt, råstas i blandning med kalk och vatten, 
hvaraf en mörja giöres, som sättes på råstugnen; 
men desse omständigheter gie tydeligen tilkien- 

na, 
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na, at denna Breitenbachiske malmen är af hel 
annan beskaffenhet ån Stora Kopparbergs malmen,, 
hvilken vi redan bevisst ej kunna vaskas,och således 

 ej eller med någon kalk at blandas. Man behöf-
ver nu ej inlåta sig i någon disput; hvad kalken 
vid Råstningarne kan uträtta, om han med sin at
traktion til Svafvelsyran dem kan facilitera eller 
ej, men det vet man af erfarenheten , at kalk-
sten smelt med jern och Svafvel , blir til en 
skiör massa, utan förslaggning, äfven så kalk-
sten med kopparmalm, som tillika består af myc
ket jern och svafvel, smelter utan förslaggning, 
til en skiör Jernbunden koppar, som innehål
ler mycket Je rn ; hvaraf liufligen följer, det 
kalken hindrar verkeligen jernets Calcination 
af Svafvelfyran, och dess deraf dependeran-
de Scorification, hvarigenom således ingen för
del vin nes vid de fattigare och nog jernbundne 
kopparmalmer. Hvad om Kalken ar anfördt, gäl 
1er äfven om Aska eller annat Alkali; som en
del, i samma ändamåhl, oförsicktigt brukat. 

Af en hel annan och neftan contrair tanka ä-
ro de, som i anledning af sina Speculationer, för
mena Svafvlet vara den rätta Cerberus eller prima 
materia Metallorum, och tilblandningen af kalk 
vid Råstningarna så mycket nödigare och nytti
gare som han figerar och maturerar de omogna-
re Metalliska frön, hvilka i Malmerna finnas, i syn-
nerhet då han med något Vitrioliskt blir upblan-
dad. Til den andan råder J. G. JUGEL i Mi-

B
neral 
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neral. Haupt Schlysse  det koppar-malmen vid 
vändråstningarna bör stratificeras med kalk som är
blandad med någon Vitriolisk-okra eller Vitriolisk
lut, hvarefter altsammans bör väl täckas med kie-
sel eller någon jernbinda. Men, sådane som prae-
misserne äro i desse Raisonementer, sådane äro 
och conclusionerne, begge orimmelige. Så myc
ket som Svaflet bidrager til Metallernas genera
tion, väl föståendes det ordinaira Svaflet, som
är i en del malmarter , äfven så mycket figerar
och kalken Svaflet i malmerne, i synnerhet sedan
han förut med någon Vitriolisk syra blifvit im
praegnerad. Altsammans stridande emot ärfaren
heten. 

Anm. Sedan man funnit det Svaflet af en Alka- 
lisk lut kan uplösas, så hafva och en del förment 

det Svaflet i koppar-malmerna, på det sättet, som 
kallas Malmbetning, nemligen genom kokning i 

stark och tien lig Lut kunna uplösas och afsikil-
jas, utan vidlyftig råstning; men som det ej låter" 
giöra sig, at på det sättet afskilja Svaflet ifrån de 
hårdare och strängare jernbundna malmer; och, om1 det kunde skie, nian och då hade jernet i malmen' 

qvare, så behöfva vi oss ej längre med detta, för-
slaget at uppehålla. 

§. 6. 
Caement-kopparen som ärnås  af de vatten hvil-

ka innehålla någon koppar Vitriol, och praecipi
teras utur dem med jern har gifvit anledning at 
tänka, om icke all koppar ur malmen, genom 
någon Artificiel Vitriolification kunde afskiljas, och 

seder-



sedermera af bemelte Vitriol i vattn uplöst, prae
cipiteras med jern. Detta förslag tyckes , vid 
första påseendet, ej orimmeligit, och vore önske-
ligit det med någon fördel vore practicabelt. Til 
Vitriol i fica tion requireras, ej allenast , at malmen 
innehåller en tilräckelig quantitet af svafvel, e-
medan ingen annan syra, än svafvelsyra, kan 
kopparns Vitriolification producera ; utan äfven , 
at han är af en lösare sammansättning , i hvilken 
particlarna äga mindre combination til hvaran-
dra; samt, at han är ren, och ej i någon 
sten eller bergart står hårdt inblandad, hvarige-
nom förvittringen betages. Här af dependerar den 
skilnad, man finner emellan svafvelbundne mal
mer, i anseende til deras benägenhet at förvit
tra, i det en del oråstade Vitriolecera, men en 
del nödvändigt måstte brännas förut innan de för-
vittringen kunna undergå; en del äter måste för
ut ifrån stenarten befrias, genom Smeltning i Su-
lubruket, och der efter råstas, eller brännas, at 
svafvelets syra derigenom med kopparen kan kom
ma i någon närmare förening och honom uplösa, 
på samma sätt, som man preparerar artificiel blå 
Vitriol af koppar caementerat med svafvel. 

Häraf finner man, hvad med koppar-malmer
na i denna saken står at uträtta. Så vida de sit
ta i en hård eller seg materia och äro af en tä
tare och hårdare combination, samt dess utom, 
med andra haeterogeniska particlar förenade, må
ste de intet allenast undergå Sulu-bruket , utan 

B 2 äfven 
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äfven sedermera Vendråstningarna, ehuruväl de 
kunde och borde då anställas med lindrigare eld, 
innan någon Vitrriol af dem kan ärnås. De måste
fördenskull undergå samma eldar, som elljest or
dinairt nu anstellas, och thess utom, en hop jern 
consumeras til praecipitation. Vore fördenskull
dermed mera tappat än vunnit, både i tiden och 
omkostnaden*.

Anm. Det på somliga stellen brukeliga sättet; at 
antingen släcka den Vendråstade malmen i vatten, 
hvaraf bemelte vatten får en Blå färg, och kan 
deraf giöras någon blå Vitriol ; eller genom rän
nor släppa vatten på hela malmen i Råsten, hvar
af äfven sådan Vitriol kan tilverkas , håller man 
mindre nödigt, så vida malmen, genom och med 
vattnet, verkeligen kommer til någon Vitriolifica-
tion, hvaraf han sedermera hindras i Smeltningen, 
som dock är oumgängelig, emedan ej alt så lätte-
ligen och fulleligen uplöses; ty den Vitriol, som 
vid desse afsvalningar med vatten bekommes, är i 
så ringa quantitet at den icke ens betalar tiden, 
hvilken härtil användes, hvarigenom och de andra 
operationerne hindras. Men vid Schifveracktig och 
Alunhaltig koppar-malm, kan detta aftvättande ha 
någon nytta, så vida den i Schifvern varande A-
lun hvilken hindrar smeltningen, här igenom up
löses och afskiljes. 

§• 7-
Vid Sulubruket eller Skiärstens Smeltningen 

finner man, det i malmen och kiesen varande 
Svaflet lösdrifvas och angripa jernet , hvaraf 

sam-
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samma svafvel figeras, men mychet jern til
lika med stenarten Scorificeras; år ej eller det i 
malmen arsenicaliska aldeles lätt-löst, emedan ar-
seniquen samma Scorification underhielper. Skil
jer sig altså mycket både svafvel och jern, jem-
te steharten och andra haeterogeniska par t ic lar , 
vid denna smeltning ifrån koppar-malmen. 

I anseende hertil, blir frågan; om någon 
fördel kan vinnas derigenom, at en sådan ärhål- 
len Råsten eller Skiärsten, blifver, starkare con 
centrerad genom omsmeltningar  en eller flere 
gångor itererade? Vid de til prof i smått anstelte
försöken som med Borax eller Glas anstellas kunna; 
-finner man Skiersten ej allenast til sin Quantitet 
ansenligen förminskas och der emot tilltaga i 
halten af koppar, hvaraf tydeligen , så väl som
af slaggen finnes, det både svafvel och jern blif-
va derigenom mera afskilde och Scorificerade; 
utan äfven , vid en tredje gången itererad om-
smeltning, det den derefter ärhållna Skiärften, 
väl ännu osat starkt svafvel under Råstningen y 

men kunnat fullråftas, på kort tid , med stark eld,
utan at sammansmelta. Tyckes fördenskull en 
sådan concentration af Skiärsten ej aldeles vara 
at förkasta. Men således blir det nu frågan; om 
intet til dessa omsmeltningar requireras mera kohl, 
än til de vanliga Råstningar? eller, om intet con
centration af Skiärsten, så i anseende til quanti- 
teten, som qualiteten, och i anseende til någon 
förminskning i den consumtion, som til de van-

B 3 lige 
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lige Vendråftningar requireras, ärsetter den om-
kostnad och besvär, som til desse omsmeltningar
anvendes ? 

Pâ desse frågor kunna de best, genom ut
räkning svara , som veta huru mycket kohl åt
går vid Sulu-bruket, och huru mycket ved con-
sumeras vid Vendråstningarne. 

Til slut, vil man här anföra, hvad om den
na Omsmeltning i Kongl. Svenska Vettenskaps Ac-
cademiens Handlingar åhr 1760 pag. 298 af S. 
Dir. HENR. TH. SCHEFFER är infördt. Då 
Skiärsten ar alt for arm, hvaraf Rå-kopparen blir 
så jernblandad, at vid Gårningen förloras alt för 
mycken koppar, så kan Skiärsten giöras rikare 
genom ommeltning, hvaraf mindre jern följer 
med Rå-kopparen, mindre Krats blir i Gårningen, 
och följackteligen mindre förlust. Här synes vid 
första påseende, som denna Omsmeltning vore en 
dubbel kåhlödning och dubbelt arbete ; men det 

som vid denna smeltning går til slagg, kommer 
intet på Råstbruket, och år altså der vunnit : 
slaggen efter detta omsmeltnings-bruket giör sam
ma tienst som kopparslagg. 

§. 8.

Af det som anfördt är , finnes tydeligen 
det de intenderade förbettringar vid kopparsmelt-

nin-



ningen föga eller intet gagnat, och en del at
verkstella vore mera skadeligit än gagneligit. 
Men deraf får man ej med full visshet giöra det 
slut, det ingen förbettring kan vara mögelig, 
ehuru så synes i anledning af den kundskap vi 
äga i Metallurgiska Vettenskaperna; man bör 

ärhindra sig, det i Naturen är ganska mycket 
förbårgadt, och långt mera än det 

vi ännu veta. 

ÄNDE. 
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Til HERR AUCTOR. 

Kila, tillmaka och spränga och bryta 
Malmer upfordra på jordenes yta, 

Såvra och boka där, 
Vaska, om nyttigt är, 

Råsta och smälta och gåra och rena, 
Bruktes i Svithiod från Hedenhös fena. 

Koppar-Bergslagen, ett verldenes under, 
Givit åt Bärgsmän mång nyttiga stunder.; 

Många ha välmackt nått, 

Kronan har slantar fått 
Tyskar och Välskar kom, ögonen mätta, 
Ser hvad Naturen och konsten uträtta. 
Bergslagen åldrat nog duktiga söner. 
Fåfängt har främlingar tingat sig löner, 

För at dem lära sätt, 
Hur de sku smälta rätt, 

Detta MORAEUS nu visar för dagen ; 
Blive Han lönt uti Koppar-Bergslagen! 

Bergslagen sakne ej gruvor och drängar! 
Riket upfylles av folck och av pängar! 

Skogar ej tynes av! 
Slögder ej gå i qvav! 

Visdom ocn Vettskaper komme til ära! 
Purpurn dem skydde som Bärgs-näring lära!! 

• 

PEHR PEHRSSON LEIJEL. 


