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(*) Sperling in Boreas p. 269. Alias Paracelius dudum prædixit L. IX. fcribens, & «x 
Apocalypfi fupputans, qvod in Borea inter Gradum 60 & 70. tantas invenietur Metalle 
mm Thefaurus, ut in Oriente fimilis nunqvam fit inventus.

(**) B. Scuppius. Dtt unternchtche Student.
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Nogle Efterretninger

om

De Norske Guld Ertzer
af

Aancellieraad Deichman.

511 dssillige har vceret af den Mening, at vore Norsse Merge, 
lnaassee formedelst Clima, ikke var ssikket til at underholde 

de cedle Metaller. Solv-Verket Kongsberg har endelig beviist 
anderledes.

Da man i forrige Aarhundrede fandt Prover af Guld paa 
mere end et Sted i dette Rige, gik der mere Rye og Rygte, end Sa
gen i sig selv sortiente, da beraubte man sig paa den stortalende Para- 
ceifi Spuadom (*).  Troelig denne Spaadom har vceret grundet paa 
hans egen Erfaring; thi at han baade har vceret i Dannemark og 
Sverrig, har vores Lcerde Gram beviist i egen Afhandling in a<ft. 
Scient. Hafn. Tom. 4. da baade Sahtberg og store Kaaberberget paa 
de Tiider ydede stor Velsignelse. Ligesaa driftig har en olnvendt Iode 
vceret, fod i Conftantinoble, meget vel optrukket af sin rüge Fader, 
der var Stor-Sultanens Livmedicns, og som havde beseet baade de 
Dstelige og Europceisse Bergverker: naar han forsikkrede, at Norge 
var det lille Indien, at dette Land var fern dobbelt mere vcerd end 
Dannemark, og at, om Kongen havde retssafne Folk, som forstod sig 
paa Bergverker, kunde han aarlig bekomme deraf nogle Millioner , 
men paa hvad Grund han har sagt dette meldes ikke (**).

M 3 Om-



94 v. TsterretnlNger
Omendstisnt man allerede har adskillige trykte Efterretninger 

om en og anden Guld Anviisning i dette Rige, hvorpaa virkelig Ar- 
beyde har vcrret anlagt, stues det dog Umagen vcerd at samle dem paa 
et Sted, tillige med nogle flere Oplysninger.

Guld findes en gediegen, uden stnderlig Blanding, ofte iSel- 
stab med andre Metaller, undertiden mineraüferet. Hvad det sidste 
er angaaende, saa har den beremte Senkel maatte modtage mange cor- 
rexer, fordi han ncrften har beleet og drevet Spot med de saa ofte paa- 
beraabte Guld-Kieser og Marcafitter. Han har dog ikke negtet gand- 
ffe deres Guld-Gehalt, men anseet den ringe, og allene som et Spor. 
Ey heller negtet mineraliferet Guld gandske; Enddog i hans Pyritolo- 
gia, inen i seer hans smaa minéralogiste Skrifter, og maaffee vcr
ret den forste, der har viiset hvorledes, og Manden at Guldet mi- 
neralifcres.

Mere forunderligt er, at han i den, ester hansDod, udkomne 
Mineralogie statuerer, at gediegen Selv aldrig holder Guld , men vel 
gediegen Guld sielden uden Selv. Men bor man og vel strive dette 
Skrift paa denne ypperlige Mands Reigning, der glor ham saa liden 
9Ere. Imidlertid har mange troehiertig udstrevet ham ; da Manden 
oste paa andre Steder siger det som er tvertimod. Ligesaa paaftaaer 
Greven af Marfigti, at Ungern er det eeneste Land, hvor Solvet har 
Guld i Selstnb rued sig, sorn ikke findes ved de Bohmiste, Sachsiste 
og de Nordre Rigers Bergverker. I Anledning af dette, vil jeg met- 
de forst noget om Guld Anviisningen ved Solv Verket Aongsberg.

Det var neppe 6 à 7 Aar ester at dette Solv-Verk blev opfun
den, forend man fandt den 30 April 1630., at 7 Mark 13 Lod Solv 
i Verk afUnderbergets Grubers Ertzer indeholdt et halv Lod Guld, 
og da man eftersogte de 7 Under-Bergs-Gruber, befandtes, at den 
Guldhaltige Ertz var fra Braunschweig Grube, sorn da var afsynket 
6 Lachter, men af flet Forhaabning, siden den afstar sig i begge Felt- 
Orterue: Gangen da 10 Fingre meegtig G Lachter).

DoS. Nordmand, den Tiid Berghauptruand, som beretter for- 
ommelte, siger: at man i Mangel afMaterialier, Instrumenter og 

^Skifle-
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Skille-Vand (Aqva. fort.) den Gang ey kunde komme videre. Pro
ven af denne Guldhaltige Ertz ffal findes paa det Kongelige Kunst- 
Kammer. Skulde man domme efter de varende Omstændigheder, 
maatte denne Goldgehalt varet usadvanlig, siden den mindste Deel 
aferineldte Verk-Solv tilkom Braunschweig Grube, som da var i 
sit aftagende, derimod Seegen Gottes oversiodig rige Ertzer, foruden 
hvad tilkom de andre Gruber. At de Kongsbergffe Solv-Ertze Liid 
efter anden fremviser Tegn til Guldgehalt, er unagtelig. I en Be
retning fra Bergmefter Daniel Barth tii Rigs-Admiralen Ove Gedde 
Aar 1646., angives iblant andet Braunschweig og Juliana Grubers 
Ertzer for gyldiske. Den 21 Julii 1637. blev 2 Centner Solv solveret, 
som holdt 10 Lod Guld, efter en gammel probeer Bog, men ingen vi
dere Efterretning, og synes, at vare af de Ertzer, fom ligeledes giem- 
mes paa det Kongelige Kunst-Kammer. Reg. P. 1. fed. Vil. No. 3,

I det Dresnifke natural Cabinet antresiës en Guld-Stuffe, fun
det 1673. ved Kongsberg, bestaaende af en hviid Spath med Guld- 
Blade ndi. En stor Mangde afde rareste Kongsbergffe Solv Ertzer, 
som og andre Ertzer, er gaaet til Tydffland, som iblant andet kan sees 
af Berg Raad Aug. Hen. Decker Cabinet, og af det derover forfatte
de Catalogo, Ler iblant nogle Kongsbergs gyldiffe Ertzer, formodent
lig ffienkede afhans narbestegted Berghauptmaud Sctiianbufch (*).

Men ingen Tiid blev der giort flere og alvorligere Anstalter 
end Ao. 1697., da man iblant Underbergets Gruber i bestandige Liebe 
forefandt gyldiff Sslv af en mere end almindelig Gehalt, og da denne 
Opdagelse giorde megen Opsigt, vil jeg kortelig berette Omftccndig- 
hederne.

Denne Grube blev funden 1679, havde i Begyndelsen en staa- 
ende eller Seiger Gang indtil 8 Lachters Dybhed, og gav megen riig 
Ertz, hvor dens Dohnlage eller flache Gang faldt til den finnende, men 
da den mere mcrgtige Dohnlage Gang längere nedbragte den anden 
af sin Skik (stillende) og forte den med sig, fandt uran ingen Ertz, fo

rend

(*) Strikte talt, kaldes dît gyldiffe Så allme, fc:n pr. Mk. holder fra Gran af til 4 Lod 
Giild , naar dtt kommer derover kaldes det Guld, vi! og have kN anden Prove-Mññde, nem
lig Tilsatz fif Selv/ om Aqva fort, skal kunde stille det ene fra det andet.
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rend man kom lccngere ned, og imod Men, hvor Fallen tager fin 
Dohnlage, og i Foreening med Gangen, og saa locnge dette varede, 
vantes der temmelig Ertz, hvorefter atter indfaldt dod Mittel, og 
ingen Ertz spurtes, da Gruben blev indstillet. Efter nogle Aars For
lob blev den atter optaget, men ftrax iglen forladt, da Gruben ikke 
kunde lsnne sig; ved hvilken sidste Jndstittelse, man antraf, hvor 
QvartzBaandet (fallen) atter havde foreenet sig med Gangen, at 
vinde et Troug Ertz, hvorudi var tyndflaget, etter tyndblådet Selv, 
og et par Maaneder derefter i Proven blev funden halv gyldlsk, da 
lnaatte Gruben atter optages efter Kongelig Befalning. I 3 Aar 
arbeydede nran bestandig, og affvnkede vedQvartz-Baandet, ndlccnke- 
de Gruben, byggede Vandkunst og Puk-Verk, men fandt hverken 
Guld etter Solv i al den Tud, af Aarsage Qvartz Baandet ikke mere 
vilde foreene sig rued Gangen, luen i den Sted kom imellem en feed- 
agtig blaae Leer Art, fom giorde bestandig Skillerum imellem Gang 
og Qvartz-Baandet. Videre blev observeret, at Gangen ikke var fast 
eller friff, men dod, af alt for mild og los, saaledes at en Hauer 
kunde udflaae dobbelt mere her end anden Steds. End videre, at 
Qvartz-Baandet var meget nrindre mcegtig, nenstig et Spaer, end 
Gangen, som var z Lachter mcegtig. Ligesaa at Baands-Fald og 
Gang, trak sig mere udafend ind efter Berget. Endeligen at den 
sorte Berg-Art, som her har Overhaand, sielden har giert godt, og 
jo mere man korn Sonder ester, jo mere ligge Ertzerne ikkun i finale 
og trange Afftetninger; altsiunmen af liden Bergmands Haab.

Det blev derfor lagt Berghauptmanden til kast, det han havde 
anvendt saa store Bekostninger paa denne Grube, imod al grundet 
Forhaabning, da den blev i hans Tiid afsynket 35 à 36 Lachter, og 
tillige ladet opfore en Grundmuret Smelte-Hytte, som siden fik 
Navn af Guld-Huset, hvorudi disse gyldiffe Ertzer ffutte tilgodegio- 
res. Af ovenmeldte Tron-Ertz, vcegtig 2 Marker, blev udbragt 81 
Lod Guld og 7f Lod Solv / som var i stor Guldgehalt, hvorafBerg' 
hauptmanden lod mynte endeel Ducater, som forvares i det Kongeli
ge Mynte-Cabinet. Muf Reg. Hvis Inscription gav Anledning til det 
bekiendte Mahr Wenig.

For-
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Foruden et lidet Stykke udscheidetGuld, har jeg og nogle Pre

ver afdenne Gnld-Ertz, fom beftnner i en gandffe mer og los hviid 
Spath af ingen Fasthed, snarere font en Steen bleven iirhomar- 
ga. Denne Grube kom i Belcrg den 5 Manned 1694. og dreven til 
7de Mnnneds Slutning 1704. Vater Adam, som ligger lige over 
for, var og i Belccg i samme Hnnb. Udgiften for begge, i den Liid, 
belob sig til 27000 rdlr. foruden andre Anstalter.

Dette uagtet blev den dog igien optagen 1734. da Sal. Kong 
Chriftian den 6te Anret tilforn havde vceret pan Solv-Verket, nlt i 
Forhnabning nt nntreffe det kiere Guld; rnueligen hnvde forornmeldte 
vceret i frist Minde, nt diste Bekostninger kundet varet bespnrede. 
Berghnuptmnnd siangbufch hnvde bande Fiender og Misundere, dn 
han stod i stor Nnnde hos Kong chriitian den zte, hnvde og nogle Anr 
tilforn vceret under Forfolgelse. Han beretter selv, nt mnn endog be- 
ffyldte hnin for hemmelig nt lndet kolume Ungerste GuldErtzer. Og 
dn den Sufpifion bortfaldt, lod hnn ernrninere alle Grubers Ertzer, 
dn det blev befunden, nt detQvnrtz-Bnnnd, som giennemsticrrde sieste 
Underbergs Gruber, giver'Anviisning til Guld, hvor det i de crdle 
Faller foreener sig med Gangen. Da man den 27 Octobr. 1701. fore
fandt en Guld-Mine iIuell Grube, som, omendstiont liden, snn dog 
nf en udscrdvnnlig Gehalt , men efter den optegnede Probeer Seddel 
heder det: At en Junge, i det han scheidede Ertzerne ved denne Grube, 
fandt et Stykke, som sane meget guulngtig ud, som blev proberet, og 
deraf udbragt et lidet Guld-Korn, dn Betienteren mnntte befare Gru
ben, font lod udhugge nf 3,4,5,6 Stroster i understosen endeel Stuf- 
fer til Prove, ligesnn nf Blyegnngen, som blev purket, draget til 
Schlich, hvoraf man bekom 201 Mk. 8 Lod Solv efter probeer-Voeg- 
ten, og deraf Scheidet 8 Lod Guld, som pr. Mk. ey giorde meere end 
Î Pfenning, og nltsnn u-scheidvcerdig. Dette var dog noget u-efterret- 
teligt; thi det var at bringe det Guldhnltige i en swrre Mnstn, og nlt
snn til en mindre Gehalt; og nt der ved de Tiider ere faldne siere gyl- 
diste Ertzer, stalde man formode, som jeg gietter mig til nf et lidet 
Stykke Kongsberg Guld, tnet) Friderich den 4des Bryst Billede, nf 
omtrent en halv Ducnts Vegt, jeg for nogle Anr offererede det Dnnste 
Selskab, og kommet fra den Dnnste Prceft Hr. Jörgen Kongsberg.

N Siden
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Siden disse ®tuber bestandig Liebe med Vater Adam saa leenge siden 
er forladt, vil jeg meddele en derover Ao. 1698 dm 17 Septembr. af 
da varende Marchfcheider G. G. Rhader forfattet Ritz, endffient ikke 
meget oplystiig.

1728 fandtes atter m Deel gyldiffe Ertzer i Juels Grube, fom 
vare af langt beyere Gehalt. Af nogle faa Prever jeg deraf besidder
findes det gyldiffe Selv, fom tynde Blade i en hviid mild tyndffitrig 
Spath, faa at endog Selvets Farve tilkiendegiver hvad det indeholder. 
Man feer og at saadanue Anviisninger har fremstillet sig ved Gru
ben Blyegangen kaldet, og orn erindrer ret, bleve nogle af denne Gru
bes Ertzer tilligemed Edswolds Guld-Ertzer, tilgode giort Ao. 1760, 
hvorom videre siden.

For nogle Aar siden (1768) antrafman paa No. 9. Lichtlochct 
i 4re Revier paa Vendnorden gyldiffe Ertzer, hvor afneften den zdie 
Deel af Såt var Guld, z Centner Scheid-Ertz Probeer-Vcegt, 
gav 28 Mk. i2 Lod Selv, og udi 61 Mk. saadant Selv, var 18 Mk. 
15 Lod Guld. Gang-Arten er af en besynderlig Anstende, en graae- 
artig Qvartz med Druehuller udi, tik deels som en Berg-Flint, brun
agtig og til deels rundagtigeOphoyelstr, Solvet i tynde Blade, neften 
fom angeflahgen. En rar Berg-Art paa dette Sted.

De Tronlandffe Guld-Ertzer horer ikke hid/ hvo som vilde vide 
noget derom f kan öfterste m Lyskander, en la Peirere, en Zordra- 
ger, og flere andre, afbaade egne og fremmede Autores. Lyskander 
flutter ellers ikke ilde naar han siger:

Man mener det ffulde vel vcrre got Tegn 
At Guld og Selv findes r den Egn (Grönland) 

Og andre dyrebare Vahre.
Vore gamle have tegnet Saturni Skak,
Skal Nord udi Verden vcrre nedsadt. 

Dog han den noye mon bevare.
Det bliver ligesira vel best med Stiltienbed at forbiegaae det 

for nyelig udspredde store Rygte, om de herlige Guld-Miner paa de 
Danske Vestindiske Eylande,

Vel
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Vel haves der adffillige Efterretninger om Guld-Miner i Chrp 

ftian 4des Tider, men eudffisnt man blev bedraget i det store Haab, 
man havde giort sig, saa vil jeg dog kortelig melde noget derom, for 
at have det paa et Sted og i mere Sammenhæng, Da derved og ind
traf nogle merkelige Omstamdigheder.

Den forste Guld-Mine blev fundet 1644. og fom berettes afda 
vcerende Oberberghauptmand Hans Segl v. Lüttichau i Nedeneslehn 
ncer ved Havnen Ahrendahl, som da ep endnu var bleven til Kiobsted, 
paa Gaarden Darlo (fom maa vel vccre Barbod), og efter Proven 
blev befundet at 1 Centner gav 38 Mk. Guld og i46Mk.Sslv, slan
ge siger 136 Marker. Om dette skal fo.rsmaes om selve Ertzen., har 
det vceret gediegen Selv med Guld udi, og altsaa et Nyre. Men La 
Ertzen beskrives at have beftaaetassort Talcum, nred Glimmer udi, 
maae det vel anderledes forstaaes. Proven blev strap nedsendt til Kon» 
gen, hvoraf fandtes i Doet. Ole Worms og endnu paa det Kongel. 
Kunst-Kammer, og af dette Guld ere nogle hele og halve Ducater stag
ne i Aarene 1644,45, hvor Kongen sees i fuld Legemlig Dannelse, 
og paa Aversen: juftus Jeho va Judes.

Barboe G aard og Jern-Werk tilhorde da Chriftopher Giöe, 
fom in Maijo 1646 afstod bande Jern-Verket med Jorde-Gods, og i 
famine Skiode rned hvis Guld-og SolvErtz, som enten allerede eller 
herefter maatte opsindes. Skisdet dateret Kisbenhavn, folgelig 
Chrift. Giöe paa samme Sted, og formodentlig farnme Liid indgivet 
den Beretning om Norffe Mineralier, som findes tillige med Skisdet 
i det Danske Magazins 4de Bind, hvor der meldes om afgangne 
Oberbevghauptinand Lüttichau, som dode 1644, og om Berghaupt- 
mand Chriftens Hüniche, der bode enten 1646, eller kort ester. Saa 
dette Jern-Verk blev kiobt forend Kongens Reyse til Norge, og er ey 
heller denne Guld-Ertz Kongen selv prsvede, som Slange chnes, at 
tilkendegive.

Forend Kongens Reyse, som gik for sig Den zo Junii 1646, 
og varede i 7 Uger, havde en Adelsmand, som var betroet et af Leh- 
mrne Syudenstelds, troelig Kay Krufe, der boede paa forbemeldte 
Chrift, Giöes Grund, og stal have vceret Bergkyndig, angivet en 

N 2 Miine,
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Mime, som han ikke andet kunde domme end at have Guld-Ertz i sig. 
Kongen reyste selv derhen, tog Ertzen deraf med sig til Aggershuus, 
lod den prove ved Guardeiner, Myntemesteren (som den Tiid var 
Petter Grüner, Farfader til General Grüner) og andre, sont ikke alle
ne tvivlede, men Haardt negtede, at der var Guld udi; ja Kongen 
ffriver selv disse merkelige Ord: Dagen forend jeg reyste, havde jeg 
Myntemesteren og Vardiner i Christiania hos mig, og vilde vide deres 
Meening, som svarede : saa ftemt jeg fik Guld af dette Ertz, vilde de 
lade sig henge, udi hvilken Meening nogle Berggefeller ogsaa vare^ 
som jeg lod hente fra Selv Werket, og loenge havde tient i Ungern paa 
Guld- Werket; fast ingen, enten Adel eller U-adel var jo i famme 
Tanke, af Aarfage de meente, at de gandfke diverse Materier intet 
kunde vcere farrnnen. Dette altsamlnen u-agtet gav jeg lnig i Tag 
med samme Ertz, og lod her bygge en Ovn, hvorpaa Gud gav mig sin 
Naade, at jeg fandt paa en gandfke fremmet Maneer at smelte Ertzen 
paa, saa at jeg fik Guldet derud. Den Tiid var Mynten paa Hoved 
Tangen lige under Aggershuus Slot.

Mig synes at det er en saa rar Omstcendighed i denne store 
Konges Liv, at den fortiener at lceses paa mere end et Sted, saa me
get mere, som han da var i sit 69 A ar, udstaaet saa mange Fatiguer, 
som neppe nogen Konge for ham, da han efter den nyelig befvcrrlige 
Kriig, bvorudi han havde viist en faa u-troelig Activitet og Tapper
hed, forfoyede sig i denne hoye Alder til dette Rige, omreyste og tog 
alting i Kyejyn, i feer fast alle Berg-Werkerne.

Forommeldte Ertz beskrives iifWorm at have bestaaet afGlim- 
mer. Laurenzen at det var en Kies - Art, og at ved den Kongelige 
Prove blev af et Pund Ertz udbragt 6 Drachmer pnurt Guld; og stal 
det.voere afdette Guld de omtvistede Brille-Dueater 1647 ere stagne, 
med Paaffrift: Vide mira Domi, og ikke foin nogle ffriver: Vide 
mira Domini; hensigtende maaffee til dem, folli negte Guld i Norge 
at findes, lnen dog i soer til Mynte-Betienterne, og dem, som i seer 
imodsagde, at forberorte Ertz indeholdt Guld. Endnu mindre rigtig, 
som foregives, at de ere stagne i Tydffland, ester det ulykkelige Slag 
ved Lutter.
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Imedens Kongen endnu var her i Landet, opdagede en Bonde 

ved Navn Gamel Giorosön i Grodeveyen en anden Guld-Mine, sour 
efter Anseende endnu ffulde verre rigere, samme Bonde fik derpaa sin 
Gaard frie for Skat, saa lcrnge han levede, og forbemeldte Kay Krufe 
Befalning derover at antage Folk, og nedsende hvad Ertz der blev ud
arbejdet. Steden, siger Worm, var ved Havnen Marede, og Muf. 
Regiurn ncer ved Baeeboe hos Havnen Marede, ffa! nok vcrre Mcer- 
doe, som ligger en kort Fierding fra Arendahl, hvor og Barboe lig
ger teet ved. Ertzen efter Worms sigende bestod af Talcum med Gra- 
nater udi. Jeg har selv nogle Prover fra et Sted i dette District, 
som i de senere Tider blev optagen, i Anledning af diste gamle Guld- 
Attviisttinger, som ere af lige Beskaffenhed, nemlig en sort haard 
Talcum med mange sinaae Granater udi, og efter Worms sigende 
mange anseer at medbringe Guld, formodentlig er det enten om den
ne, eller een afde forommeldte Guld-Ertzer, at den bekiendte Joh. 
Joa Becker taler et Steds. (*).

Da Ertzen blev nedbragt, vidste ingen i Kisbenhavn, at behand
le den, blev der sendt Prover til Sverrig, men vidste ikke hvorledes 
den der blev befunden. Derpaa indkom den bekiendte og forfarne 
Kunstnere Cafpar Helboch, almindelig kaldet Kunst Cafpar eller 
Cafpar Künstler, som ved sin store Erfarenhed i Chymien, udbragte 
en god Qvantitet af denne Norske Guld-Ertz, hvoraf ey allene de 
ovenmeldte Brille-Ducater, men endogfaa nogle flere Guld-Mynter i 
Friderich den Zdies forste Regierings Aar bleve stagne.

Autor til Muí Reg. siger han var meget elffet af begge Kon
gerne formedelst hans Chymiffe Erfarenhed og Videnffab i Metaller
nes transmutation.

Har han paa den Maade udbragt Guldet, er det ingen Under, 
at andre ey kunde giere ham det efter; som og nogle troer, at det saale- 

N 3 des
( ) In qvibus (Spñthblenten, Katzensilber, Talch re.) omnibus metalla generari comper ti ili- 

mum, & q vid em in tali copia, ut literæ ex Norvegia ad me pefrcribtæ reflentur, uni
cum Centenarium Ta Ici triginta duos Lothones puri Auri in fe conti nuiffe. Qvibus 
Docimats nec dum contenti, majorem copiam ineffe fufpicabantur, íi modo feparare 
i cirent, qvare me confuluerunt. Beccheri Phy fica fub terranes Lib. I. feil. III. Cap. 
IU Now 6.
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Dès ffeede. Havde det verret Samuel Reyher bokiendt, havde han ikke 
undladt/ at pryde det hans nu verrende rare Skrift de Nummis qvi- 
busdam ex Chymico Metal lo Faåis, ey heller forbemeldte Joh. Joa 
Beccher i hans Oedipo chymico. Ellers inaa herved erindres/ at 
den ovenmeldte Caipar Helbach ikke da forst kon; her ind i Landet/ 
siden Chriítopher Gide t den foronuneldte Beretning til Kongen siger: 
at han nemlig Caipar Künstler formodendes om disse saavelsom og om 
mere flige Befkassenheder af Sal H. Sigf. von Lüttichau, maa have 
nogen Videnskab og vcrre bevidst; thi han havde af hannem fast meget 
varet betroet/ og maaskee tillige varet her i Landet; men med alle disse 
Opdagelser og giorde Anstalter blev der dog intet af. Ja der er nogle 
Gange derefter prsvet derpaa, endog for en fnees Aar siden / men alt 
forgieves. Derimod/ om ikke Guld og Selv/ forefindes ved disse 
Steder og der omkring de herligste/ beste og rigeste Jern-Gruber i 
dette Rige, hvorimod maaffee de fleeste Guld-Grnber ikke opveyer, 
ja den ene Torbiornsboe Grube, som fuldte rned Barboe Verk og 
mr under Fritzoe eller Laurvigs Jern-Verk/ forticner snarere Navn 
afen Guld-Grube, end ioo andre, som boere Navnet, men ikke Gav- 
net; men derpaa blev mgen Reflexion giort.

Qvid non mortalia peHora cogis Auri facra fames ?
Et andet Verk, som dog ikke havde Navn afGuld-Verk, frem- 

viiste i sin Tud rare Prover paa Gediegen eller synlig Guld, maaffee 
de fornemmeste man har siet i dette Rige, men man har Deraf ingen 
Erindrings Tegn, uden een og anden Stusse paa nogle faae Steder, 
jeg mener Aardahls Kaaber-Verk i Bergens Stift, og da man har 
lidet eller intet om denne Sag, simes mig at det ikke bor forbigaaes, 
siden herved forefaldt nogle besi-nderlige Omstændigheder.

Dette Aardahls Kaaber-Verk ligger i Bergens Stift i Indre 
Sogns Fogderie, i Aardahls Annex, under Lårdals Proestegield, i 
De hoye Fielde, sour skille Christiania Stift fra Bergens, havende 
Lome Sogn i Guwbranddahlen paa den eene, og WangsPrcrstegield 
i Walders paa den anden Side, hvor Veyen falder over Fillefield, 
som har Connexion med disse om dette Verk liggende Fielde. Verket 
ligger 17 Mille fra Bergens Bye i N. N. 9. igiennem Sogne-Fiord.

Ester
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Efter man har passeret et lidet Fred, kommer man over et lidet ftrff 

* Vand af p. p. | Miils Lcengde, hvor Srnelte-Hytten med Berg- 
Folkenes Vaaninger ere beliggende paa en jevn Plads FarNcrs kaldet, 
af olntrent 2Ooode Skrit i Lcrngde og Breede, hvor er z à 4 Bonde- 
Gaarder. For en Fremined er Situationen ffrceksom, formedelst de 
herom verrende hoye Fielde, trange Dahle, men i soer for deres Steil- 
yed, da Field-Veggen paa de fleeste Steder neften ftaaer Lod-rette, da 
det er og meget farlig, formedelst de ofte nedfaldne Steen og Snee- 
Skreder. De hoye Fielde ere nesten det heele Aar bedakket nred Snee, 
blottet fra al Skov uden i Dahlerne; hvor Verket er anlagt fter inan 
ikke Solen i en 7 à 8 Ugers Liid. Naar den forst ffinner ind i Huse
ne ofrer man den et Stykke Smor, de fatter paa det Sted hvor den 
forst ffinner, mueligen en Levning fra den Hedenffe Liid.

Allerede 1683, ffak der vcere nedfendt fm David Lippert en 
Prove af denne Kaaber-Ertz, som ligger paa det Kongelige Kunst- 
Kammer, samme er et mcegtig Stykke Lazur, nesten 1 Alen i Qva- 
drat. Men da Ober-Bergers Gruber ligger blotte for Aynene, og 
Gangen i Begyndelsen mcegtig, maae det vel lcenge tilforn vceret be- 
kiendt, siden Bonden om Sommeren der har sin Scttter-Drift.

En Lieutenant Navnlig Schiöldahl, fod i Sverrig, fik Tiden
de onr denne rir'ge Kaaber-Ertz, reyste derind, belagde Skurfet 1702, 
og beretter det til en Apotheqver Henr. Blath t Bergen, fom da var è 
Kisbenhavn, hvilken strar derpaa tog Muthung hos Berghauptrnand 
Schlambush, som just samme Tikd ligeledes var l'Kiobenhavn. Imid- 
kertiid reyste Vice-Statholder Gabel onr Landet, og sainme Aar var i 
Sogn, og kiobte Finde-Retten af Bruden for 70 rdlr. Her over 
reyste sig en vidtloftig Proces, og da Blath frygtede at tabe, tog han 
til Med-InteressentereGeneral-Lieutenant Hausman, den Preusiffe 
Minister Vierech, befvogret med Hausman, og Amttnand Moltche, 
Broftorph Aibertin med nogle fiere. Vice-Statholder Gabel tabte 
Processen. Under Processen 1705. ffriver Inspecteuren — — Dan
tzig til Kongsberg at man havde fundet Guld Ertzer i Gruberne, da 
Vice Statholderen lod ved Slots-Loven beordre en Person til at af- 
fordre Guld-Ertzen, og at giore Arrest paa Vcerket, fom og ffeede.
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De affordrede Guld-Ertzer vare ikkun 85 Stykker i Tallet, Resten 
var forstukket foruden en stor Deel, som bleve bortfnappede, da Be- 
tienterne ikke bestandig kunde forblive ved Gruberne, der laae i en saa- 
dan Egn.

Efter mange Ventihtioner, Betceukninger og Brevvexlinger, 
blev onrsider strdt en Kongelig Commission 1708, som ffulde underst- 
ge Verkets Tilstand, og i scrr Beffaffenheden med det fundne Guld, 
som Betienterne segle at ffiule saa vidt mueligt var, men foruden 
hvad i de forbigangne 2 a 3 Aar var opfunden, vriste sig tydelig Guld- 
Anviisningerne endnu oyensynlig i den udbrudte Lazur. Da det ende
lig kom til V« Composition og Verket tareret for 24000 tW., uren 
Kongen maatte endnu legge 12000 rdlr. til, saa Participanterne ned 
i alt 36000 rdlr., endffient efter noyeste Calculation; Verket med 
Bygninger, Ertzer, Kuls, Matertalier kunde ey opnaae mere end 
7809 rdlr., og maae nok Bereigningen vcrre giort efter hvad det hav
de kosted, og ikke efter Vcerdien; thi ved Aftrcrdelsen fandtes allene 
888 Tdr. Laznr-Ertz. Deraf blev samme Aar 1708 nedfort til Kis
benhavn 320 Tdr., fom paa Amalienborg blev smeltet, men hvad 
der blev udbragt af denne nedsendte Ertz er mig ikke bekiendt, har vel 
hsrt tale orn nogle oprettede Chymiffe Övner paa den Tiid paa Ama
lienborg eller Charlottenborg, og om en Italiener, som gav sig ud 
for en Alchynrist, fornrodentlig den paa de Tiider bekiendte Grev 
Maidi, som jeg finder in Octobr. 1708 blev indsat paaCastellet, troe- 
lig han har haft med dette at bestille.

Forbeznelte Dantzig blev bestilt som Inspecteur. Omsider 
faldt der Tvistighed mellem Betienterne, da Dantzig 1712 gav sig 
paa Reysen til Kiobenhavn, men da han en 8 à 14 Dage ester St. 
Hans Tiider pasterede Fieldene over til Hallingdahlen, overfaldt ham 
og flere et faadant Sneefog og Kulde at nogle dode, og mange Crea- 
turer paa Meldet, og han selv stråledes tilrecd, at han strax derefter i 
Laurvigen dode. Derpaa blev Oberst-Lieutenant von Schiort antaget 
til Directeur, en Son af General-Lieutenant og Ober-Berg-Haupt- 
mand Schiort, som lcrnge havde reyftog beseet Berg-Verkerne, men 
det stues ikke han har verret nogen ret kyndig Bergmand, da han 

i beffyl-
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beskyldes for at have giort alt for mange unyttige Anstalter, paa en 
Liid Verket neppe kunde kenne fig selv; Og kan jeg ikke undlade, 
siden paa hosfolgende Charte siaaer ankegnet Oberste-Lieutenants 
Schiørts anlagde Stoll til Oberbergets Gruber (*) at da et nyt Kaa- 
ber Skurfblev opfunden, giorde han sig et saa overmande Hand, det 
han driftig angiver for Kongen at have fundet en saa stor Riigdom, 
fom han efter Dybhed, Lcengde og Mcegtighed udregnede til nogle 
Millioner. Da den Relation indlob.1720, blev Kong Friderich den 
4de opmcerksom, sendte Bud efter Bogholderen ved Rente-Kammeret 
Navnlig Boye, som han havde en Fortroelighed til, og lod ham lcese 
den; Denne, som umuelig andet kunde troe, end der i det mindste 
maatte pcere nogen Grund til det Angivende, og rneente, om ikkun 
den i Ode Deel kunde bekommes, kunde man voere i Behold. Besiut- 
ningen blev, at begge Berghauptmcend Sonden og Nordenfields, Ga
bel & Dreyer, tilligemed Stiftalnptmand Undaii beordres at befare 
Aardahls Verk, og i soer den opfundne Grube, som tillige blev Com- 
uruniceret Schiorr, og imidlertid var det opfundne ncesten udgaaet, 
eller ikke mere bygvcrrdig, hvorover han blev forstroekket, fik et Slag 
og dode, fo . inden Corn missionen ankom, som maa tiene til en Ad
varsel for dem, som giore sig alt for urimeligt Haab om de ffmlte 
Riigdomme.

Derefter blev Assssor Jens Worm Inspecteur; som ved en 
ulastelig Oeconomie drev Verket uden siinderlig Tab, endstiont nogle 
vilde have noget at sige baade paa Grube-Drift og Smelte Maadèn. 
Han blev 1731 Assessor i det Nordenfieldste Bergaurt.

Allerede 1720 eller saa omtrent, da Engeland var saa frugt
bar paa nye og usædvanlige Entrepriser, og Actie Handelen i fuld 
Drift, havde nogle associeret sig sammen, til at giore Forseg med de 
Norste Berg-Verker»

Det

O At angive en Stoll Paa 2294 Lachter til et par Kaaber Grvber, som maaffee i det hoyeste 
var aftybet tu ¡6 à 20 Lachter, og allerede i deres Astagende, da Ertz-Gangen blev alt tyn
dere og tyndere, var nok ikke Bergmandist.

O
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Det er bekiendt, at en vis Mand sted i Accord om et Kaaber- 

Verk, Simlens, hvorfor ham var buden 80000 rdlr., men vilde 
endelig drive det til 100,000 rdlr., endstisnt efter Beretning den 
gandste Anvnsning neppe var bygvcerdig. Dette Selskab havde og i 
Sinde at tilhandle sig dette Aardahls Kaaber-Verk, men Commis
si onairen dode; Endelig omsider faldt det i Engelsmanden James Hel
levels Hccnder 1731, men efter han havde fadt en heel Deel Penge 
Lemdi, blev det atter forladt, han forestog baade ved Solv-Verket og 
Konnerud etter Iarlsberg Verk at vilde (mette Ertzerne med den 
bekiendte Engelste Vind- etter Trcck-Ovn, vid. Schütter vonHytten- 
Werken: Verket er ofte siden befaret, og de fleeftes Meening at det 
ikke burde hviile, indtil det endelig ved et Participantstab 1753 paa 
nye blev optaget, men atter forladt;, hvorledes det i den Liid stikkede 
sig, er mig ikke bekiendt. Af den trykte Plan og Grubernes Opstand 
kan erfares, hvorledes Grubernes Tilstand da befandtes.

Men da dette Verk har noget frem for andre, ogerafenbesiw- 
Lerkig Situation, vil jeg meddele hvad mig derom er vitterlig, deels 
af det lidet jeg selv har observeret, fom dog var paa en ubeteylig Tiid, 
nemlig om Vinteren 1728, deels af de mig af da vcerende Inspecteur 
Jens Worm givne Efterretninger, og deels af de over dette Verk af 
andre giorde Befaringer.

De ncermefte Gruber ved Verket ere anlagde i det faa kaldede 
Blaaberg, som ligger lige over Verket i et meget stellt Berg, faale- 
des kaldet, formedelst Victriol Vandet giennem Dag -Klysterne lige
som havde bejpromgt Berget med blaa Farve. Samme Blaaberg 
har dog Samlnenhceng paa den Nordre og Nordvest Side rued det 
Heye Aardahls Oberberg etter Grondais Field. Gntberne ligge nce- 
sten i et Horizontal Streg, og findes hverken ftaaende eller liggende 
Gange. Ertzen bryder fietsviis, endstisnt selve Berget ikke kan ansees 
for etFlotzgebürge, fom ey heller forefindes negle ordentlige Gestikke 
eller Lag paa hinanden. Ertzen forefindes allene Nyreviis her og der, 
t Alrmndelighed er det alt uordentlig, og ingen Tegn til nogen Be
standighed. De hidindtil opdagne Drummer og Fletzer har allene
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vrist deres Wdelhed for Dagen, og ikke vedblevtt i Feltet. Stenen 
er meget klyftig, og alt hvad vindes , er allene Lazurer.

De forste Gruber, fom bleve sirndne, og hvorpaa Verbet forst 
er anlagt, er Oberbergs Gruberne, liggende i Norden til Vesten fra 
Verket eller Smelte-Hytten at regne, i betfaa kaldede meget hoye og 
(telle Grondais Berg, som har Fardalen paa den ene og Senrsdalen paa 
den anden Side, hvoraf og Verkett Begyndelsen havde sit Navn, 
nemlig Semsdals Kaaber-Verk. Fra Verket af til disse Gruber reg
nes 2 de Field-Mile, fomhoyft kan udgiore p. p. i| ordinair Norff 
Miil. Fjeldet stiger usædvanlig, saa denne Vey neppe kan fahres i 
mindre end 4 à 5 Timers Tiid. Man kan let forestille sig, hvorledes 
et saa hoyt og stellt Berg maa vcere bestassen oven paa, da man og 
ikke seer andet for sig Sommers Lud end lutter nogne Berg-Knader, 
som fremvise sig mellem de store og vilde udstrakte Steenbredder, hvor 
hverken Trceer eller Buste, og neppe Grecs er at see, og hvor jevn- 
lig regierer et Haardt og umildt Veyrlig, saa at Bergarbeydeme ofte 
fra Hoften til Foraaret, som paa Skier maa anfare, i lang Tiid ik
ke kan komme til deres Hiem, hvor alting maa opfores paa Heste- 
Ryggeu, og om Vinteren fremflabes med Hefter paa Try.

Allermindst stnlde man have formodet, at et faadant bestasset 
Field kunde varet stikket til at indeholde strå cedle Anviisninger af 
Gange, Faller, Klyster k. og faa herlige Mmeralier af de riigeste 
Kaaber-Ertzer, til deels Guldhaltige. Man kan noesten paa 100 Lach
ters Distance, naar Sneen er borte, spore Gang-Stenen, hvorpaa 
Skurfer er beliggende det ene efter det andet, foruden adskillige andre 
jevnsides med hinanden strygende tilfallende Spathganger, med tilset- 
tende Qvcer, Klyster, som oversetter Gangerne, hvorved Feltet saa 
nleget mere forcedles.

Den forste Grube, som blev funden, nemlig Gabe Gottes, 
fremvifte ftrax i Dagen et faa herlig Syn, som neppe tilforn er (eet; 
Nemlig paa en 3 à 31 Lachters Loengde, og Lachters Mcegtighed, 
den riigeste og smukkeste Lazur, ja en Bergkyndig som besime dette 
Sted, forend Arbeydet var anlagt, at Ertzen laae ligesom ophoyet 
over selve Bergets Flade, saa den allene med Brock-Stanger i Be- 

O 2 gyndelsen
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gnndelfen blev vundet. Ingen Under da, at saa mange higede derefter, 
og Tvistighed opkom. Da Kongen modtog Verket 1708, vare disse 
Ober-Bergs-Grnber afdybede:

1) Gabe Gottes Grube 3 Lachter dyb, ndlccnket 3 Lachter.
2) Gammelmandens Skurf| Lachter, udlcenket zz Lachter.
3) Mellem Skurffet dyb 1 Lachter.
4) Kongens Grube 31 Lachter lang, 3 Lachter dyb.

De trende forste ligge paa een og samme Gang paa en 30 Lachters 
Lomgde.

1723. Da disse Gruber bleve indstillede, vare Gabe Gottes 
og Kongens afsynkede 20 Lachter, i hvilken Dybhed Lazur-Ertzen end
nu lod sig tilsyne, men fattig og ikkun afen Fingers Mcegtighed.

Da det fornodne Bygnings Tonnner ikke uden ined storfte 
Besværlighed i det vilde Field kunde fremfores paa u Miils Distan
ce, har Noden leert og medgivet et rart Paafund ti! at forbygge Gru
berne med, som fortiener at anfores, og siden, fom mig er siigt, er 
efterfulgt paa Steder af samme Beffaffenhed; Nemlig:

Da man forneminede ey til noget Grund Vand i disse Gruber, 
har man efter Fornodenhed indladet Dag-Vandet i Gabe Gottes og 
Kongens Grube om Hostens Tiid, da i et par Maaneders Tiid err 
saa tyk Skorpe af il Al. Tykkelse Jis har lagt sig oven paa Vandet, 
og siden det neden under staaende Vand igiennem en Aabning afIifen 
udpumpet, og den igienstaaende Jis Sohle, baade tient til at befcrste 
Gruben ligesom Stempler, som og tient til en Kasten, hvorpaa me
re end 20 Skpds. Vccgt knnde hvile uden at svigte det mindste, og 
bugget baade Fahr og Schacht Huller der igiennem, og saaledes op
fort 2 åg saadanne Iis-Sohler, den ene under den anden i sin beho- 
rigeDistance, somalter uforanderlig bleven staaende baade Vinter 
og Sonimer.

Det vilde blive for vidtloftig at beffrive en hver Grube i soer, 
font og er uden for mit Ayemaal, dog kan jeg ikke undlade at melde 
noget kortelig om Printz Friderichs Grube, som ligger omtrent 
Mil paa Kstre Side i Nord af Fardalen, i Foden af de meget hoye

• steile
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steile opstigende Field Hieicnger, og blev opdaget 1723. vod en Field- 
ffrede, som havde losrevet nogen Ertz. Forntedclst dette Fields Steil
hed, har man ikke anderledes kundet belegge det, end at indgaae med 
Orter den eene over den anden, hvoraf nogle ere giorde durchschlagige. 
Gangsteenen en letten Art, har her og der nogen mere consistence, 
bliver Spathagtig, troelig formedelst Victriol Vandet bleven til en 
Gipsart, er stauende Gang, med et Dohnlag til Sonden af foran
derlig Magtighed fra f til i Lachter, Crtzen dog ikkun Nyreviis. 
Denne Grube har tildraget sig fornemmelig de feenere Participant- 
res Opmccrksomhed, formedelst de herlige og rare Ertzer her foresirldt, 
saa sieldene, at faa Kaaber Verke kan fremviift dem. En Deel 
gandske forte af en stor Tyngde, nogle gandffe rode, deriblant den 
smukkeste Kaaber-Glas jeg endnu har seet spillende paa rodt, gront 
og lysegraat om hinanden. Den cegte rette Malachit, saa haard at 
den antog en matt Politur, den sorte haardere. I soer forefaldt her 
en stor Deel gediegen Kaaber, ofte af mere end Punds Vegt; Man 
fandt og undertiden gediegen Selv, dog meest angeffogen i Sletterne, 
men det rareste af alt var lyserod Kaaber-Glas, som Rothgyldig Ertz, 
gandffe giennemsigtig, inen sielden, og ikkun i smaa Stykker og ge- 
vrekkelig, fom mig ikke bekiendt anden Steds er funden uden et Stedt 
Engettand, som en stor Raritet.

Hvad egentlig Guld-Ertzen betrefftr, fom ved dette Verk 
fandtes, da var det egentlig i Gabe Gottes Grube 1705. man fore
fandt den, i Sardeleshed i en Qvartz- Drum, soin satte tvert over 
Gangen, da Gruben var ikkun 2 à g Lachter afsiunket, at der har va
ret fundet ikke en ubetydelig Qvantitet, maa rnan deraf flutte, at 
uagtet Participanterne og Betienterne fegte at skinke den Guld Ertz 
saa meget mueligt, og tillige bemestred sig det meste, at man desuag
tet strar i Begyndelsen ved Arresten overkom 85 Stykker, foruden de 
fom siden ved bemeldte Dantzig bleve til Kongen nedbragte; hvad og 
hvor meget ltmn siden overkom, da Kongen lod Verket drive for egen 
Regning, er mig ikke bekiendt, troelig at i de 320 Tdr. Ertz, fom 
blev nedbragt til Kiobenhavn, og font af Participanterne vare ud
bragte, der iblant maa have varet det meefte Guldhaltige. Een ene
ste var falden i min Lod, en 20 Aar derefter, hvor Guldet paa Sletten 
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afMangsteenen viifte sig reent og puurt, og saa vidt jeg kan erindre 
ting , siden jeg overlod den til Berghauptmand Stukken broch, nceften 
af en halv Ducats Van-die, som langt fra har varet af de mgeste.

Der berettes vel, at man og ffal have fundet flig Ertz'i Kongens 
Grube, som dog modsiges af andre.

Det er beklagelig, at al denne Guld-Lrtz er faa forsvunden, at 
man neppe forefinder Levninger deraf, og endnu mere, at intet er ble
ven udbragt, eller idet mindste et Erindrings-Tegn i Mynt der af. 
Troelig at forbe;nelte Italiener Grev Maldi har forsudlet alt ved sit 
Alchymisterie.

Efter De adstillige Befaringer, fom er giort over dette Verk, 
ffulde dct vare noget dristig af mig at give min Betoenkning. Men 
naar uran betccnker den overmande vanffelige Situation i Disse hoye 
og fteile Fielde, og Len deraf meget besværlige Transport, den store 
Mangel pan forneden Grube- og Bygmngs-Lommer, samt utilftrek- 
kelig Skov til hele Verkets Drift , og endelig, at de beste Gruber fra 
Dagen af sammentrykkede sig til en Fingers Moegtighed, og tillige, 
uagtet de mange foregivne adle Geschichte, som deels fuldte med Gan
gene, deels overstår deur, at man lidet fornam til noget Grund- 
Vand, hvorved de ligesom forhindredes at komme selve Hoved Gan
gen til Hielp. Saa synes det, at det vilde voere betcrnkelig at giere 
her noget bekostelig Arbeyde, som og selve Biergets, rettere Fieldets 
Skikkelse ikke giver Den beste Formodning, uagtet de mange forefund
ne Gange, Drummer og oedle Klyster, om de ikke snarere kunde an
sees sour Spring eller finale Drummer. Et airdet var, om stige 
stmdtes paa tnere beqvemme Steder.

Siden Verket er indstillet, lader jeg herved folge et Charte 
over Verkets Situation, Gruber, Smelte-Hytte, i Grund Ritz, 
font jeg troer den Nordensieldffe Markscheider Junghanns har forster
diget, i hvilket Aar erindres ikke, men dog giort i den Tlid Kongen 
lod Verket drive. Der er vel giort Anlceg siden, som vel burde teg- 
rres, men dette maa overlades til dem, som derom veed Beffeed.

At
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At jo mange af vore andre Kaaberêtzer indeholde Gnid, er 

upaatvivlelig. I Lelåarchen findes mange Anvilsninger af de 
skionnefte Kaaber-Ertzer, af allehaande Lazurer, Kaaber-Glas, 
Kaaber Fahl-Ertz rc. I stev fandtes ved Stabbedahl i Hitterdahl de 
smukkeste Lazurer, rned gediegen Selv udi af den ffMmeste Anseende, 
og man paaftod, at Guld-Gehalt ikke var at foragte. Ligesom i fam- 
me Sogn (Hittendahl) det faa kaldede Glitterberg, fom giver ncesten 
ikke andet end Fahl-KaaberErtz, dog afm besynderlig Anseende, spil
lende paa adffillige Farver. Herr Assessor R. Hiorr, sont 1769 havde 
Inspettion derover, berettede, at man med det Ungerffe Sicher eller 
Scheidetrog har stet gediegen Guld-Particuler, men saa smaa og spee
de, at de ikke kunde angives, og at Ertzcn indeholdt mineraliseret Solv, 
faa at af 1 Centner Schlich, fik man 16 à 20 Lod Selv.

Til Slutning vil jeg anfore hvad mig er bekiendt om det for 
en 13 à 14 Aar siden opdagede Guld-Ertz. Guld-Minen ligger i Eids- 
vo!ds Sogns Alntinding, den grcrndfer i Sonder til Eidsvold, i 
Nord til Hedemarchen, i Wer til Oudalen og i Vester til det store 
Vand Missen. 1758 kom Salpetermesteren Tydel til Kongsberg, 
for at faae Muthung paa denne Gang og endeel gamle Kaaber Gru
ber, beliggende i Dierings Annex, fom da fortalte : at bemeldte Gang 
for en Snees Aar siden var opfunden, og af Oudahls Kaaber-Verks 
Eyere blev belagt, og der omkring ffurfet, men iglen sirar forladt. 
En 10 Aar derefter kommer Ole Wiborg, Udrider ved Salpeter-Ver- 
ket, og finder udi de efterladte Ertzer et Stykke, hvorudi var gediegen 
Guld. Som han var en Gisrtler, smeltede han Let, og giorde een 
Ring deraf til sin Kone.

Tydel beglerer, Afstftor og Borgmester?0ppe paa sin Reyse 
ti! Foldahlen vilde beste Steden, soZn skeede 1758, og strap blev be
lagt / men da Hoften og Kulden paakom, og man ikke kunde boerge 
sig i Fieldet, blev Arbeydet indstillet til ncefte Sommer. Man fandt 
da allerede adffillige Stusser, hvorudi var gediegen Guld, bande som 
Blade og smaa Korn, som bleve uedstndte til Hoffet. Gangen i de 
5 Lachter, som var blottet, var da i til -j Alen, bestod af derb Guld- 
halttg Kies og Qvartz, som hist og her vilfte noget fynslg Guld. I



HL D. Efterretninger
den lille Prsve holdt 60 Centner Malm 29 Centner Schlich, 
ner Schlich î Lod ), hver Mark ) 5 Lod Gå

i Cent-

Af een Befaring font stede 1766 af begge Bergmesterne ved 
Sslv-Verket, vil jeg korteligen extrahere folgende til en Oplysning 
for Eftertiden, og tillige lade folge et Situations- og et Profil-Charta 
over denne Guld Grube.

Gruben beftaaer af2de Afsynkninger, hvorafden Sondre var 
ii Lachter dyb, indstillet, fordi i de 2 à 3 Lachter i Afsynkning in
gen Kies forefandtes i Gangen; i Sondre Stoff, 8te Lachter fra Da
gen, er indgaaet og udlcenket paaGangen 3 Lachter, dog uden at spore 
nogen Kies, altsaa indstillet. Ligesaa til Vesten 6 Lachter fra Dagen 
indgaaet med et Qvcerstag Lachter, for at underfoge Gangens 
liggende. Man traf, efter at have giennemgaaet et mcegtigt Qvartz- 
Baand, en smal Drum, som omsider blev til f Alens Mcegtighed, 
med sine ordentlige Asiesninger, men trafderudi ingen LEdelhed.

I famrne Distance fra Dagen var udlcenket paa Gangen til 
Nord ii à 12 Lachter. Efter 2 à 3 Lachter traf man paa den ccdle 
Kies, som forte sinaa gediegen 0 Korn med sig, i sier hvor de finale 
overscettende Drummer, fom paa Ritsen er betegnet med y og x., 
men ophorte siden iglen; hvorfore man afsynkede paa Gangen, saa 
lcenge nogen Kies sporedes, ligesaa med Felt-Orter, nton stindt intet. 
Stenen faavelsom Gangen befandtes i Dybet klyftig, giennemstaaret 
af understetter. Ligesaa indkom fra Vestre Side en Letten-artet Gang- 
Drum, som formodentlig vil fortrykke Hoved-Gangen. Det Nordre 
Hoved-Gesenk var 15 Lachter fra Dagen dyb, blev drevet formedelst 
Veyr-Verling, deels for at underfoge Gangens Bestaffenhed her, 
hvor man havde faaet de tvende riige Guld-Stuffer. Men i den gand- 
ste Afsynkning sporedes intet mere Gediegen.

Paa famme Hoved-Gang vare nogle Skierper blottede i den 
Sydligste vid. lit. (h) paa Situations Chartet, een 1000 Lachter fra 
Hoved - Gruben, hoyere op i det foreliggende Bterg, hvorudi man 
sporte nogen Kies, men af ringe Guldgehalt, men efter et par Lach
ters Astynkning, har samme udartet sig, og et fast Qvartz-Baand 

ind-



om de Norffe Guld-Ertzer.  HZ
indkoin, som nesteu reent afstar al Kiesen i selve Gangen, blev altsaa 
indstillet.

Uagtet dette, gik deres Mening der ud pan, tnan endnu ssulle 
giere dybere Assynkning for at treffe fastere og fristere Dteen, ligesaa 
med Qvcrrflager og Keltorter til at undersege Feltet nccrmere.

Guld-Kiesen er lyseguul, og efter Hyesynet Arsenicalst, end- 
skiont den ved Rystningen dertil ikke gav Tegn, men derfore vel kun
de vcere det.

Saa mange som jeg har seet af disse gyldiste Ertzer, er jeg 
ikke bleven var noget gediegen Guld i selve Kiesen , men det gediegen 
altid for sig selv paa den haarde rusrige Iemhaltige Qvartz (*). En 
stor Deel af de gediegne Guld-Stuffer ere nedsendte Tiid efter anden til 
Hoffet, foruden hvad ellers er falden i andres Lod, og deraf nogle 
betydelige. I seer fandt uran 1759 et lidet Nyre rued gediegen Guld 
udi, som i Klovningen udgiorde tvende prccgtige Stuffer, hvorudi 
forsikres var 425 Lod Guld, hvoraf den ene rned rette kunde kaldes 
en Guld urittel Ertz Stuffe, da samme var gandstegiennemvoret med 
Guld, men den beste af disse riige Stuffer blev borte, da den med 
Posten blev sendt til Kiobevhavn.

1760 blev giort en Sineltning af disse Ertzer , men da man 
vilde have noget, mere klcrkkeligt, blev nogle af Solv-Verkets Ertzer 
udholdet, som vare gyldiste, i seer af Blyegangens Ertzer, sour tillige 
med det andet fra Eidsvold Guld-Verk, udgiorde 26 à 27 Lod Guld, 
as hvilket blev giort en Schrote, tileigned en Medaille paa Jubel-Fe
sten 1760; men da den skulde prceges, sprang Stemplet ved at prove 
den forsi paa anden Materie, saa baade Guldet og Stemplet blev 

ned-

(*) Besynderlig at een saadan Qvartz ridmetkrr sig almindelig med Guldgehalt stem for anden 
Qvartz, som bestyrker Bergraad Lthmanns sigende, at Jernet har ligesom een attraktion til 
Guldet, og at famine Qvartz gierne er klyftig, og paa Klyfterne een okkeragtig Jern-Jord. 
Af samme Beskaffenhed ere de Saalfeldiske, Naila-rske, til deels de Unger ske, deels de Reich» 
steimste Guld Ertzer fra goldner Esel in Tohlesien. Lehman von Metall-Mutter. Lige 
det samme observeres ved Flodernes Guldsand, nemlig at Guldet almindelig findes paa Jern» 
haltig Qvartz.

P
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nedseudt til Kiobenhavn, og der et nyt Stempel forfcerdiget, og Me
daillen prcrget rned folgende Inscription paa Aversen:

Monarchiam 
Providentia Divina oblatam

Atavo 
Pietate Proavi firmatam 

Domino Avi Adjutore iuffultam 
Patre

Deo & Populo facratam 
F R I D ER1CUS V£as

Prudentia & Conflantia 
fervavir.

Cujus felicitatis Memoriam 
Fefto Seculari 

d. 16. 17. 18. Oélobr. 1760. 
celebravit.

t t t 
Paa Reversen ftaaer i Semicircul,

Hvor under 4re Billeder og Kongsbergs Vaaben. 
Eit felix Regnum qvod tot numerabit zímicos.

t t t *
I Kanten af Medaillen disse Ord:

Regius hæc Regi mons Monumenta tulit.

Paa det man paa et samlet Sted maatte have en rnere fuld
kommen Efterretning out disse Guld-Anviisninger, begierede jeg af 
Herr Assessor og. Ober-Bergarupts-Forvalter Eifendrup, en Mand 
bekiendt af lige sita grundig Indsigt, som af sin store Vmdffibelighed, 
at vilde tillegge det manglende af foreffrevne Beretning. Men de 
overflodige Forretninger hvormed han er beftrstet, tillod ham ikkun 
at give mig folgende Efterretning.

Betreffende den gyldiffe Ertz i Nye Segen Gottes No. 9. Gru
bes Lichtloch/ havde det denne Beskaffenhed, at et hviid Fallbaand 

kom



om de Norffe Guîd-Ertzer. iïj_ 
kom ind fra Oster i Hoved Driften, i hvilken Skrenen teede sig af an
den Bestaffënhed end i de andre Baand til Vesten, fom var Quartz^ 
artig af egen Anseende, fom gav Anledning til at undersoge ben der- 
udi faldene Ertz baade paa Solv og Guld, og befandt at et Centner 
Mittel Ertz holdt 7 Mk. ) og 3 Mk. 6 Lod o, og Scheidertzen 6 Lod 
) pr. Centner og j Lod o, men til Uheld traf man ey mere i det hvide 
Baand, end uif Pd. Guldhaltig Mittel-Ertz, og 10 Centner Schcid- 
ertz, som vilde udgiore 63^ Lod Guld, om det udbrmgende ellers vil 
svare til Proven. ' Forrnedelst en ttltcrnkt Indretning af Machiner, 
som naar kommer i Stand, uran en 24 Lachter neden for det nn vcc- 
rende Gesenk, fom indtil des man hvile, vil ncermere underfoge dette.

En 6 Lachter oven for, hvor man antraf forsi dette Baand, 
har man overfaret det, hvor det er f Lachter mcrgtig, men Gangen 
ikkun 6 Finger, men traf hverken Selv eller Guld, og af den Aarfa- 
ge ey heller giort sig Umage at soge den i Dagen.

Nogle 100 Lachter til Nord fra bemeldte Nye Segen-Gottes 
Grube No. 9., blev og funden i de lomgere til Nord beliggende Skicr- 
per i AaslanD Aasen, en Gang, hvorudi vitste sig nogle Skuffer Gyl- 
dist, som gav Forhaabmng, men ved probering befandtes de ikkun at 
holde et Spor asGuld.

I indevcrrende Aar 1773 har man og truffet i Wer Skierp 
ved Fraulein Christiana (*) Grube, i en 38 Lachters Dybhed i et 
Qucerflag til Soer nogle Ertz Skuffer, af Gehalt pr. Centner 9 Mk. 
Solv og 7 Mk. 0, inen staaer derhen hvad man videre kan vente, 
naar et a.idet besinttet Arbeyde kommer i Belceg.

Hvor vidt er avanceret med Guld-Gruben i Eidsvolds Almin
ding og andre Anviisninger deromkring siden 1766, derom er mig li
geledes sendt en Efterretning fra Hr. Assessor Effen drop, som er for
fattet afGesthworner B. Viebach, men da den er meget vidtloftig, 

P 2 vil

,,(*) Er opkaldet efter Hannibal Sehsfieds Frue, ligesom ren anden efter ham selv Hannibals 
Grubr.
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vil jeg atteneste i mueligfte Korthed anfsre det fornemmeste her ne
den under. (*).

Efter

(*) Grlve forbeme'te Guld-Grube, blev i Aarene 1766, 67 og 68 continuent med Arbryde i den 
Nordre Assynkning, og bleorn afdybet til 31 Lachter, og dervrs erholte endeel Kikser og Guld- 
haltige Malmer, men omsider forandrede Gangen sig til en lysgraae Leeragtig og rod Steen 
vg en dobhaard Quartz, tilligemed med megen Vanddmgtighed, altsaa bles dette Dyd be- 
fiaaende. Saa denne Euld-Grube med ê blevindstillet, formedelst Gangen aldeles foran
drede sig, blev fortrykt ved anden indkommen Steen Arter, blev mere klystig og simk Zugang 
af Vand, tilmed hverken fandt Kiesir ell r anden Gnldhaltig Ertz.

Formodentlig i Haab at treffe i disse Figner paa andre Steder gyldisse Trtzer, har man 
ladet velegge een forladt Kaabcr-Grnbe under det Oudalske Kaaber-Vcrk, som ligger f Miil 
Norden for ovmbemeldte Guld-Grube, som blev givet Navn as Printz Friderichs "Grube 
1768, ester Prsver deraf vare tagne, som bleve befundne noget gyldist, men derudi intet Gedie
gen. Ester en 4J Lachters Afdybning, sammentrykkcde Sahibaandene Gangerne, og blev 
altsaa indstillet. Fra Venue Afsynkning til Vester 16J Lachter, blev atter en Assynkning giert 
1769., Continuem til zdie Manned 1770., asdybet zè Lachter. Da Gangen aftog og 
forandrede sin Gangart, blev derefter indstillet. Endnu et andet Sted blev giort Anlerg paa 
samme Gang, nemlig 2 Lachter til Ast-n fra forbemår Printz Friderichs Grube, indtil 1771 
zdie Maamd, og afdybet til 6 Lachter; paa dette Sted har Gangen noget noer beholdt sin 
Skikkelse og Maeqtighed, og de forffiellige Kirsir vedholdet ndi Gangen. Eilers besandtrs diste 
Steder meget Vanddrcrgtige og ingen Anledning til Vandkunsten, uku maatte stre ved Hsie 
og Folk. Ved dette Arbeydr vunden lzooTdr.Malm, fremkiort til Guld-Grubens Puk-Verk, 
,g deraf udbragt 403I Centner Sliger, som er fort til Kongrberg.

Een I Mill i Sydost fra Guld-Grnben ligger Grasser Gangen i den Kongelige Almin
dings Skov, blev opdaget Anno 1769, blev belagt 1770, aftybct paa trende Sttrder. 
Den fsrste ved et Vand kaldet Lars Putter, afsynket i4 Lachter; i Gangen fandtes nogle 
Kies Particlcr, Gangen blev Klipagtig. 75 J Lachter til Vesten den anden, afoybet til 
Lachter, blev ligesom forrige. 47 Lachter til Vesten fra sidst bemeldte er den tredie Afsynkning 
giort, dyb i Lachter, nogle faae Kies Particler. Gangen blev ligesom i forrige Klipagtig, 
deraf vunden 115$ Td. Malm, og udbragt deraf 8 Centner Slich.

H Miil i Syd-Vest fra Guld-Gruben er Sander Gruben beliggende under Sander 
Gaards Eje i Eidsvold Sogn, opdaget 1769. Proven frembragte å Lod Guld as 6 Cent
ners Glich- Ester Grubens be liagende, blev indgaaet med Strosse Drist. Blev indstillet 
i samme Aar 1769, formedelst Gangen sordrelcde sig i Drummer.

Belcgget blev derefter forflyttet 16-4 Lachter til Astea, og 94 Lachter hoyere ov paa 
samme Gang. D-'rmed continueret til 1770 Aars Slutning, derved inddrevet en Strosse 
Drist til Asten 21^ Lachter. I Gangen adskillige Kieser, ved Driften er »verfahret nogle 
Gange, i Folge med Steenens stryz-nde fra Ssnden til Norden, som vverffierr Hoved- 
Gangen, som derved blev forandret til Drummer oz Gietter, og til en anden Steen-Att, 
men efter man kom over disse overstettende Ganger er Hoved Gangen kommen til sin forrige 
Bredde iglen (nemlig 12 Tommers Bredde) oz med Kies bemeenget.

. - Fra
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Ester forste Anseelse synes alt dette as liden Vigtighed, og ikke 

synderlig kan paadrage sig nogen Opnrcerksomhed, men det kan dog 
have sin Nytte for Efterkommerne at vide hvor saadanne Anviisninger 
ere forefundne, hvad Arbeyde derpaa er anvendt, hvorledes Gangerne 
og Ertzerne vare beffafne, hvad udbragt med flere Omstcendtgheder, 
paa det man derafkunde domme, ein faadant paa nye ffulde optages; 
thi et blot Rygte er alriid bedragelig, gier mere af Tingen end den 
virkelig var, og let kunde forfore Efterkommerne til at anvende forgie- 
ves Arbeyde paa nye, og om saa ffulde ffee, det da kunde hvor den 
beste Forhaabning er. Ja det havde varet nyttig om disse Efterret
ninger havde varet mere udforlige, men jeg har ikke tordet vove uden 
allene at give en kort Extract deraf

Siden man ved Solv-Verket saa ofte har forefunden Tegn til 
gyldiffe Ertzer, og samme kan ansees at vindes gratis eller i Selskab 
med de andre Ertzer, som ligefuldt maa eftersoges, saa var det vel 
betankt af Berghauptmand Schianbufch at samme flittig bleve ud
holdte, ligesom de forefandtes, for Tiid ester anden at samle til en 

P 3 Smelt-
 

Fra Mundlöcher 5) Lacht"r tit Wen er paa denne Strosse drittes Johle et Dyb 
anlagt og afsynket 94 Lachter, der i Gangen fea S st til Vest, breed 14 til 22 Fj^er med 
Kies bemirngcd, og saaledcs Gangen bleveu mægtigere, er nu indstillet. Man forbi gaaer 
nogle andre her anlagde Arbeyder, asFårter og Affynkninger, efttrssm Gangen dcrls for
andrede sig til Drummer og Sletter, som og Steen-Arten, deels Gangen blrven forandret 
los, deels Kiipagtig.

Strax herved en 60 Lachter til Aster ligger den garnît Sander Grube, forhen dre
vet paa Kaaber af det Oudcstfle Participantstab; var 2! Lachter dyb. Blev optaget for 
Kongens Reigning og Gangen strygendr forefunden fra Sydost til Nordvest, breed 16 til 
20 Finger, indsprengt med Kiefer. Bearbejdet fra 1770 til ->de Maaned 1772 og i den 
Tiid assyuket 7I Lachter, da Gang'» ved tilkommende Under-fltticr og vvrrsirttrnde Drum
mer, var aftaget til ikkun 3 Tomme bredde, med Kies bcmama-d. As sorbemcldtc Sanders 
Ganges vundne Malm, er sort ti! Pukverkel ved Guld - Gruben 200 Tdr., deraf udbragt 
49I Centner Glich.

Gkigrrens Betænkning gaae derpaa nd, at endeel af denne Sanders Gangs Drifter, 
ikke burde saa liftelig forlades, efterdi Gangen paa sine Steder tiltager i Dybet, og de vundne 
Schliche mere GuldhMge end som paa de andre Slider, og Driften ry heller saa bekostelig «■. 
Men da alle disse Anlæg vare bekosteligere, og ikke nogtt klækkelig blev derved vundet, oa Solv- 
Verket som havde nok med sine egne Udgifter og store Omkostninger, tillige fluide bestrid^ette 
Arbeyde, blev efter Kongelig Resolution af 23 Julii 1772., den heele Drift indstillet indtil 
videre, ved alle disse Guld-Skierxrr 09 Anviieniager.
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Smeltning, naar man ellers ikke maatte frygte at de skulle fore
kommes.

Ellers i Almindelighed betragtet/ bliver nok de fieeste Guld- 
Verker af den mindste Impórtente i Henseende til Fordelen for dem, 
for hvis Regning de drives, ja nccsten i alle Verdens Deele, saa vidt 
sorn er bekiendt, saa de ringe Metaller derudi har et ftort Fortrin for 
de cedle. En ftor Mangde Guld bliver os tilbragt fra America, som 
har foraarsaget en ftor Forandring udi Selvets og Guldets Vcerdie 
mod hinanden , fra fordum Tiid af, og tillige indbragt en ftor Vild
rede i disse forffiettige Mynter; i soer hvor en vis Proportion er fast- 
sadt, men med al den Mcengde af Guld fra denne Verdens Part, 
maa ulan dog tilftaae, at Naturen der, som andre Steder, meget 
sparsomnlelig har udfaaet det, vel at ofte store Stykker forefindes, 
men ere dog rare Phenomena. Det er afde meget ringhaltige Ertzer 
det meeste udbringes. (*).  Skal rnan troe Treår, som dog holdes 
for en paalwelig Mand, saa afgiver de riigeste Ertzer til Titil i Capia- 
go etter Chily en gandste ringe Deel, nernlig esscaxon, font er 50 
Centner ikkun 4,5 à 6 Uncer Guld, og naar den ikkun giver 2de Un
cer, bliver det ikke mere end Arbeydet betalt, men man Arbeyder til
lige'i Haabet at tresse rigere Ertzer, da Guld-Minerne ere meget 
foranderlige.

(*) Efter Treziers Beretning finder man undertiden i Sññden Pepitas af 8 til io Marks Vcrgt 
gediegen Guld. Efter Formodning maa megtt vigtigere Stykker forefindes i de Kongelige 
Cabinetter, i seer i det Spanske. Reaumur beskriver i Hiftone de l’Academie des Sicenier, 
Année iyig. Tvende Stykker Gu!d eller Pepitas, som han provede, del eenr as z6 Marks 
Vegt, og det andet af 63 Marks Vegt.

Fra Sumatra bringes og Guld til Europa, og derfra forte og 
Hottcrnderne Guld-Erher hiem i forrige Tilder, og felv smeltede og 
udbragte Guldet. 1670 gik 12 Berg-Arbeydere fra Solv-Verket 
Kongsberg, fom af Kongen var overladt til Batavia, fem skulde Ar- 
beyde i disse GuldMiner paa Suinatra ; af de faae Prover jeg haver, 
kan ikke det mindste Guld sees, og neppe har Stenen Anseende af en 
Slags Ertz, saa de maa vcere overmande ringhaltige.

Euro-
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Europa har ikke mange Guld Verker at fremvisse, de riigefte 

skal verre i Siebenbürgen, hvor og det meeste og det ftorste Gediegen 
Gulv findes. Sielden findes i deUngerffe Berg-Verker, reent Guld, 
men vel i Blanding med Selv og Blye, og omendffiont en tenunelig 
Deel Guld bliver udbragt Aarlig, saa udbringes det meste dog af 
lneget ringhaltige Eryer.

Af500 Centner Ertz, faaer man ikkun 5 Centner Lett (Schlich) 
som efter Rostningen bliver ikkun 4 Centner, hvorudi ikkun ffulde fin
des 2 Lod L>olv, fom er Goldhaltig. Becher, paa hvis rroe jeg alt
forer dette, troer at denne Ertz hverken holder Selv eller Guld, rnen 
at begge Deele bliver til under selve Operationen vid. Trifolium Be- 
cherianum Hollandium.

De i forrige Sec'ulo opfundne Guld-Miner paa Grcmdserne 
mellem Saltzborg og Tyrol til Zell i Zillerthal, hvorom revsede sigen 
Tvistighed mellem de regierende Herrer, soul omsider blev bielagt ved 
en Deeltng, er ey heller afftorre Betydenhed, end at deraf Aarlig ik
kun udbringes en 50 Mark Guld.

De Namelbergiffe Ertzers Guldgehalt ere faa ringe, at det va
rede lcrnge forend man ined Fordeel kunde adffille Guldet deraf, da 
i Mark Selv ikkun holdt en Heller Guld, een 512 Deel af en Mark, 
og forst Ao. 157t. blev bragt i Stand, men neppe udbringes aarlig en 
i) à 16 Mk. Guld à i8o rdlr., og troer, ffeer mere for en Anseelse end 
for Fordeelens Skyld.

Hvad for Guld ellers Tilftrldigviis i Böhmen og andre Ste
der frembringes, maa forbiegaaes, font og hvad der vindes ved visse 
Seiffenverker, hvoraf de fornentfte vel bliver paa den Guineiffe Guld- 
Kyft, hvis Sandgrund er temmelig blandet med Guld, pg allene 
blive ved hvad Guld som af visse Floder her i Europa udbringes forme
delst Veftverker, da vindes derved sita lidet for Arbeyderne, at det 
neppe Lonner sig; Endffiont Naturen har selv giort den ftorste Bekost
ning, nemlig udbragt Guldet af sine Miner, og ved Vandet paa visse 

beqvent-
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beqveinme Steder i Floderne selv flcmet og sikkret Guld Sanden, fol- 
gelig bragt Gehalten i en mindre QvantitetErtz eller Sand, foruden 
hvilket det ikke var muelig at giore noget til Gode deraf.

Guld-Minernes Beskaffenhed i Naboe-Riget behoves ikke at 
tale om, fom man derom har adskillige velstrevne Efterretninger, for
nemlig af den store beremte Bergmand Hr. Anton Schwabe, som ved 
det Guld Berks Anlceg og Bearbeidelse, har givet en Prove af sin 
store Indsigt, Forfarenhed og grundige Berg -Bidenstab, og afgiver 
et Exempel for alle andre at efter folge, saavidt Ornftcrndighedcn vil 
tillade det, men med al anvendte Bekostning i en 30 Aars ^Tiid, er 
dog ikke udbragt mere end p. p. 8000 Ducater, som stiller sig fra an
dre med det Smalandste Baaben, nenilig z Kroner, for at vide hvor
fra de ere komne. I visse Maader, i Henseende ti! Ertzernes Bestås- 
fenhed, synes det at Det Eidvolste har rneget overeensftemmeude der
med, uren forstiellig fra Gangens og Steen-Artens Natur. I Al
mindelighed i soer i Fieldboygderne, ere vore Steen-og Berg-Arterikke 
saa milde, uren haarde og modstaaende, soin ikke giver efter, deraf 
Gangen og Klyster megen Forandring undergivet, bliver fortrykt 
afstaarne, og sieiden beholder deres retie Fall eller Hoved-Dnection, 
saa vel i Dybhed som i deres Strygende.

Naar en Anviisning fternstiller sig, som forornmeldt, paa de 
cedle Metaller, er en Bergmand ilde deran, font og de som forer Di- 
rectionen, et Forsog maa giores, og det eene Forsog trekker det andet 
efter sig, besynderlig i nye Felt, hvor man ingen leede Traad har, 
eller kan bygge paa celdre Erfaringer. Fremstiller sig nu flere end een 
Anviisning/ bliver Haabet storre, og u-formerkt er man allerede 
geraadet i store Omkostninger. En Bergmand kan billig lignes ved 
én Soemand, som soger efter at opdage nye Lcender, med den For
stiel at den sidste stiller sin Cours hvor han selv vil, og kan see sig for; 
den anden udi et idelig Merke, og maa lade sig lede hvor Anviisnin- 
gen forer ham hen.

Bel



om de Norffe Guld Ertzer._ _ _ _ _ _ I2I
Vel haves visse Tegn, somveylederham, men ingen faa paali- 

delige, at han sikkert derpaa kan bygge. Han underholdes blot allene 
af Haabet, og dette Bergmands Haab er saa miflig, at af ioo An- 
lag neppe et lykkes. En forunderlig Drift hosMennistet, forn, hvor 
urimelig den ofte er, har dog sin store Nytte, men maa dog holdes i 
Tomme af de, fom styre Berg-Drift, at etAnlag i det mindste bliver 
giort efter rimelige Anprisninger. Men med alt dette ffeer de fleste 
Opdagesser fnarere Hendelsevlis, end efter noget vift Overloeg. Det
te er allene fremsat, at man ikke for hastig stal donnne eller fordom
me de giorde Anlccg, om de ikke altid lykkes. Imidlertid at domme 
efter hvad hidindtil er opdaget, hos os selv og andre af Guld-Ertzer 
og deres Anviisninger, har man ikke ftor Aarsirge at haabe mange 
store Fordele, mindre at dromme om Guld-Bierge. De ringere og 
u cedle Metaller blive nok mere at bygge paa.

Af de ved Guld-Gruberne og Skurferne i Eidsvols Sogns 
Allninding faldne Ertzer er 1766 udbragt ved Scheidning og Smelt
ning en Regulus af 10 Mk. 12 Lods Vagt , som blev nedsendt til Kio- 
benhavn for nogen Tiid siden, og afvigte Aar 177 2. er ligeledes ud
bragt ved Smeltning en Konge af 4 Lod is Ovintin, foin i flint vel 
ndgior 3 Lod 2f Ovintin, fom nred hvad ellers er bragt til Schlig og 
paa Scheide Tronet udsteidet vel ndgior 25 Lod , til flint beregnet p. 
p. til 17 à heyst 18 Lod Guld; og efter Formodmng tanker, at hvad 
dette Aar udbringes, p. p. vil blive det famme, og endda nogle Guld- 
haltige Ertzer tilbage.

Maaffee orn alt det Guld de Norste Guldhaltige Ertzer fra for
rige Tider af og i fenere Tider havde varet udbragt, at det dog 
havde blevet til noget, i det mindste efterladt os faa meget, at man 
havde haft et Beviis derpaa. De faa til denne Tiid pragede Guld- 
Mynter glemmes, foin en Helligdom. Den fenefte vagtige Medaille 
er den eeneste af sit Slags, og fom et eenefte Vidne lettelig kunde for- 
fvinde. Det var altfaa at onste, at det nu i Behold varende i mindre 
Dele maatte udmyntes, fem Ducater etter Jettons, til en Erin
dring for Eftertiden.
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- 122 D. Efterretninger oM de Norffe Guld-Ertzer.  
Grev ) Jeg flutter med en ftov Stats ånds Betomkning om 
Mnj Guld-Gruberne LNaboe-Riget.

h Vores Viarbeyde her i Norden er Guld og Solv, vores Ho
ved-Sag Kaaber og Jern. Guld-Gruben ved Aldelfors, som blev 
funden 1738 f gav os ftrax i Begyndelsen nogle Skuffer med angeflogen 
Guld. De erfarne Bergmcmd trak paa Skulderne og fortvivlede om 
Gehalten i Dybet.

Vores Haab er nu nylig oplivet, siden man efter 24 Favners 
Assynkning har fundet gediegne Skuffer. Hvad i Fremtiden vi
dere vil flee, maa af Tiden ventes; Dog synes det best for ncrr- 
vcerende Tud at udelukke denne Litul af vores Integts Negnm- 
gers Rubriqver,


