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og Forslag/ som hcnhorer til Denne Materie.

Sale er allerede efter SaxonisGrammatici Beretning 
jAMH i det ;i2te Seculo (og hvem veed, hvor laenge tilforn) ble- 

ven præpareret paa den mnder Tonder-Ampt cheltggende 
pe Galmsbyll ogpaa Dagebyll, somrilfornvaren Oe, 

tuen nu ved Cleyfeer Koegs Jnddigning bleven landfast, og paa 
Soe-KantM/ som .manLand fee .af-de hist,..og her endnu bOndklige 
Rudera.

Historie-Skivere char moeldet paa adskillige Maader Her
om, saafom ©ankwerc i sin Beffrivelse OM SchleMg Nolttem 
Heimreich d stn KroNike, Enewåldr in novis -Litterar. Maris Bal- 
tici 1698. Vor berømmelige Pontqppidan in Theatro Daniæ, 
Provst Petræus og Zeg t de Hamborgifche Efterretninger rc. Her
imod har Natur-Kyndige i Natur»Historien (saavtdt mig er be- 
kiendt) aldeles inter talt om dette Galt, ligesom og den herom- 
melige Apotheqver Thue, ifottt alt for tilig forlod Verden, har 
gaaet dette indenlandste Salt reent sorbie i sin Fortegnelftp ra de i 
Dannemark brugelige Salte, og tvertimodansortde sremede Slags 
vid. Prodromum aétorum Med. 'Hafnienf. pag. 29» Da Dog de te 
Saltes Tilberedelse maaffee erdet reneste i Verden af den Mikaf- 
fenhed, og meer Ionstig og chymiff, end de fleeste andre Salt - Sy- 
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rerür ; Dog er der stor Overensstemmelse tmellem Tilberedelsen af 
det Salt, som bereves af Sse-Tangens Aste i Wennsyssel og 
det freüstr Satt, allenefte at det hverken giver saa meget eller saa 
got Salt, som dm lreliste Salt - Jord vid. Dannemark og Rorges 
eeconomiste Magazin Vol. in. pag. 196. fqq.

Ieg mener derfore, at denne Efterretning kand ansees, 
som et lidet Lilloeg til Natur »Lcrren og vor Fcedernelands Na
tur-Historie om Kiskken-Salt i Almindelighed. Og da det er 
bekient, at Salt »Versenet i et Lands Oeconomie er en vigtig 
Post, saa kunde de tillige anforte Forflag og Forbedringer komme 
mine Landsmand til Nytte, om de vtl bettene flg deraf. Jeg vtl 
derimod gandste udelade de theoretic Betragtninger og chymiflfe 
Forssg over Ktskken-Salt i Almindelighed, efterdi mange berom» 
melige Chymici, faasom Stahl, Pott, Neuman og tblant vore Lands- 
woend den omtalte ApotheqverThue 1. c. og den erfarne Chymicus 
Hr. Doft. J. G. Licht i jinDifputats de fale communi har under» 
sogt det, i soer da den fidste sammesteds har lovet, at meddele Publico 
<n fuldkommen UnderjogniW om det almindelige Salt, hvilket 
mange Natur-Kyndere med mig ouster at see opfyldt.

MinUndersogntnggaaerderfor allene ud paa:

1. Den Jord hvoraf det frefiflt Salt bliver tillavet.
2. At beffrtve den Art og Maade, paa paa hvilken dette Salt 

hidindtil er bleven tillavet.
3. Dette Salts Godhed.
4. At undersoge dets (Mutterlauge) det deri tndeholte Salt og 

Magneflam albam.
5. At meddele nogle Forbedringer og Fordeele, fom synes mig 

muelig ved dette Salts Tilberedelse.
6. Da Klokken - Saltets acidum er det fornemste, hvoraf Sal

miak bestaaer, saa agter jeg og i Betragtning af den For- 
vantstab, der er imellem disse Materier at flutte denne Af»

handling
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handling med et Forslag til en efter ald Formodning fordeel- 
agtig Salmtak-kabrigve.

I. Om den Jord hvoraf det freüste Salt bliver tillavet:
1) Den er ikke andet, end ordentlig Torve-Jord, som dog paa de 

fleeste Stader er temmelig blandet med Soe-Gras -g andre 
mestendcelsforraadnedeSoe-Gevarter/ dog finder man og deri 
Stangler og RsdderafLyng (erica) og andre vegetabilibus, 
som voxer i Moradser, og er Bevis paa, at det i forige Tider, 
forend det blev oversvommet af Soen, virkelig har varet 
Torve - Mose.

2) Denne Jord brander noget flettere og langsommere end den 
ordentlige Torv, og giver ikke saa god Lue, men vel saa megen 
Heede, som grov Torv, men tillige en ubehagelig og fast 
svovelagttg Rog, snart som Rogen af Koe-Mog/ naar det 
bliver brandt.

3) Naar man brander i. Pund (nemlig 32. Lod) af denne törre 
Jord i frie Luft, faa bliver deraf 8te Lod Aste, hvilke ved 
Udludning og Uddampning, indtil det er tort, giver 31 Lod 
got tort Salt. Men dersom man ikke lader den Moder- 
luud vel dryppe af det, saa trakker det nogen Fugtighed til 
sig iglen af Luften.

4) Dersom man udluder Salt-Jorden, uden forst at forbrande 
den, og lader Lagen uddampe, saa faner man et guulrodt Salt, 
som smager ligesom Kiekken-Salt/men tillige noget ekkel; naar 

i det bliver varmt, giver deten svovelagtig Lugt, og meget hastig 
drager Fugtighed til sig af Luften. Vil man folvere dette med 
Potaffe - Luud bliver det tyktl, og satter en ureen Magnefiam 
paa Bunden.

IL Det ireiiste Klokken Salt tillaves paa folgende Maade:

1) Naar der er Flod, farer 2. Mands Personer s en saa kaldet 
Skoyke eller lidet Fahrtoy hen til det Sted, hvor de veed, at

2) 3 der 
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der er en saltagtig Jord, som er beqvem til at brcrnLe Salt 
af; der legger deM med deres Fahrtey for Anker, til det bli
ver Ebbe, og See Vandet er ud'ebcn/da -tager derned Skuf
fer den everste(Gch!ik)(3) Skorpe af og kaster bort, herpaa 
graver de med en Spade den Kley (b) oven af, fom ligger i. 
eller Alen hoy over Salt-Iorden, indtil de kommertil den 
rette. Derpaakaste deverelviisdenne torvagtigeSalt-Jord 
med stor Moye i Fahrtoyet, M de faacr det fuld, og fatter 
en Stage paa det Sted, at de kand findedet iglen, og styler, 
faasnart Floden kemmer, med deres beladte Fahrtoy til Lands. 
Salt-Jorden bliver da losset afFartoyet i en Karre som een 
Hest trakker, og kastes i Salt -Kogen (c) hvor det gandffe 
tyndt udsprcdes, -og bl ver traadt jcrvnt med Fodderne, der- 
nceft vendeB, indtildet bliver tort, hvilket kand ffee i 24. Ti
mer/ naar det er got Veyr ogSolffin-

Herimod, naar det paa de Tider ofte regner, bliver det 
Aar et flet Salt • Aar. Naar Salt-Jorden er torret, skydes 

den
(a) Schlik, er de« tynde Rley-Jord eller den subtile LilM/ somSseVandet har i sig, gg fatter 

sig accurst i dctSyeblik, da Floden forandrersig tilKbbe, og det stigende Vand staaki Me 
for at rille falde ud igie«. Af dette bliver

(t>) Bley, hvilket er en,grov4im hvoraf Grunden oq Bunden iM,vore Marsslander kestaaer, 
. og det er forunderligt, hvorledes en Oa Jiibtil og tynd Materie, der endog i Bandet 

',er »synlige ved Tidens Lcengde kand -blive saa tyk, at den.paa nogle Mile kand giore 
Jorden nogle Alenhoycre, efterdi hvor der tilforn har varet Soe, cre de fruglbarcste 
Lande, som bliver omgive« med etDige, raa det .de om Vinteren ikke stal oversvommer 
af Soens Kaste-Bolger- Gaadan rk inddiget Stykke La» d kalder man her een Roeg, 
saasom Chrifrian Albrechien Koeg, Kleifcer-$OCg Friderichs-Sotg ,&c. Det Land font 
liggeruden for Diiget kaldes Forlandet, hvilket ved der Schlick af Soen stedse bliver hoyere. 
Her kunde vare et Problema phyficum, Hvor Soen faaer denne subtile Liim fra, fom 
bliver til saadan ftpatbar Marst-Jord og -formerer og udvider vor Land, om den ta
ger det fra andre StOer, eller forer-den-op fra Dybet og Bunden i Havet- Det for
ste kand ikke vel vare, efterdi de uden for liggende Acr, hvoraf meget bliver bort
ssyllet, bestaaer fornemmelig,af Sand og hviid Leer.

(c) Saly-Roeg, er et Stykke Land, som med et Sommer Dige, det er en liden Bold 
er indhegnet og omgivet, at ikke Soen ved stark Vesten Bind om Sommeren stal over- 
svomme den, inden for hvilket Diige man torrer Salt-Jorden og brander den til Asse. 
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den sammetsmaa Hobe, og naar man stikker Ild derpaa- ry
ger og (lodert) ulmer det i frie Luft, til det er bleven gandffe' 
MAste, saa man med Vinden kand lugte det over i. MitlsVey. 
Hvorpan disse smaa Affe-Hobe ffydes sammen i en ftor Hob, 
ar Regnen ikke leet skal ffade dem.. Dette Arbeyde begyndes i 
May, og continuerer til Jacobi.- Derpaa bliver Affen pan 
ovenmcelte-Karre fort dl Salt - Boen eller Kohten, og giort li- 
dct fugtig nred Salt-Vand, hvoraf det bliver-en fast maffa,. 
og sadr i en ftor sort Hobudrn paaHuusek:

Om Vinteren bliver' Sakket kögt paa folgende Maade r

L) Alkdet saltagtige bliver udluft afÄffen i 2. store Kar, (on-' 
gefchr, (otn- Salpeter Syderne-udluttrer Salpeteret) med 
Soe-Vand, som ogsaa har noget Salt i sig, indtil intet 
Salt er tilbage i Affen> saadan Lllud, naar den'er brav salt,' 
bliver igiennem? en Tree- Tragt eller Ror- bragt af ben sidste 
Koppe i en Jern »Kiedel etter Pande hvori 1. etter i§. Tende 
Salt kand koges: Kiedelen hcengeS midt paa' Ildstedet i 
fire Jern-Hager ongefehr' halvparten ned i en Grube, som 
paa dem cent Side har et Hul, at man kan kaste Torven 
ver igiennem, der skal brcende i Hulen' under Kiedelen: Luen' 
og Rogen ganer Ud ved Siderne af Kiedelen, og da der er 
ingen Skorsteen' deri, faa foraarfager Ilden og den fonen*- 
de Luud en hwftigj HMe> Rog og Qvalrn.

3) Raar da Vandet er bortdampet z SaN granulerer sig etffionk 
hvitdt Salt, uven at scette noget til det, som Med cn Skurnffee 
bliver ubsamlet, og kastes s et ved' Haanden havende ftort 
Kar, som der mane vcere en liven Aabning paa, igiennem 
hvilken? Moderlunden (d) drypper da fra det friffe Salt 
Ltemmelig stor qyantitet , saa at nogle Kanner af denne bit.

tre-
C'1) Dr««« bittre M'oderküüd har ikke alke Saly - Sohle«- ZK den Hatiifch'e Sohle bar 

bet, faa far Hofman ft, og ligeledes Thire i den omtalte Vro«Irom. aét Hafnicnf o 
sot Ukdersstzt dek, hvorom siden d^v. 4, videre stal handles) ' ' p‘
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tre Moderluud kand dryppe if een Tande Salt, hvilken 
Salt-Syverne flaner paa Salt-Wen iglen, og mener at fane 
Klokken-Salt deraf tgien,

HI. Om det frefiffe Klokken-Salt selv?

Dette er et hvtldt, tort, got, granuleret og kraftig Salt, har 
alle de Egenskaber, og holder alle de Prover, som et fukdkom- 
men Klokken-Salt bor. Det conferverer Fisk, Kiod, Flesk 
og deslige ltgesaa gor og bedre end det Engelske og Lyneburger . 
Galt. Det har kuns den reneste Feyl, at det har en liden 
Bitterhed, som man kan smage i det Smor, som dermed bli
ver saltet, og kommer af den paa Salt-Assen iglen udgydede 
blttre Moderluud og forringer Prisen noget paa dette Salt, i 
det man des Aarsag yeller bruger Lyneburger Salt til Smor.

IV. Om Moderluuden i det frefiffe Salt det der i indeholdende 
Salt, og magnefia alba.

A Moderluuden selv.

1) Denne Lund har en Farve som gammel NhinsViin.
2) Smagen er skarp, bitter, noget ekkel, dog ey sammen« 

sncrrende eller troekkende.
3) Naar den blandes med Potaske-Lund eller Oleo Tartari 

per deliqvium, bliver den tyk og hvttd, som suur etter tyk 
Melk, og giver meget magnefiam, og Lunden heraf (naar 
magnefia bliver udsovet) giver et Salt, som har cubiske 
Cryftaller, og smager snart som ordentlig Kiokken Salt.

4) Dersom Moderluuden derimod flaaes paa tor Potaske 
eller Sal Tartan, loser det ikke i Varmen op, men bliver staa- 
ende klar derover.

z) Blandes den med Spiritu vini re&ificatifiimo, bliver det 
noget tyk, men der fordres vel io Deele af den Spiritu, til 
een Deel af Luuden,om det fuldkommen skal blive fatureret.

6) Gy.
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6) Gydes oploft Allun til Moderluud, stemmer det oven paa, 
da manffumplede det, blandede det sig, og gav/ som mig syn
tes, en urin $ugt fra sig.

7) Da man flog opløft Vitriol til Moderluud, stemmede det oven 
paa, og da det blev rystet/ blandede det sig, men uden Lugt.

8) Med fpiritibus acidis, samt Ole o og fpiritu vitriol!, ipirifii 
falis og Nitri blev Moderluuden klar og uforanderlig.

9) Naar man koger og fublimerer Moderluuden med Torv- 
Sod og urina humana, giver det kN Sal ammoniacum , font 
dog ikke ffiodsig tcryftailer, tncn samlede sig som et Pulver, 
og hangtcsig sammen in flocculis, og var uden Lugt, men da 
Potasse-LuuL blev gyder dertil, lod det det flygtige fare.

10) Dersom man tager zUnzer Moderluud Ind, saa laxerer 
den maadelig og got/ ongefthr fom i. Unze feidlitzer Salt.

B Saltet i Moderluud.

1) Det forste, overflødigste, reeneste og beste (Saft cryftalliferer 
sig felv i Luden, blot ved Kulden uden ringefte Tilscttning eller 
arwen Haaudgreb, hvilket jeg Anno 1732. om Vinteren 
af en Heendelfe fik i Erfaring, i det jeg lob mig bringe nogle 
bouteiller af den Lund, fom jeg havde ftaaende t mit laboratorio? 
da jeg fik en bouteille i min Haand, fandt jeg den var halv 
frossen, men da jeg velyvidste, at denne Lund ikke kunde fryse, 
saa halte jeg det tynde af, ogfandtda, at dit var ret klart sam-_ 
menlobrt Salt. Dette Sai amarum primum.

a) Har ad stillige Cryftalter, dog meeft langagtige, fast 
som Salpeter klare, og synes rblant det Engelste, feid
litzer og Glauberste Salt meeft at ligne det sidste, doger 
der nogen Forsttal deri.

b) Det er lcetlere tVagt end hiint.

c) Det
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c) Det smager bitterligs dog ikke sammcntrcekkenve, og 
angenemere end det andet laxeer-Salt, ncesten ligesom 
borrax.

d) Det trcekker ingen Fugtighed af Luften til sig.
e) Naar mani legger det i Soten etter anden maadelig Bar« 

me, fiia hertfalder det.snart i et hviidt Pulver, som tager 
mere Rum op end Saltet, men i Vagten er noget over 
halvdeelen ringere, for Exempel i Unge af dette Salt 
giver kuns hakvsierde Qvintin af Pulver, folgelig har 
over hakvdeelen deraf varet vandagtige Fagligheder, men 
naar man.

f) Paa dette hvide Pulver oser lidt kogende Vand, saasmef- 
ter det og bliver iglen som Cryftail, faa snart det bli
ver koldt.

g) Naar man fatter det Salk paa en maadelig varm Ovn 
i en Theekoppe, faa smelter det ligesom Vand, og cry- 
ftalliferer sig, faasnart det bliver kaaldt.

h) Dersom man gyder Sal alcali caufHcum i dette ved saa 
maadelig Varme smeltet Salt, saa (eftervefcerer) og bru
ser det lidet r Der behoves vel halvandet Qvintin Sal caufli- 
cum, om det stal vcere nok til i Unge af dette Salt,

i) Lcrgger man dette Sal amarum primum paa gloende 
Kutt, faa smelter det strap, bliver derpna iglen tort og 
gloende, og herncest ved herftigere Ild smel-er det tit et 
ffarp Salt, fom giver en urin-Lugt fra sig.

k) Det loser sig ikke op t fpirituvini reétificatiilimo eller 
ved kogende Heede, og lader spiritum afbrcende over sig 
uden at smoelte klar. '

tz Naar det Salt bliver oploft i Vand, og man gyder Oleum 
tartari per deliqvium etter fpiritum vitriol i etter spiritum 
falis eller Nitri dertil , saa bliver solutionen klar og ufor« 
anderltg. Det i Skeevand oploste Qvcrgfoll) præcipite- 
rer sig herimod guult deri.

Il Naar
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II. Naar man evaporerer Moderluud ongefehr den 2Ode Deel, faa 

cryftalliferer sig Saltet iglen i KuldLN fem jegvtl
rum fecundum.

a) Dette Salt har cubifche Cryftaller
b) Er tungere i Vagt end det forste
c) Smager uangenemere ogbittrere
d) Henfalder Ikke i Varmen til hvidt Pulver
e) Loftr sig ikke laet op t Vand, og flyder sig heller ikke faa 

leet iglen i Cryftaller
f) Smcrlter ikke ved mnadeltg Varme
•g) Trakter, nogen Fugtighed af Luften til sig.
h) Solutionen bliver klar, naar man gyder en lolution der» 

til af Potafle.
i) Dette Salt erflarpere, uangenemere og i Virkning liig 

det faa kaldede gemeeneEngelfle.

III. Naar man nu lader evaporere Deel fra Moderluud iglen 
faa cryftalliferer sigzigtm en temmelig qvantitet Salt, som 
jeg vil kalde Sal amarum tertium.

a) Dette bestod deels af store og primatiflecryftaller, deels 
affiint mehlr.ig Salt.

d) Det sidste tog Kugtigheden af Luften sicerktU sig og deli- 
qvefcerte.

c) Det fmager bittrere end det forrige og folgende.
d) Naar Potafle-Lund bliver gydet dertil, faa bliver det 

mrlkagttg og giver cn magnefiam dog kuns illdenqvan- 
titet.

e) Det laxerer fom Engelfl Salt. «

IV; Derfom man endnu evaporerer den 9de Deel af Moder«, 
luud , faa faaer man Sai partum i ringere qvantitet.

a) Det bestaaer i store flade og breede Cryftaller
b) Smager bitter, dog har det meget Kiokken Salt

3 2 c) Mer
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c) Mkd Potaske §lmd giver det lidet magnefiam.

V. Naar man atter evaporerer den 8de Deel af denne Moder- 
luud saa skyder Sal qvintum freut/ men i ringere qvantitet.

a) Det har gandffe flade og brede Cryffailer, eller fatter me* 
get meer en cryftalime cruftam paa Siderne og Bunden 
iMarret.

b) Det giver med Potaske Lund endnu mindre magnefiam 
end det forrige, dette Salt 2. z. 4. 5. har alt noget Kie
ken Salt t fig og er folgelig ikke gandffe reent

VI. Vil man endnu videre evaporere Moderlnud, faa eryftal- 
liferer fig intet Salt mere, men fatter fig som een Vellrng ne
den paa Bunden af Karret. Men naar man evaporerer knu
den ad ficcitatem, faa saaer man nesten ligesaa rneget Salt, 
som alle de 5 forrige belsber fig .til, men Dette trcekker §ng- 
tighed af Luften faa smrk til fig , som intet Salt i Verden, i 
det det allerede begynder at deliqvefere, fermd det endnu bli
ver koldt.

Naar man nu lader dette Salt defigvefcere, esler man ta
ger Moderluuden, som ikke vil ftrtte Salt Cryftaller meer/ og 
jeg vil kalde Lixivium ultimum , saa er det.

a) Noget msrkere affarve, skarpere af Smag og tungere 
end Moderluuden felv.

b) Naar knuden af Pot- Affe bliver gydet dertil, saa bliver 
det meget tykt, udfordrer meer alcali til figuration, end 
Moderluud,j og giver ogfaa meer magnefiam. Naar 
uran herimod kaster tor Pot-Me eller fal Tartari deri, saa 
folverer det samtm, hverken i Kulde eller ved den stoerkeste 
digeflion.

c) Naar man fatnrercr I. Unze af dette fixivio ultimo med 
oleo tartari per deliqviutn, saa giver saadant 2. Qvintin 
og 2. fcrupel magnefiæ albæ, og naar man u-dmder dette,

og 
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og lader denne Luud evaporere og cryftallifere saa faaer 
man 2. Qvintin af fa le medio, font ligner Tartaro vitrio* 
lato. Dette Salt drager ingen Fugtighed af Luften ti! sig, 
knaller/ naar dct lcrgges paa Kutt, og bliver lange liggende/ 
uden at smalte, og kand bruges t stedcn for ck andet 
Sal medium.

i) Dcrsi m man i dette lixivium ultimum kaster lidt Sal vo-
* latile ficcum. sira eftervefcerer det temmelig med Bobler 

(da det dog ikke vilde blande sig medPot'Me og tale tar
tan vid. fup-ra litt, b) og behover meget til sin fatutation, 
som ikke er let at trcrffe / efterdi liqveuren bliver saa tyk. 
Jeg har fatureret 6. qvintin lixivium ultimum med halv
anden Qvintin fa le volatili ficco, og fik deraf I. Qvintin og 
I o Gran magnefia eduleurata , og Lunden deraf, four 
var evaporeret til Torhed, gav I Lod IO Gran Salt, fol- 
gelig har i disse 6. Qvintin lixivium ultimum ikkun roe
ret 2. Qvintin og io Grand.
* Det er meget tungt at bringe Der sidstt Salt til at blive 

tort, efterdi det bliver fugtig, forend det bliver koldt.
ß Dels folution bliver uforanderlig, klar, og uden effervef- 
centz med ipiritibus acidis.
7 Ved at komme Pot-Aske Lund deri giver denne foluti

on lidt nok magnesia, og fal volatile stiger strax med en 
penetrant Lugt, fom af faleammoniaco i vty et.

Z Med folurione Nitri og falis ammoniaci bliver det Ufor
anderlig.

$ Med folutione aluminis bliver den tyk og meget feed.
£ Med fpiritu vini rectificariffimo bliver den ligeledes tyk, 
hvidagtig og. ligesom Olieagtig/ og lader lidt magneiL 
falde paa Bunden.

$) Dette Lixivium ultimum blander stg med oleo vitrioli 
Uden Brusen, Heede og Lugt.

83 f) Der»
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f) Dersom man kommer Pulver af Galcrble i dette lixivi

um ultimum, beholder det sin Farve, og giver, naarman 
kommer Pot Asie Lund deri, en hvid magnefiam.

g) Dette Lixivium ultimum blander sig med solutione Nitri, 
ligesom og med falis ammoniaci uden Forandring. Herimod

h) Med folutione aluminis bliver det tyk og feedt.
i) Med megen fpiritu vini reclificatisfimo,b(iVCt det hvidagtig/ 

tyk ligesom Olie eg setter en liden magnesia paa Bunden.

k) Da denne lixivium er en subtil ligvor acido falinus, der 
med en terra alcalina er fatureret , i det lUnze af kenne 
lixivio ved falis alcalini folution lader falde over 20vinttn 
magnesia, saa forsiaaer det sig selv, at det sillier en ved 
alle hitsige Ureenheder inprimis viis og forer Blodet ud per 
alvum & vias urinarias, fslgeltg kanv ogi alle de Tilfcel- 
de terræ fol. Tartari, salia media, cremor tartari, occ, 
Cancr. citrat og siige ere nyttige, med lige og i visse Tib 
fcrlde med storre Nytte bruges,

l) Til at extrahere Krsefterne af vegetabilibus og tit at be
rede adsiilitge Medicamenter Elixir proprietatis og desli
ge kand dette lixivium ultimum i sieden for ipiritus vini 
med god Nytte bruges.

C Om den magnesia i Kiskken-Saltets Moder - Lund.

1. Den magnesia, fom med Pot • Asie Lu ud af jModerluud 
Hivet præcipiteret, er sitinere, leettere / og ikke saa siarp, fom 
magnesia alba nitri,

2. J seer er den, som af lixivio ultimo med fale volatili bliver 
præcipiteret, Vel det sinefte abforbens, fom kan sindes.

z. Imod acida forholder det sig som magnesia Nitri, I Lod di* 
ftilleret Kddike folverer en Scrupei af magnesia og er uden 
Smag. To qvintin fpiritus vitriol!folvererjet Ovintin mag
nesia med en bitter Smag.

4. Hos
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4. Hos Vein fom har megen Syrltghed in primis vtis, glor halv

andet til L.QviNtiu af magnefia 3. eller 4ke fedes, ongefehr 
faa meget, fem ck Lod af fale amara primo.

5. Overalt gior denne magnefia i medicinen vel ald om ikke be« 
dre Tieneste, end den her i Landet kostbare magnefia Nitri.

V. Forflag til en fordeclagtig Forbedring i Vet Frefifche Salt- 
Voeftn.

Det moyfommeltge Arbeyde, der er ved dette Salt med at op
kaste Salt-Jorden, torre og brcende den, famle Asten og brin
ge den til Salt-Syderierne, men fornemmelig den kostbare 
Ildebrand/ i det den fornodne Torv tik Sydekiet koster en 
tredte Deel af hvad Saltet/ naardet er præpareret, kand 
kofe, og endelig denMispriis, dette Salt er kommen i, fordt 
det ikke vel kand bruges til Smor, foraarfager, at Salt-Sy« 
Verne neppe har det terre Brod for deresftmre Arbeyde, hvor« 
fore og de fieeste Salt Syderter ere gaaen overstyr/ og nu nep
pe bliver tillavet en tredte Deel frefifF Salt, imod hvad deri 
forrige Tider er bleven præpareret. Hvorover diste faa bety
delige og for Landet faa nyttigeFabriqvermeb Tiden gandste 
maatte ophore, da da forrige dog herimod, naar de fornuftig, 
blev indrettet, ikke allene med stor Fordeel kunde drives, men 
endog efterdi drr paa adstiMge Steder findes tilstrcrkkelig 
Salt Jord nok, fleere kunde anlegaes, faa at den gandste Egn 
let kunde undvoere det fremmede Salt.

Tik saadm fordeelagttg IndrttnLng i Sakt-Syderierne er 
fsmoden.

i. At Salt-Jorden eller Torven ikke bliver bromdt i fri Luft/ 
men ak den, naar den er ror fom anden Torv, bliver bragt 
under Tag, faa at man just stal bruge denne Torv i skeden 
for det ordinaire* Salt tik ak koge Saltet ved. Efterdi 
derud fordres over rzooPrmd tor Jord til en Londe Salt 

paa 
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2 80 Pund, faa kand det, naar Ovnen er got indrettet Mre 
fuldkommen ttlstrcrkkelig at koge Saltet ved, i det der bli
ver intet meere See-Vand gydet pan Wen, end der just 
er fornoden til oploft Saltet i, folgelig er Luuveu meget 
rig pan Salt.

De Indvendinger fom herimod kand glores, ere: 

a At denne Torv lugter ilde, naar den brcrndes 
b At dm brander noget dumt, og ikke vi! flamme, folgelig 

kand benved den Indretning, som er i Salt-Syderierne, 
da Ktedeten staaer midt paa Fyrstedet, og ingen Skor- 
Steen er der, opfylde det gandffe Huns med Damp og 
Rog, og da ingen Trcrk er for neden, kand den ikke bru
ges'; Men dette kand let buve hiulpet, naar man indmim« 
rer Ktedelen i en Skorfteen og glor et Trcrk»Hul der- 
paa, da Jorden stark nok brander, og Rogen kand trakke 
igiennem Skorsteenen ongefthr ligesom de Hallige Salt- 
Werker og andre Salt-Syderier, font drives med Steen- 
Kul!, der giver ligesaa ilde Lugt og liden Lue. Z det rim 
geste er det vist, at denne Jord giver meer Heede na sig, 
end det torrede Koe-Mog, med hvilket dog de ZEgyptier 
glor saa ffcakkelig en Ild, at de kalder den Hel. edes Ild, 
faa at de endog kand smalte Glasderved, vid. Haflelqvift 
Nachrichten tn der Schw /dlschen Academic Abhandlungen 
iz. Band pag. 270. 271. Ved denne flet ikke kostbare 
Indretning blev t det ringeste 1 Rdlr. sparet paa hver 
Tonde Salt.

2. Den anden Forbedring var', at den bittre saa kalkede Mo
de rluud ikke blev flaaet paa Salt-Affen igien, thi da blev 
det fresiffe Salt frie fra ald Bitterhed, og folgelig ligesaa 
got, fom det her brugelige Engelffe og Lyneburger Saltom 
ikke bedre, og i det mindste kunde hver Tonde felges 1 Rdlr. 
dyrere end hidindtil.

Begge 
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Begge disse Forbedringer vinder attsaa over halvdeelen af 
Vcrrdien paa Saltet, nemlig 4 Mark Lybsk, da Tondeam» 
bliver solgt for 5. Mark Lybsk.

Hertil vil jeg endnu legge nogle Forbedringer, der saavelsom 
Len 2den ved alle Salt - Barker, hvor den bittre Moberluud 
forefindes/ folgelig og ved de Nordffe er appHcabei.

z Den tredie Forbedring.

Af Moderluud kunde aarlig forffaffes nogle hundrede 
Pund laxeer Salt (som jeg tilforn har mcrldet) og en endnu 
storre qvantitet magnefia alba, ydermeere kand man af den
ne Lund faae efter magnefiam et brugelig Tartarus vitrio- 
latus, og det forommcelte lixivium ultimum til tit præparere 
andre Medicamenter med, som ovemncrlt, og til den Ende 
kunde bencevnte Moder-Lund ftelgestllApothekerne, og ind
bringe een god Summa Penge.

4. Den fierde Forbedring kunde ffee, naar man om Vinteren, 
da Saltet lydes, lod i det mindste halfdeelen af det Soe* 
Vand, hvormed inan udluder Salt-Affen, indfryse, hvorved 
Saltet oyensynlig ffulde formeeres. Endelig.

5. Skulde end videre Uadersogning endnu foretages, om ikke 
Soden, som samler sig i Skorsteenen af den Salt-Jord, 
som man koger Saltet ved, (hvorom tilforn er talt i 
No. i.) kunde give en Salmiak: J det mindste synes denne 
Jords Vcrsen/ som fornemmelig bestaaer af forraadnede 
ftltagtige Urter, ogdenRog, der, naar det brcendes, lig. 
ner Lugten af Koe-Mog, at give temmelig Formodning 
dertil.

VI. Forslag til fordeelagtig Salmiak Anlorg paa den uom» 
digede Infui i Nord'S-eit, fom man kalder Halligen.

A a Sal-
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Salmiak er vet hidindtil ingen anden Steds bieven præ
pareret end i ZEgypten, omendskiont mange Chymiti har be- 
moyet sig ogsaa at giore det i Europa,, har det dog ikke villet ge« 
linge nogen, at finde nogen Vey til med Fordr et ak tillave det. 
DoA. Hirfching Phyficus f Maynbernheim har Ao. 174$. be 
ktendt giort et Udkast til et meget fordeelagtig Salmiak »Anleg, 
hvilket er indrykket i de Lrankiffe Gamlinger om Natyr» 
Leeren &c. ved Enden af det fovfte Bind, men da Hand behob 
der Udfsrelsen som enHmrmelighed for sig fdV/- faa kand man 
ikke meget dormne om Udfaldet; Jeg har i det ringefte ingen 
Efterretning om, at Anlegget efter 4re Tars Forlob endnu er be» 
gyndt. Derimod kroer jeg, at et Salmiak-Anlag med Fordeel 
kunde ankegges paa den noindtgede Ae. Jeg kalder dette Forflag 
tkkun trolig , efterdi jeg alleneste flutter det å priori eller af Grun
den, og ikke har hastLeylighed kil felv at forssge det eller blive vis 
deri.

Mine Grunde er folgende:

De Franste, Engelste og SvenSste har fuldkommen afgiort 
at dm eeneste Materie, hvoraf Salmiak i Mgypten kand præpare
res, er Mog af alt Slags Fere, hvorved disse besynderlige Om- 
standigheder er at marke.

i. At Grunden i LEgypten er gandste saltagtig folgetig ud- 
fordres faadan en Jord dertil, som er saltagtig, at Foeret 
til Faet kand indeholde Salt, uden hvilket Möget giver li» 
den Salmiak.

2. At
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2. At ingen Giodning er fornoden til Jordens DyrkelseiLEgyp- 
ten , folgellg udfordres der en Egn hvor man ikke behover 
Möget, til Giodning, og

3. At der hverken er Skov / eller Steenkull i Mgypten, alt« 
fa a udfordres en Egn, hvor Zndvaanerne nodes til 
af Mangel paa Ildebrand faalodes at .tillave Möget, nt 
de i oeres Huusholdning Land brcrnde det for anden Zlde- 
Drand.

Ligesom disse Z.Omstoendigheder findes i ZEgypten, hvor Sal« 
rniak kommerffta, faa er de just ogsaa alle tre paa den uomdi- 
gede Se i Nord-Som, thi

1. Er Jorden og Grunden saltagtig, i det Soe-Vandet ofte 
om Vinteren, undertiden og om Sommeren ved stormende 
Vest-Pinde overspommer den, hvoraf saavel Grcrs fom 
Hoe drager Saltet af Grunden i fig og bliver saltagtig.

2. Efterdi Indbyggerne paa denne inful Halligen formedelst 
Soens Oversvommelse hverken ployer eller saaer, saabru- 
ger de intet af deres Foeemog til Agerdyrkning. Herimod

3. Noder Jldebrandens Kostbarhed Dem til at torre alt Meget, 
og breende det i Steden for anden Ildebrand i deres Huns- 
holdninger.

Skulde man itu heraf tkke kunde stutte, at Salmiak kunde 
præpareres af Soden afKoe-megetmed ligesaa stor Fordeel paa dm« 
ae Se, som i LEgyplm. I det mindste kunde man ved et Zorsog 

A a 2 med
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med denne Sod faae at vide, om det vilde gane an etter ey. Zeg 
snster derfor at en fornuftig Mand paa denne De herved maattt 
overtales til at levere mig etter en anden Chymico en Prove af 
den Sod, som kommer af det blotte forbrcendte Koe-Mog til at un- 
derfoge. Efterdi det var Dens Beboere selv ti! Fordeel, om de, fom 
de DEgypter, giorte dette deres unyttige Sod til Penge/ og faadan 
en Fabriqve etters var publico nyttig, da det herimod er ventelig, 
at Materiaiierne til saa kostbare Bahre, som Salmiak er, laa 
unyttig etters bortkastes

Af-


