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De engelske Instrumenter, 'saavel mathematiskc, som physiske, 

vare altid fortrinlig sögte, fordi de i enhver Henseende ikke allene 
ere gode, men de have og en udvortes Skjönhed, som de længe 
vedligeholde. — De kunde behandles endog med svedcde Hænder 
og blive vaade uden at anlöbe

- ' \
Der gives vel Instrumenter forfærdigede hos øs, som ihen- 

seende til Godhed og Nöiagtighed, fuldkommen fortjene at sæt
tes ved Siden af de bedste engelske; men i Hensyn til udvorte« 
vedholdende Skjönhed maae disse ligesom saa mange andre Natio
ners , vige for de engelske Instrumenter. — Aarsagen dertil ligger 
i Mangel paa den Guldfernis hvormed de engelske overdrage deres 
polerede eller blank afslebne Messing - Arbeide.

Saadan Fernis har hidindtil været en stor Hemmelighed, 
fordi Engelskmanden, som kjente dens Værd, omhyggeligen sögte 
at beholde den for sig selv.

Mangfoldige have sögt, men forgjæves, at opsöge dens 
Bestanddele. — Forskrivter, som bære Navn af den i E’geland 
hemmeligholdte Guldfernis, gives der nok af.
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I Guthiers, ellers saa gode Bog, om Fernisser og Lake
ring findes og saadanne Forskrivter; men jeg vover at erklære 
dem alle for falske.

De næsten samtlige indeholde deels saadanne Spesies som 
angribe Messingen, deels Farvemidler, som ikkun betage Mes
singen en Deel af den givne Politur og Blankhed*  Jeg har ikke 
sparet Omkostninger og Moje for at prove dem alle. — Saaledes 
finder man ofte endog hos Forfattere man mindst ventede det, at 
Terpentin skal sættes til Guld - Fernissen, uagtet Erfarenhed lærer 
at Terpentin angriber Messingen*

■

Det er dog ikke blot Fernissen selv, som har været en 
Hemmelighed ; men og‘ Maaden at anbringe den paa Instrumentet.

Jeg kjender nogle af mine Landsmænd, der have været 
heldige nok til at erholde fra Engelland oprigtig tillavet Guldfernis; 
men de have dog ikke derfor opnaaet Ojemedet, da de have an
vendt en Maade til at anbringe den paa Instrumenter, der nød
vendig maatte gjöre Overstrøget aldeles ujævnt og stribet, besyn
derlig naar det var et fladt og stort Stykke, som skulde overstry
ges; thi det som er rundt og altsaa i Dreierladet med Hurtighed 
dermed kan overdrages haver langt fra ikke saa megen Vanskelighed*

Efter i mange Aar at have Anvendt meget og anstillet mange 
mislykkede Forsög for at finde en Guldfernis lig den engelske, 
var jeg ”for omtrent 8te Aar siden saa heldig at komme efter denne 
Hemmelighed, og frembringe en Fernis fuldkommen, som den 



engelske enten den saa betragtes i Flasken eller paa Instrumentet.,, 
soin dermed overdrages.

Jeg fandt og Maaden til at anbringe den paa Instrumenters 
Vanskeligste Dele, uden at den bliver ujævn eller stribet.

Opdagelsen af denne ellers saa, simple Ting lykkedes, da 
jeg baade ved dens Sammensætning • og Anbringelse paa Metallet 
ikke lod mig forlede af gamle Forskrivtcr og sædvanlige Vedtægter.

Den engelske Guldfernis er efter min Overbeviisning af saa 
megen Nødvendighed til at forskjönne og vedligeholde mathemati- 
ske, physiske og andre Instrumenter, at jeg haaber at komme 
vort Lands Instrumentmagerie -til Nytte, naar jeg har givet Vei- 
ledning til dens Tillavelse og Anvendelse, ligesom det er mig 
saare smigrende forst at kunne nedlægge denne Opdagelse for et 
Selskab af saa fortjent Hæder, •*

Den engelske Guldfernis (saakaldet fordi Engeland hidindtil 
ene var i Besiddelse deraf) bestaaer hverken af mere eller mindre 
end god Spiritus Pini rectificatissimis og Gummi Laccæ in Granis.

Næsten i alle Forskrivtcr over Guldfernisser finder man an- 
fort at dertil skal bruges Gummi Laccæ in Tabulis, den saa kaldte 
platlak, men da denne Gummi, ved Smeltningen, for at brin
ges til Tavler, er blcven berovet meget af dens Styrke, som og 
nogle af dens Faïvedele, saa er den aldeles ikke skikket til Guld
fernis, men dertil maae bruges Gummi. Laccæ in Granis, i den 
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uforandrede Tilstand i hvilken den i Asien tages ai de Grene hvor« 
paa Insektet Lacea, hvoraf den og bestaaer, haver sadt sig.

Den er at faae fuldkommen god paa alle Apotheker under 
forbemeldre Navn.

Denne Kornlak er rigtig nok vanskeligere at oplöse end Plat
lakken, men godt kan dog saadant skee ved den Omgansmaadc, 
som jeg længere hen skal vise.

Det andet Species til Guldfernis er Spritus Vini rectificatis« 
simus, som ligeledes faaes dertil fuldkommen tjenlig paa Apoth^ 
kerne.

Spiritus Vini rectificatissimus er ikke fuldkommen bero vet 
alt Vand og den kan ved igjentagen Distileren, og adskillige Til
sætninger, blive endnu renere, men derved er den ikke bleven 
mere tjenlig til Guldfernis. — Jo stærkere den er desto snarere 
oplöser den rigtig nok Gummien, men saa bliver den og vanske
ligere at paastryge.

* 1
Fernis tillavet af den stærkeste, for alt Phlegma befriede 

Spiritus, torres snarere end den, hvortil blev brugt en svagere. 
Man gjor altsaa bedst, naar man ikke vælger en stærkere Spiri
tus end den anførte Spiritus Vini rectificatissimus.

». ♦' I
For at faae Lakken hastigere og bedre oplöst kan man til

sætte en Deel stödt Vindue - Glas, som ved Flaskens Omrystning 
afgnaver Lakken de fine Dele, som Spiritusen derefter opsluger«
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Dette stödte Glas, faaes naar man tager Stykker af Vin
due - Glas, som omhyggelig maae renses fra al Urenlighed, stø
der disse i en Morter, og sigter det fine Glas fra, » saa at man 
ikkun beholder det tilbage, der er saa stort, som smaac Bonner 
eller store Erter, og kunde 1 ‘ides igjennem den Flaskes Hals i 
hvilken Fernissen tillaves, —- Naar Fernissen skal sættes, vælger 
man dertil en stærk og klar Flaske, der kan rumme omtrent en 
Gang saa meget, som den Fernis man deri vil sætte.

En almindelig Vandkaraffel anseer jeg for den tjenligste 
Flaske.

Til 12 Lod Spiritus rages 3 Lod Gummi Laccæ in granis. 
Gummien knuses saa at den ikke bliver finere end grovt Sand. — 
Bringes den til et fint Pulver vil den ikke allene vanskeligere kunne 
oplöses, men og gjöre det næsten umueligt at faae Fernissen klar. 
Af forommeldte stodre Glas kommes tillige omtrent 6 Lod i Fla- * 
sken.

Et Stykke af en fugtig Blære lægges derefter over Flaskens 
Aabning og tilbindes med Seglgarn. — Medens Blæren endnu er 
•fugtig stikkes en Knappenaal i den, og forst naar Blæren er tor 
omrystes Fernissen. — Flasken sættes i Sand paa en varm Kakkel
ovn, eller om Sommeren i Solen, og ofte og længe omrystes.

Naar den paabundne Blære opsvolmer af den i Flasken ud
videde Luft, optages Knappenaalen, saa at Luften kan udgaae> 
fevorpaa Naalen igjen indstikkes.

• Noä
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Naar Gummien er oplöst, hvilket kan erfares deraf at in
gen Korn af den mere er at see paa Flaskens indvendige Side, skal 
Fernissen filtreres.

Dette skeer igjennem en af Skalon eller fin Haardug syed 
Pose, som hænges saaledes ned i et cylindrisk, langt Glas at 
dens Bund er i til 2 Tommer over Glassets Bund,

For paa denne Maade at kunne hænge Posen ned i Glasset, 
anbringer man i dens överste modsatte ede Sider en Traad ligesom 
en Hank; hvori Posen kan holdes, hvilken Traad, naar Posen 
nedsenkes i Glasset gaaer uden om dette, saa at naar Glasset til
hindes med en Blære ligger Traaden uden paa Glasset paa begge 
dets Sider, og fölgelig bindes fast uden paa Glasset tilligemed 
Blæren.

Den Blære, hvormed Filtrer - Glasset tilbindesr, maae være 
beredt ligesom Blæren i de sædvanlige deraf gjorte Tobakspunge; 
thi derved undgaaer man at blöde den og dog bliver Glasset der
ved godt tillukket, saa meget mere, naar Blæren lægges dobbelt.

I forbemeldte Pose heldes saa meget af Fernissen, som Po
sen kan modtage. Den vil da om nogle Timer have gaaet igjen
nem denne Skalons Pose. — For at paaskyndc saadan Filtreren, 
kan Glasset sættes i Sand paa en ikke meget varm Ovn, eller 
om Sommeren i Solen.

Naar Filtreringen skal skee og Blæren tages af den Flaske, 
hvori Gummien blev oplöst, forsynes den med en god Prop eller 
Kork.
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Fernissen vil ved at rinde igjennem forbemeldte Pose blive 
skilt fra Glas - Stykkerne og andre i Gummien værende uoplöselige 
Ting, men derefter maae den filtreres igjennem en Pose syed af 
fint Klæde. Og da saadan Pose er meget tættere end den forste 
faaer man en fuldkommen klar og blank Fernis.

Skulde Gummien paa foranförte Maade være bleven godt 
oplöst bliver Fernissen nogenledes tyk og stærk; men skulde den 
være bleven dette i den Grad at den for vanskeligt kunde stryges 
paa Messingen, kan den lidet opblandes med Spiritus Vini af for- 
bemeldte Slags. Dog er det godt at Fernissen er stærk, omend' 
skjönt den da er vanskeligere at paastryge.

Det Filtrerglas, jeg, har betjent mig af, er 8 til 9 Tom
mer höit og 2 til 3 Tommer i Gjennemsnit, Dets överste Deel 
er af Skikkelse, som de sædvanlige Sylte- eller Sukker - Glas, 
hvorved det bedre med Blære kan ombindes og tillukkes. De 
Filtrer-Poser, som syes til et Glas af denne Störreise kunde være 
6 til 8 Tommer lange, og saa vide, at de, naar de med Fernis 
ere fyldte, kunde uden Vanskelighed fores op og ned igjennem Fil
trer - Glassets Aabning.

O venmeldte Qvantitet af Fernis fordrer omtrent en Uges 
Tid til at filtreres.

Sættes paa een Gang mere Fernis, end der kan rummes i 
Filtrer - Glasset under Posen, heldes den naturligviis af i en med 
Glasprop forsynet Flaske, og Filtreringen begynder paa nye med 
den Fernis, som endnu maatte være tilbage.
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Skulde Fernissen, efter at være filtreret igjennem en Ska- z
Ions, og derefter igjennem en Klædes Pose, endda ikke være klar 
nok, som dog næsten aldrig er Tilfældet, maae den atter gaae 
igjennem Klædes Posen*

Gaaer nogen Tid bort imellem hver Gang Fernis sættes og 
filtreres, er det nødvendigt, at have nye Poser, da de forrige 
brugte i Almindelighed blive saa tætte, at ingen Fernis vil kunne 
gaae der igjennem,

I Henseende til Maaden at anbringe denne Fernis paa Messing, 
«aa folger det af sig selv, at Metallet forst maae være godt poleret 

, eller blankt afslcbet. — Er Messingen ikke i Forveien reen og 
blank, kan man ikke vente at den vil blive det mere efterat Fer
nissen derpaa er overdraget. Messingen maae og vel aftörres for 
alt Stöv og ikke berores med Fingrene der hvor Fernissen skal 
anbringes*

Naar Instrumentet saaledes er færdigt til at modtage Over- 
ströget, forsyner man sig med en god ej stor Kulild i et Fyrfad; 
men endnu bedre foran i en Kakkelovn.

Man bruger ikke, som sædvanligt en Pensel til Paaströget; 
thi denne vil enten faae for meget eller for lidet Fernis i sig,
den vil gjöre Overstrøget stribet, og vel ofte efterlade nogle af
dens Hatr.

Man taget derimod en Svamp, som er reen og nye, med
en Sax klippes dens ene Ende, saa at den der kan blive planfl 
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renser den vel efter Afklippet ved at slaaé paa den njed Saxen, 
saa at den bliver befriet for alt Stöv og Urcenlidhed paa det Sted 
hvor den blev tilklippet; thi det er ikkun der hvor den skal 
gives Fernis.

Man kan og klippe af Svampen et Stykké, saa Stort, som 
udfordres til det Arbeide, der skal overstryges.

Af Flasken hcldes i den Deel af Svampen, som blev til
klippet, nogle Draaber Fernis, hvis Antal beroer paa det Styk
kes Storhed, som dermed skal overdrages, og med denne Svamp, 
saaledes af Fernis befugtet, overstryger man Arbeidet frem og 
tilbage.

Svampen trykkes ikke haardere til Metallet end udfordrCs 
for til samme at afgive den iornödne Fernis. Trykkes for haardt, 
sætter der sig Blærer i Fernissen ; efter dette fores Svampen atter ‘ 
Over det Sted hvor Blærerne indfandt sig for at faae disse bort.

Er det Arbeide, som overstryges, mangekantet f. Ex. en 
Kubus, vil det indtræffe, at naar man har givet alle Sider Fernis 
og kommer igjen til Stedet hvor man begyndte, vil den forst 
paaströgne Fernis, der være nær ved at torre, og klatter.

Man maae da paa det Sted igjentage Strogct med Svampen, 
og det ofte nogle Gange for at faae Klattene bort, da disse, som 
vare ved at toære, oplöscs paa nyt ved den i Svampen værende 
Fernis. Hermed vedbliver man saa længe, indtil man seer, at 
Fernissen over alt er jævnt paaströgen.

9



Man brtigár saa megen Hurtighed ved dette Arbeide, som 
mueligt; dog udfordrcs ikke herved den Jilfærdighcd, som bli
ver nodvcndig naar Pensel skulde bruges , hvilken , jeg siger det 
atter, ikke er skikket dertil, uden det skulde være paa saadanne 
Arbeider, som have dybe Indsnitte, i hvilke man ikke saavel 
kan komme med Svampen,

Naar Overstryningen er skeet, holder man strax det fer
niserede over den tillavede Kulild, paa hvilken aldeles ikke maae 
blæses, paa det at den ikke skal sætte Stöv paa Arbeidet. Man 
holder det ferniserede tæt til Ilden, vender det hurtigt omkring, 
saa at det paa alle Sider saa snart som mueligt, kan opvarmes, 
og naar Metallet er bleven saa varmtø at man neppe taaler at 
holde det i Haanden, lægges det bort til Afkjöling, hvorefter 
det er færdigt,

I Almindelighed bruges at gjore Metallet varmt, forend 
Fernissen derpaa anbringes, men saadant er den mest forkeerte 
Omgangsmaade, som gjör det aldeles umueligt, naar Stykket ikke 
er ganske lidet, at frembringe et jævnt Overströg. Fernissen vil 
da ved ethvert Strög næsten torre, og Strögene kunne altsaa ikke 
igj entages uden at heslige Striber fremkomme.

Man er bleven forledet til forts at gjore Metallet varmtø 
fordi, naar det var koldt, Fernissen strax lob an til en melke- 
hvid Farve, hvilket rigtig nok ikke finder Sted naar Messingen 
i Forveien er opvarmer. At Fernissen, naar den paastryges det 
kolde Metal, antager en Skikkelse som Melk skader ikke, den 
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forandrer sig snart igjen til det rigtige, saasnart det fernisseredé 
Stykke holdes over frisk Kulild.

Tilfældet at saadan Melkefarve fremkommer, vil heller 
ikke indtræfte, naar Stykket, som ferniseres, ikkun er lidet? 
og derfor snart kan overstryges.

F

Den Grad af Varme, Metallet bor have, naar det skal 
fernisseres, er omtrent den det faaer i et almindeligt varmt Værelse 
soni haver 12 til 14 Graders Varme efter Reaumurs Thermometer.

Det Værelse, hvori der ferniseres, bor ikke heller have 
en mindre Grad Varme.

Den Svamp man betjener sig af til Paastrygningen, kan 
bruges til mange Stykker, naar denne Forretning uafbrudt vedli
geholdes; kommer den derimod til at ligge et Korters Tid, maae 
den Svampens Deel, som af Fernis var igjennemtrukket, afklip- 
pes, og et nyt Stykke bruges.

Under Brugen af Svampen fornyer man nu og da Paagyd- 
ning af Fernis eftersom man seer det fornödenr gjores, og dette 
bor skee næsten for hvert Stykke, som dermed skal bestryges,

naar nogen Tid er anvendt for at holde det over Ildent
i hvilken Tid Svampen noget vil ftivne.

Af beskrevne Fremgangs-Maade indsees let, at ethvert
Stykke, som skal ferniseres maae være indsat enten i en Tang, 

O o Ä



eller andre Midler maae efter Stykkers Beskaffenhed udfindes, for 
derved at kunne holde det over Ilden, hvilket de blotte Fingre 
ikke kunne udholde.

Dog undtages herfra Skruer og saadanne til Instrumenter 
henhörende smaa Sager, hvilke efter Paastrygningen kunne lægges 
paa et, oven paa en Ovn eller Ovnens Etager lagt Papiir, da 
disse tilligemed Papiret udtages, naar de have faaet den tilbør
lige Varme.

Skulde et Stykke mislykkes saa at Fernissen ikke blev an
bragt derpaa saa jævnt og glat som det sig bör, hvilket dog ikke 
indtræffer, naar man har faaet den fornødne Færdighed og Bc- 
kjendtskab i den anviste Frcmgangsmaade, saa maae Fernissen ta
ges af det hele Stykke, hvilket kan skee med et fiint Linnned, 
hvorpaa kommes bedste Spiritus Vini, og saa ofte dermed under 
Afgnidningen befugtes, indtil ikke mere Fernis paa Stykket er 
tilbage.

Naar gamle Instrumenter skulle gives nye Fernis, maae de 
forst befries aldeles for den gamle, hvilket og kan skee ved Spi
ritus Vini, men da den gamle Fernis ikke saa let lader sig op- 
löse, maae de gamle Instrumenter adskillige Gange overstryges 
med stærkeste Spiritus indtil man seer at den gamle Fernis er ble
ven blöd, og da bruges et med Spiritus befugtet Linned paa for- 
beskrevne Maade.

Linnedet maae som meldt være fiint, da det i manglende 
Fald giver Metallet Ridser.
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Naar den gamle Fernis er aftagen, kan vel ofte Tilfælder 
indtræffe at Instrumentet haver Stæder, hvor det ved Slidning og 
Tabet af Fernissen er bleven mat, anløbet og har mistet sin Poli
tur. — i saa Tilfælde maae ofte det hele Instrument paa nye af
slibes og poleres inden det kan gives nye Fernis.

Skal Pensel i visse Tilfælde bruges, kan man med særde
les Fordeel bruge folgende Maade, for at undgaae den Uleilighed 
at udvaske Penselen for hver Gang den er brugt, paa det at den 

- ikke skal stivne :

Man tager en almindelig Vandkaraffel og forsyner den med 
en almindelig Kork. — Penselens Skaft tilspidses i den anden Ende, 
saa at den kan stikkes fast i Korken, og Pensel-Skaftet gives den 
Længde, at naar det med Enden er fæstet i Proppen, og'denne 
sættes i Karaffelen, Penselens Haar da erc omtrent en Tomme fra 
Karaffelens Bund. — I Karaffelen slaaes saa meget Spiritus Vini, at 
d.en staaer omtrent er Par Linier over Bunden»

Naar da Penselen ved saaledes at fæstes i Proppen hænger 
ned i Flasken, og altsaa oven over Spirritusen, vil dennes Ud- 
dampning bestandig holde Penselen fugtig, og Karaffelen tillige 
ved bemeldte Kork være lukket, saa at Spiritusen endog i nogle 
Aar beholder saa megen Styrke, som udfordres til at holde Pen
selen fugtig.

Det folger af sig selvj at Korken bestandig sidder paa Pen*  
selskaftet, endog under Brugen af samme.



Paa denne Maade er den altid færdig til Brug, behover 
ikke at aftørres, stivner ikke saa længe der er Spiritus igjen i 
Karaffelen, og den Fernis, som var tilbage i Penselen er lige god 
endog naar den efter nogen Tid tages igjen; thi Penselen maae 
ikke berörc den i Karaffelen værende Spiritus, men ikkun hænge 
et lidet Stykke over den.

Jo storre Aabning Karaffelens Hals haver, desto större Pen
sel kan den modtage', og des lettere kan Penselen af dens Hals 
optages og atter deri nedstikkes.

Jeg haaber at Lakerere og Forgyldere skulde finde sig saare 
vel tjente med denne Maade-at bevare deres Pensler paa, og der
ved undgaae det meget Arbeide de sædvanlig have med at udvaske 
deres Pensler og vogte samme for at stivne af den Fernis, hvor
med de sidst vare fyldte*

At der udfordres en Karaffel for hver Pensel, oo- at enhver z o
Fernis maae have sine Pensler indsees let.

Denne Omkostning vil intet sige imod hvad som spares ved 
Penslerne, hvilke paa denne Maade faae mere end dobbelt Varig
hed da de ikke blive udslidte ved idelig Aftörren og Udvaskning.

Den her beskrevne engelske Guldfernis er ikke allene gavn
lig til mathematiske og physiske Instrumenter; men den vil og 
være nyttig for Forgyldere, som hidindtil ikke have anden Fernis 
end den som er sammensat, af utjenlige, endog Metallet angrL 
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hende Spesies, og farvet ’med Saffran, Gummi Guttæ eller Dra
geblod, hvilke Farvemidler ,x ikkun gjöre Fernissen mat.

' ■ • ■ • ■ .• ■ - ’ ... ■ ■ . I

Gummi Laccæ in Granis haver i sig selv saa meget Farve 7 
som Fernissen behovet.

Den beskrevne Maade tik at anvende Fernissen paa, haaber 
jeg og vil være Lakerere og Forgyldere velkommen, at Arbcidef 
ikkun een Gang skal overdrages med Fernis, vil af det foregaaendc 
være bemerket. — Et igjentaget Overströg troer jeg ikke at være 
nødvendigt, og man finder ikke heller saadant paa de engelske 
Instrumenter.

• > •

Skulde et dobbelt Overströg af Forgyldere ansecs fornødent*  
vil jeg tilraade at lade det forste Overströg torres i nogle Dage 
for ikke at oploses ved den andcu Overstrygning. (

Da denne Guldfernis har saa megen Styrke, at man kan 
vaske den med varmt Vand og Sæbe, saa er der ingen Tvil om 
at jo ikkun eet Overströg af samme maae være fuldkommen nok>
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