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Efterretning 
om negle

Steenarter og Ertztt/
samt deres Forftiellcr i Tyngden.

O-M84Z-0- -tzHLM-OO-GWZsr-O WO

Aerologien har tilforn varet meeft indrettet efter de udvortes 
Kiendetegn, indtil man paa nogle Aar formedelst C by mia

Meraliurgica har vildet narmere bestemme deres indvortes Natur, uren 
dette vil dog have en vidtloftig Udseende, inden alle saadanne Corpora 
paa den Maade bliver underjegte. De udvortes Kiendetegn ere vel 
utilstrakkelige, men de ere dog ikke gandffe at foragte, og i det mind
ste giver en Formodning, som siden ved ordentlige Prever maa nar
mere bestyrkes. Endnu mere giver dertil Anledning Mineraliernes 
spécifique eller relative Tyngde, som man allerede har begyndt at de
tiene sig af.

Felgende No. har jeg paa den Maade prevet, og taget denr 
saa reene og ublandede, fern det har varet gierlig, og reduceret Richt
pfennings Vegten til den brugelige Indeeling i iQootie Deele.

No. i. Mispichel eller hviid Kies mod BryndVand,
som iooo til - - - - 6666

2. Fliegenstein Arfenicum Nativum - - 57)0
Z. Tung Spathen = 4500
4- dito fra Gibs-Gruberne - - ° 4276
5. Islandff Crystal, Spatum objeéla duplicans - 2800

6. Kalk-



D. Efterretning om nogle Steenart. og Ertz. 321

s 41.

No. 6. Kalk-Spat - - - 2666
7. Sort Spat - - » 2363
8. Violet eller blaa Spat ■ fra Kongsberg 3550
9. Gron dito í 5 f 3649

10. Glas-Spat » 5 tf 3200
il Selenit gandffe giennemsigtig 2333
12. Blye-Spat fra Engelland 4421
13. Chryftal f hexagona O » » # 2645
14. dito fra Rorans/ uden nogen bestemt Figur 2647
i). Calcedon fra Island tf s tf tf 2500
16. Sortebrune Flintestene fra Engelland 2581
17. Carneol fra Cambay s tf tf s 2500
18. Granat fra Nordlandene - 40)8
19. dito fra de Norffe Ierngruber 3800
20. Gren Skort S s tf 3400
2i. Sort dito S tf s 3083
22. Baand Jaspis i s » 2818
2^ verde Antico , verdello Antico - - 2888
24. Lapis nephriticus s tf s s 3000
25. Agath tf tf s 2692
26. Pudding-Stene tf tf tf 2362
27. Islandsk Feld-Kielel rod - 2600
28. Den sorte Lava fra Island 2397
29. Jernflag ved Masovnene 2666
30. Zeolit - - - 1691
31. Amiant - s s 2888
32. Rubinblende s tf tf 2666
33. Charming calamine 2 tf O 4142
34. ordinaire calamine - -> s- - 3200
3). Zink-Konge s s tf s 6900
36. Magnetia - s O tf 4300
37. Bliant/ molybdaena s s. tf 3600
38. Soehefte-Tand, Dens Hippopotami - 2428
29. Hvüd Arsenic, Arfenicum criftalfmum faditium - 4166
40. Den gnule, fa ditium tf 3229



Z22_ _ _ _ _ _ _ _ _ _D. Efterretning
No, 41. Den rede - - - - 3200

42. Kies Cubus - - » - 47)0
43. Leverfarved Kies , » - 4666
44. Anden Kies - - - 4666
45. dito fra Miosen - - - 2750
46. dito fra Jerugruber - - 4800
47. Antimonii Ertz - - 4333
48. Regulus. - - - - 6428
49. Anttruonialff Ertz fra Selv-Verket Kongsberg - 5500
50. Jernmalm fra Soelberg under NassIern-Vark - 5100
51. Tin-Graupe - - - . 6888
52. Blyemalm fra Engelland - - 7500
53. dito - « - 7533
54. Fra Trog i Bamble i Norge - - 6800
55. Engelff Blye - - 12166
56. Lazur Ertz - - - . 5302
57. Gren Kaaber Glas - • • 4345
58. Criftalliferet Guld Kaaberrnalin - - 4711
59. Guld Ka ber-Ertz med Binde eller Sker! - 3607
60. Gran Kaaber-Glas fra Tellemarken - 5592
61. Naturlig gediegen Selv) - - - 8071
62. Glas-Ertz ) fra Kengsberg - 6666
63. Capel Selv « - - - 10500

No. i. Er betegnet med Navn af hviid Kies.
Den forefaldt for nogle Aar siden ved SslvVerket Kongs- 

berg/ ved Jons Knudens Skurfer/ i en temmeligMangde let 
overfcettende Baaud, eg da man sammesteds og Tiid tillige i 
selve Ertzgangen antraf en redagtig Materie, soin fik Navn af 
Cobolt Blüthe, rettere maaffce Cobolt Beflag, troede man at 
denne Kies maatte vare en Cobolt Art. Nogle paa Steden 
provede den og paa Cobolt, uren fik dog ikke deraf smalte eller 
det blaae Glas; Da jeg ikke var forsynet rued Diegler og anden 
Tilbeder, kunde jeg ikke forsatte den med Quartz eller andre 
Glasagtige Steenarter. Men ved langsom Rostning, lod den
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sig ncesten gandffe sublimere, det tilbageblevne lod sig til deelS 
attrahere af Magneten, men tillige fremvisede mange lyseblaa 
Korn eller Saflor, ZafFra. Jeg lod dein paa nve probere af en 
kyndig Mand, men fandt intet Tegn til Cobolt, derimod de | 
allene Arftnique (*) den simes altfaa at kunde regnes til Mispi- 
chel; Zimmerman paastaaer at denne allene har sit Hiem i de 
Mcismffe Bergverker, og, saa vidt man veed, ikke findes anden 
Steds, og des Aarsage fortiener ncrrmere Paaagtning, Navnet 
er dog bleven tilforlles for alle hvide Arftnicalffe Kiefer. Hen
kel beretter at man i Norge giver en glinnneragtrg Steen sam
me Navn. Ved Sslv-Verket forefalder rigtig nok undertiden 
en saadan hvid stlvfarvet Glimmer eller Talcum, som bedrager 
Wet, afAnfeende som et Slags Metall. I Henseende til den
ne hvide Kieses Indhold af Arsenic og Jern, kommer den for saa 
vidt overeens med den Sachsiffe og andre Arsenicalffe Kiefer; 
Men er for det evrige gandffe uliig, da den er af ingen determineret 

S s 2 Figur,
C) Det kommer meget an paa Ild-Graden; thi det aste hinder i at prove Cobost Ertzer paa 

blaa Farve , man i dens Sted sager fert Fayre, naar den enten sor meget brades, eiter 
holder den sor langt i giben. Lehman i Cadmiolcgia frein sivtter dtt SporgsmaaN hvorfor 
man aldrig ved Jrrn-Gruber find« Eobvlt, dttimod ved Kaaber-Grubemt: og tvertom hvor
fra dm blaat Slag ved Rue-Jems-Smeltning og ikte ved Kaaba'-Smeltning fremkommer. 
Vist nok at oste falder vtt> Masovnerae en saa smuk blaae Slag, som man nasien ffukdc an
tage at vare tilvirket af Cobolt. Og ffulde det maastee ikke vare saa urimelig, hvor der 
faldt jevnlig saadan b-aae Slag ved Masovuerne, at den maaflee fluide kunde nyttes i visse 
Tilfalde, som selve Cvbolten, det vilde komme an paa et Forjog. Henkel har i stue smaa 
Chymifle Skrifter handlet om den blaae Farve, som egentlig fremkommer as Jern, ved een 
Tilsatz af et Alcali, eg det er beki ndt, at Jern vplsst as Acidis, paatagcr sig foranderlige 
Farver, ligesom Alcaiia ere beflaffcne, hvormed det prerupiteres. Ellers maa dette erindres, 
at da Cobolt Arterne fornemmelig fremvise sig i Gang Bierge, saa vil det nok blive rart at 
forefinde dem enten i Geschiebe, eller i FlStzer, en stor M-rngde Jern-Ertzer findes strodde og 
loft liggende i Jorden, i Myhrer og Moratzftr; derimod er dcr Formodning at Cvbolten knu
de antraeffes hvor Jem-Ertzer brydes Gangviis. Nogle Cobolter har Anseende som en 
Drrl Jern Ertzer, og for Ukyndige ikke lettelig kand flielurs, altsaa undgaatr den fornsdne 
Opmærksomhed.

Ofte finder man i de Nsrffe Jern Gruber Ametystsarvede Druser, blaaefarvede Quar- 
tzer. Ja i nogle Jå Gruber forbemeldte Cvbolt-Blüthe og Beflag, og tillige den straalcde 
Vilmuth, fom giver stor Formodning om Cobolttns Selskab med Zern-Ertzeme. Nogle 
kroer at Coboltm er en Composition af Jern og Arftnique, men dette vil nok bestyrkes med 
paal^elige Prsvrr. Da andre paastaaer at der sindes Cobolt uden Arftnique, og andre iglen 
uden Jerngehalt. Ved Gslv Berktt forefalder Arseniflt Ertzer, som Scherben Cobolt, uden 
Ierngchait, hvis tilbag?blivende Jord, ester Rostningen, giver et blaat Glas.
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Figur, intet Kies lignende, men forefaldt i store Klumper, 
gandffe hvid eller folvfarvet, blev uforanderlig i Luften , gav 
ikke Ild for Staalet, uden nogle Steder gandffe matt, trodig 
af de indblandede Quartz Korn, dens ufcrdvanlige Gehalt over
gik alle andre hvide Kiefer, og i faer derudi, at saafnart Ilden 
begyndte at virke, skillede den sig strap ved sin indeholdende Arse
nic , som dog ikke pleyer at ffee hvor den er forbunden med Jern, 
som i Mispichel. Skulde den indeholde nogen Cobolt Jord, som 
jeg formoder af hvad, som visede sig ved Rostningen, saa har 
den dog ingen Ligning enten naed Schlaken Cobolt eller Glantz Co
bolt, etter saa mange andre Arter mig deraf ere bekiendte. Dm 
synes altfaa at maa regnes iblant de sielden forefaldne Arter.

En anden Sort af naesten famme Anseende forefalder og un
dertiden ved Solv-Verket paa andre Steder, deels straalig, og 
undertiden giennenlvoxet ined gediegen Selv, men er for det me
ste Jern, som endog urostet lader sig traekke af Magneten.

Ved ovennreldte Cobolt-Blüthe, maae dette erindres, at 
saadant Slags har jevnlig ladet sig tilsyne, endog fra de ccldre 
Tider af, ved dette Solv-Verk i Dag-Stenen og de nye blottede 
Skurfer, bande af bleeg og morkrod Farve, som Tiid efter an
den blev prevet paa Cobolt, men konl intet derudaf.

1728 siandtes denne Sort i de da nyelig opdagede Skurfer 
paa Winoren, i Form af en hcrrdet Guhe, i ophoyede Pukler, 
undertiden forn sinaa Kugler, som concentrerende Straaler, i 
Selffab med det gediegene Selv, af en besynderlig Forrn, nce- 
sten som de bekiendte Kornap (Kornähren) i de Franken bergig 
Skifter, belagt med store Klumper af denne rede Gnhr, det 
synderligste at alt Selvet i endeel af disse sidst auferte Sorter, 
var altsammen afden famnre Figur, at man snart rnaatte troe 
at den rede Materie havde contribueret noget til denne Form, og 
kunde anfees lige sorn Chyrniffe vegetationer.

No. 2. FlreZensîein; Arfenicum Nativum, egentlig gediegen Arse
nic i sin naturlige reguliniffe Form, ncrsten intet andet end reen 

Arsenic,
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Arsenic, som fast gandste lader sig sublimere, undertiden udven
dig ligesom oversmurt med Kalk, Compact, stundum som et 
hviidt Meel i Ertzerne og Klyfterne, Calx arfenici nativa. Beg
ge fra Solv-Verket. Jeg betiener ntig af det Navn Fligenftein, 
efterdi det er det famine Slags font Henkel i hans Pyritologia 
ofte benevner og beskriver.

No. 3. Tnng-Spathen og fra Sslv-Verket; den er vel af en besim- 
derlig Tyngde, nogle fra Tydstlaud dog tyngere, mere hvide og 
t tyndere Lameller etter Skiver. Denne er af lige Tyngde med 
Bologneser Stenen, u-igienitemsigtig, undertiden giennemvoret 
med Selv, er just det Slags Hr. Margraff kalder Flujf-Spathen 
affannne Egenstaber, sont Boglogncser Stene, og fom han af 
atte Spath Sorter, fornemmelig fandt Phosphorenferede.

No. 4. En anden af f amme Slags, uvis fra hvad Sted, af Figur 
font Linnæi Selenites ípatoíüs, gypfeus cuneiformis, mindre 
tung end den forrige. Von Jufti holder det ikke for rimelig, at 
nogen Steenart i sin Composition af sine mindste Deele kan "frem
bringe en saadan Tyngde, rnen hvorudt stal man söge Aarsagen 
dertil, naar man deraf ey kan udbringe noget Slags Metall. 
De af ham selv giorte Prover, beviiser ikke meget, og ved de 
mangfoldige Prover med Bologneser-Stenen, har man intet 
Metallist kundet udbringe.

No. 5. Den saa kaldede Islandst (Crystall, Spatum objecta dupli
cans. Almindelig regnes denne Sort ikke iblant Crystatterne, 
omendskiont Navnets Oprindelse ikke strider derimod; endnu 
ntindre tilkommer den Navn af Talcum, fom den gives af de ia 
Hire (*)  da bOgErasmusBartholin, som atterforft bragte den for 

S s z Lyfet,

(*) £r. Guettard, fom iblant de Fransse i vore Tider, fornemmelig har plcyet Mineralogien, 
regner denne Islandsse Crystal idlam dr fuldkomne Gips Arter, som bog nogle faae Draabrr 
as et men (h us acido ku nde overbevis: d m anderledes. Jeg veed ey heller om det er talt 
m-d precision, at baade Selenitten og ben Islandsse Crystal ere naturlige pàde, uven 
Hielo as Kunsten, fom dog ved Knust kan forhoyes, som og dens Giennemsigtiahed. Begge 
rrr saa langtfra atkn.de modtage nogen Politur, at dtt mindste man rorer dem, taber de 
baade deres Blankhed og Giennemsigtighed. Mémoires des feiene- de Paris. 1754.
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Lyset, beffriver dens Kalkagtige Natur z og tillige opdagede dens 
dobbelte Straal-Brekning, som satte Physici i Forundring, i det 
denne Omftcendighed forvirrede de allerede fastsadte Regler om 
Reftactionerne. En saa bemcerkelig Steenart, at en Bygens, 
en Newton, en de la Hire med siere iglentog Bartholins Prôver, 
for at udfinde Aarsagen til denne rare Straal-Brekning Is
land bliver dog dens rette Fodefted, og hvorfra den forsi er ble
ven bekiendt, vel findes den andensteds, dog ikke faa almindelig 
eller i den Fuldkommenhed. I tynde Skiver viser den dog ikke 
den dobbelte refraction.

No. 6. Ved SelvVerket findes Mcengde Kalk Spater, en ftor Deel 
afsamme Skikkelse, men mig ingen forekommet, enten af den 
Klarhed eller afforbemelte Egenstab; Kalk Spaten er der den 
fornemmeste Gangart, eller Matrix. Ingen dertil beqvemme- 
re, formedelst dens lose Textur, stiefrige og bladede Sammen- 
hceng, ofte ligger det gediegene Solv og Glas Ertzen med denne 
Spat vexelviis om hinanden; undertiden gandste giennemvoxet 
nred Så, uden at sprcenge Spaten, og kiendelig at beggeDeele 
i en flydende Masta paa en Tiid har nedlagt sig i Gangerne, un
dertiden forefalder haarde Spater, og da seer man Selvet har 
maatte paatage sig Spatens Figur, hvorafnogle fremvises som 
Bastions og Udvoerker ved Fesi isinger. Men da denne loft Sten
urt er undergivet Forvittering, oplaser sig og falder fra hinanden 
i Drushuller, bliver Selvet allene tilbage og ene liggende, i ad
skillige Figurer, som Tagger, Buster, omvirrede Traader, 
Haarsolv, undertiden som Moose (Lichen). Jeg troer at visse 
Sorter, som udgives for Cryftalliftret Solv, ingen anden 
Oprindelse haver, og er denne Spat formodentlig Aarsag, at det 
gediegene Solv fremviftr sig i sin fulde Glands, som det var hvid 
kogt, og siden,poleret.

No. 7. Denne forte er noget lotttere, er dog ikke Lapis Suillus, hvor 
af findes temmelig Mccngde ved dette SåVerk.

No. 8.9.
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No. 8.9. Den gronne og blån, ssm har Navn af Flusser, Pfeudo- 

Amethyftus-Smaragdus, har troelig faaet deres Farver af 
noget oploft Metal, forn dog ikke har kundet give dern ftorre 

No.io. Tyngde; thi Glas-Spaten, fom er temrnelig giennem- 
sigtig og uden Farve, er ncrften af famme Tyngde. Den 
har vel sine flette Sider, men af ulige Sterrelse; derinrod et an
det ftykke af samme Slags, af en ottekantet Skikkelse, sorn dog 
fielden forefalder, ligesom gemeenlig Diamanter, sammenfadt 
af tvende firckantede Pyramider.

Nogle paaftaae at de indblandede Metaller contribuerer noget 
til Spaternes og andre Steenarters Figur, saaledes at Blyet 
frernbringer Terninger etter Cubiff Form. Vift er det jeg ikke ' 
har feet saa accurate Cuber, som nogle Violet Spater paa en 
sort Engelsk Blye-Ertz. v. Jufti og W alch siger at Spaterne vel 
i tynde Skiver er noget giennemsigtig, og den sidste deriverer det 
deraf, at Kalk- og Gips-Jorden formedelst sine grove Deele er 
ikke skikket til at blive et giennemsigtig Corpus; da dog Selenit- 
ten og endeel Glas-Spater viiser det som er tvertimod. Ingen
lunde maae begge nogensinde have ftetforommelte Islanffe Spatt 
thi ligesaa bemerkelig den er formedelst dens Refraction, saa rar 
er den og for sin pellnciditet, og saa vidt mig er bekiendt kommer 
ingen Steenart op derilnod, da stykker fra 6 til 8 ja til en Fods 
Tykkelse, vriser sig ligesaa klare og giennernsigtige som de mind
ste Stykker.
I den gandlke Lithologie er ingen Sag vanfteligere at oploft 

end Crystallisationerne. Men i Henseende til Kalk-Spaten 
fremstiller den ligesom af sig selv, i det naar rnan betragter dens 
allermindste Deele, enten med det blotte eller armerede Aye, be
holder de samme Figur og Form sour de ftorfte Stykker, hvilket 
flé ogsaa bemerket ved Gips Stenene, at uagtet de havde mod- 

. taget nogen Forandring, forefandt han dog altid endog i det 
mindste Stev ved Microscoper de Elementariffe parallelipipeda, 
og troede de modstod al Forandring, og fluttede deraf at faavel 
disse, som alle andre naturlige Corpora, at i hvor ofte de skiftede 

deres



328_________ D. Efterretning
deres Form, og forhyttede sig, bleve Le Log altid hvad Le vare, 
og at der ere oprindelige eller primordiales Deele, hvoraf alle 
Mixta bestaaer, som ingen Forandring ere undergivne. Intet 
bedre befattelig end ved ovenmelte Steenarter.

No. i2. Blye-Spat fra Errgelland mig tilsendt fra d’Acofta ; efter 
dens Tyngde manden ikke verre riig paa Blye.

No. 15. Berg Crystal; Hexagona. Her har man Vanskelighed at 
besttmlne dens oprindelige Deele, da bande denne, og Lens Mo- 
der Qvartzen, deele sig altid i uformelige Parter. C) Alminde
lig hvor Qvartzen har Frihed, anstyder den sig i samme sexkan- 
tede Figur og med samme Pyramide, undtagen de Crystaller 

No. 14. fra endeel Nordenfielste Kaaber-Gruber, fom naften ere run
de, og gandske giennemsigtige.

Nogle Quarharter fra Feroe, ere og af en besynderlig Ansien- 
Le, seer ud som de Lag efter Lag havde lagt sig oven paa hinan
den, eller som et Sedimentum, giver stark Ild fraStaalet, 
dog merker man ved nogle at de deeler sig i Mustelagtige Skiver, 
naar man flaner dem i Kanterne , som Flintesteenen, og kunde 
altsira regnes til en Calcedonarr. Derimod en anden Sort, som 
en virkelig Quartz, Den har anstudt sig i gandste runde Opheyel- 
ser, som mig ikke tilforn er forekommet.

Jeg kan herved ey forbigaae at anfore: At for nogle Aar sidm 
blev funden inden i en Kirsebcersteen, et lidet Stykke Crystal ved 
selve Kicernen, saaledes at Personen, som vilde spise sannne 
Kicrrne, mer havde fordervetTcenderne. Og da det stede i ruin 
Nccrvcrrelse , og jeg ingen Aarsag havde at tvivle paa Personens 
Troevccrdighed, synes mig at det burde anmcrrkes, overladende 
til andre af siorre Indsigt, derover at giore Forklaringer.

No. 15. (*)
(*) Saaledes at sorstaae, naar de sonderflages. Thi hvad Bourguet \ hans philosophiste Breve 

om Safterne og Crystallerne, vg mange andre efter ham angiver om de Mies oprindeli
ge Deele, da bliver det vel ilke uden i rimelig Formodning, shi scg troer ikke at man med 
nogen Knust, kan fremstille Crystallmres primordiales Deele, saaledes som man sorcsteller 
sig dem.
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No. i). Lalcedon, og fra Ferse, nogle af Anseende som forhen er 

meldt, at vcere tilbleven sont et Sediment, andre fom ved en 
Congelation.

Deter mccrkelig, saa vidt man endnu veed, at i dette Land 
Norge, har inan hidindtil hverken snildet Calcedon, Agather el
ler den ordinaire Flintefteen eller Bossesiinte, troer ligesaa lidet i 
Sverrig uden paa de Skaanste Sletter. Ey heller nogen Tiid 
Kride eller Kridjord, hvorudi den sidste almindelig findes, som 
har givet Formodning, at den derudi maatte avles. J hvor me- 
get derom er strevet, maa jeg dog noget herom melde.

Ved Retour Skibe fra Engelland, hiemfores her til Staden 
undertiden Singel, et Slags Pebblestene til Haverne, der 
iblant en heel Deel Flintestene, af adsttllige Couleurer, omgivet 
med en Skorpe, men dog foranderlig fra den Sort som findes 
iblant Kriden. Da man ligeledes lod hiemfore Kriid og Kriid- 
Jord fra Engelland, til at komme paa simre og ftnnpige Steder, 

No. 16. forefantes der udi en ftor Mccngde af sidste Slags, fom jeg 
noye betragtede, de vare alle af en underlig Skikkelse, i ft ore og 
uformelige Klumper, udstiodt i runde Tagger, som staae fast 
ikke til at bestrive. Alle vare omgivne nred en Kriid-Skorpe, 
ofte inden udi tillukte Huller chldte med lss Kriid. Kriid- 
Skorpen var bleven noget guulbruun, nccften steenhaard, 
fandt og der iblant de saa kaldede Kalk-Egg, som Kalm har be- 
strevet, ligeledes med en Kriid Skorpe, og sielve Eggestallet be 
stauende af en tynd Flinte, som heel omgav det; naar man stog 
dem i sender, fautes de inden ndi opfyldte med les Kride, folge- 
lig kan vel ikke nccgtes at jo Flinten er avlet i selve Kriden; at ar
gumentere fra det mindre til det sterre, synes det, her er mere end 
Formodning, at al denne sidste Flinte ligeledes er freurbragt i 
Kriden. Antages dette, og man ikke vel kan troe at den er avlet 
i ledige Rnm, faadan Mccngde og saa store Stykker, i en saa 
les Jordart, saa kan man ey heller troe, at den Kriide, som der 
var, hvor nu Flinten ligger, var bleven gandste annihileret eller 

T t bleven 



ggo_ _ _ _ _ _ — Efterretning_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dleven til Intet, men ufeylbarlig maa vcere bleven oploft til 
Flint eller gaaet ind i dens Composition.

Selve den hcerdede Kriid-Skorpe vitser og derhen, nogle paa- 
staae at denne Kriid-Skorpe er en Forvittering, nemlig en Op
losning , faa har man Anledning at flutte efter deChymiffe Reg
ler, at det hvortil en Ting oplofts, derafbestaaer det, eller det
te udgior dets partes conftitutivas.
I en vis Hensigt vilde jeg engang pukke dem Flintefmaa, men 

da dette er et moysommelig og tillige farlig Arbeyde, udglode 
jeg den, kastede den i koldt Vand, da den sprang i smaa Stykker, 
som ofte blev igientaget, indtil den blev gandffe smaa, men blev 
heel Opmerksom, da jeg fandt at Vandet var bleven gandffe 
Saltagtig, og veed ikke om heraf kan tages nogen Slutning.

Endelig forefaldt i disse Flinter den bekiendte Straal-Flinte, 
der som tynde, hvide glatte Plader laa uden paa Flinten, men 
endog som Lav eller et Stratum gik igiennem den haarde Flint. 
Denne Sort har faaet sit Navn deraf, at disse Plader tvert rgien- 
nem eller perpendiculair mod Fladen ere stribede, som Traader, 
nceften som Amiant.

Den giver ligesom selve Flinten Ild for Staalet, og da man 
ofte i Flinten finder visse Marina, fom ere blevne til Flint, troede 
jeg at denne Straal-Flinte rnaatte have samme Oprindelse. Det 
heder vel, at saadanne Flinter allene fremviser Dannelsen efter 
saadanne stags Hav-Dyr, hvis Skaller ere forsvundne, men 
man maatte sporge, hvor ere disse Skatter etter Huse afblevnei 
mig synes endog af nogle Stykker jeg felv eyer : at det er kiende- 
lig, at det gandffe Skatt er forvandlet til Flinke, som en Kam 
Mussel Oftreum plicatum, margine craffiílimo obtufíffimo 
imbricato fra Lissabon, der vifer Skatten i sin fulde Skikkelse. 
Iden Tanke at Straal - Flinten maatte vcere en Levning af et 
saadant Hav Dyr, formedelst dens underlige Struetur, prove
de jeg den med Skille-Vand, aqva fortis, da den hastig brusede 
og fermenterede og blev oploft. Et rart Phänomen, at finde 
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en Flinteart, som gav frist' Ild for Staalet, og dog tillige be
holdt sin alcaliste Natur, maaffee det eeneste i sit Slags- Det 
stod nu allene tilbage at udfinde, af hvilke Dyr diste Plader maat- 
te verre. Intet stemmer bedre dermed overeens, end Skallerne 
af Hummer og Krabber eller deres Harnist, i Henseende til disse 
tynde Plader, som i Tykkelse var ey ruere end 2 à 3 Limer. Og 
fandt jeg, i at brcekke et saadant Hummerstall, ncrsten samme 
Structur, nemlig traaded eller fibreus tvertmrod Fladen (*).  
Anderledes fremstillede det sig ikke for Kynene. Om dette strider 
imod den Forklaring Reaumur gier over den Maade Krcrbfen af- 
klcrder sig sit Harnist, og hvorledes den faaer sin nye Klccdning, 
Dg oru det ligesaa forholder sig rued Hnrmner og Krabber og des
lige, stal jeg ikke kunde sige. Det synes dog allene en Gisning, 
i Henseende til Krebs Ayuene. Fontenelle siger her om, at der 
i denne Forklaring er noget faa juste og vel truffen, at det er 
vanffelig at troe, det stulle allene vccre et Indbildnings Spil. 
Les Mémoires de l’Acad. des Sciences pour l’annee 1718. (**)

(*) Noget nm det samme har Monnier iagttaget ved et Slags Skiñlkyr i en Grotte, om jeg 
ellers sorstaaer ham rettelig, vid. Suite des Mem. des Scienc. Ann. 1740 p. CXXI.

(**) Egentlig er det von Heimont, fom forsi troede, at det nye Harnist modtog sin Haardhed 
eller Fastighed af de saa kaldede Krebs-Avne. Men da Geoffroy dm yngre allerede i Aaret 
1709 havde examinrret denne Gag, og ved sine egne Observationer fundet von Helmonts 
Paastand ugrundet, er det besynderlig, at den skarpsindige Reaumur har gaart dette forbief 
eLer og ikke maa have erindrer sig det.

No. 18-19. Granater. Almindelig ligger Granaterne i Talk eller 
Glimmer, og om den findes i haarde Steenarter, stal man 
gierne sinde dem omgivet med tynde Blade af Talcum.

Ved Selv-Verket findes en temmelig Deel af adskillige Sor
ter, i scer af 12 kantede, dodecaedricus; at de undertiden stulle 
findes giennemvoxet med Solv, foregives. Et Stykke, fom var 
giennemstaaret, sieben og poleret, som var giennemjadt med en 
siin Solv Traad, er forekonunet, men som og var noget rart. 
Ellers findes Granater mange steds her i Landet, men sielden 
frie for Ritzer. Baade merke- og lyfe-rode, rodbrune, Guld- 
gronne, sorte-brune, og gandste sorte, i seer ved de Vefterland- 
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ffe Jern-Gruber, i Selffab ofte med den gronne Skort, under
tiden i faa store Klumper og faa tot sammenvorede, at der er 
saft ikke Skillerum mellem dem, naar de sonderflaaes, viser sig 
det ene Skal uden om det andet. Undertiden Granat-Berg, af 
ingen bestemt Figur. De beste og temmelig store Granater 
fandtes i forrige Tider ved Solv-Verket ved een af Dammerne, 
som dersore blev kaldet Granat-Dammen, i en hviid Talk.

N0.20.21. ØVøtl. Schirl. Under dette Navn indbefattes en heel 
Deel, som synes at have liden overeenstemmelse med hinanden. 
Som de Schirl-Korn i de Guldbringende Floder, Wolfram, 
Spuma Lupi, Bafaltes. En vis Sort, som bliver brugt til 
Probeer-Stene, visse Iern-Grauper, som Heik ffal forst have 
opdaget og beffrevet, ffal findes ved Gieffhübel, vid. Hamb. 
Magasin XII. Bind. Der antresses dog her i Landet ved visse 
Jern-Gruber, brune, forte, undertiden af Jern-Farve, kry- 
stattiferede, at man ncesten ffulde tage dem for Tin-Grauper 
eller Granater. Skorlen findes ncesten ved alle Metattganger, 
men ingensteds faa hyppig som ved Ierngruberne, og kunde nce
sten her ansees som Blender ved andre Ertzer.

De ovenansorte findes ved de Vesterlandffe Ierngruber, iblant 
og hvide; den gronne enten i ftorre Stykker, afprismatiff Skik
kelse, fra i til z à 4 Tommers Tykkelse, etter i Straaler, som 
udvider sig fra hinanden i Loengden, faae Navn af Cryftalliseret 
Straal-Skort; Den sorte findes og i tykke kantede Stykker, 
som og i Straaler, undertiden faa korte og fitiaa, at de synes at 
vcrre tilbleven ligefom Stalactites, uordentlig liggende oven paa 
hinanden»

En anden Sort , asAnseende som Iern-Ertz, mere compact 
og toet.

Eendeel af den sorte ffal vcrre beqvem til Slibning og Pole
ring, og vilde give ulige bedre Glands, end de Ting, som forfcer- 
diges af Gagat og de Engclffe candle Coal, da den er faa meget 
haardere, at den giver Ild forStaalet, nogle ere og af Naturen 
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ligesom polerede og give Reflexion. Horn-Steen, er nok i Be
gyndelsen bleven tillagt de Steenarter, som havde nogen Lignelse 
til Horn, siden er af Bergmanden det Navn brugt til adffittiae 
Sorter, som dermed ingen Ligning haver. Imidlertid faaer 
dog Skorlen Navn af Corneus criftallifarus, endffiout ingen 
Ligning til Horn.

Besynderlig at denne Steenart altid findes Crystattiftred fra 
De mindste til de storfte, og af alle Crystallifationer den 
mergligste.

The Giants caufeway i Egnen af Antrim t Nord-Irland, det 
bemcrrkeligste Sted, hvorafman allerede har adffillige Beskri
velser og Afritzninger. d’Acofta siger: at denne rare og ugeme
ne Steenart, saa vidt som er bekiendt, findes allene paa det ene 
Sted, og erindrer sig ikke de af ham selv citerede Autores, som 
en Agricola, Gesner, Boetius, Henkel, og NU i de Nyere Ti
der bleven opdaget paa mange flere Steder, hvortil kan legges et 
Sted ved Celn og Coblentz, men i scrr i de vidtlmtige Strcrknin- 
ger paa adffillige Steder i Island, hvor den har faaet ncesten 
samme Navn som i Irland, nemlig Trolla bland og Trol-Konu- 
Gardur, Kiempers Opftabling, Icrtinders Broe. Man kan 
med rette kalde den en Kienipe af alle Cryftattisationer. Der er 
Formodning, at disse store Basalter og i faadan Mcnigde maa 
vcere tilbleven, da vores Jord-Klode stod under Vand, og be
gyndte at aftage.

Det er vel saa, at nogle af de Islandffe findes ved de brcen- 
dende Bierge, ligesom og ved de udflukte Volcaner i Nedre Lan
guedoc, og at i det Parisiske Videnskabs Academie ffal i Aaret 
1765 vcere oplcrst en Afhandling, hvorved ffal gotgiores, at de 
sidst bencrvnte Basalter ere en Production af famine Volcaner, 
som jeg ikke har seet, siden Acterne for dette og paafolgende Aar 
endnu fattes mig. Saa vidt man kan finite sig til, om hvad der 
berettes om de Islandffe ved de brcendende Bierge, synes intet 
andet deraf at kunde udtrcekkes, end at de har vceret angrebet af 
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Ilden, men ikke frembragt i Ilden. Saa mange af dette Slags, 
fom her i Landet findes, har dermed ingen Overeenstemmelse, 
hvoraf fom forhen er meldt, synes nogle gandffe vist at vcere til- 
bleven ligesom Stalaétites, foruden de som findes i selve Grube- 
Gangerne, iblant Ertzerne, og ofte indflutter Granater. Skul
de saa vcere, som paastaaes i forommeldte Mémoires des Scien
ces, saa maatte man statuere at een og samme Crystallisation 
kan frembringes, saa vel i et fluido aqueo som igneo.

No. 22. Band Jaspis. Jaspisarterne ere af en utallig Mcrngde, 
foruden det Slags, som ndgior fast Berg og hele Tracter, da den 
faaer Navn af Petro-Silex. Forbemelte er en Jord-Steen, 
sonr med de ovrige findes iKvre-Tettemarken iGierdahlsPrceste- 
Gield i et afAnnexerne, og fandtes ved en Elv, og maa vcere fort 
anden steds fra, liggendesom i Geschiebe, er ugiennemsigtig, toet 
og compact, og har faaet Navn af Band-Jaspis, eftersom den er 
stribed, omvexlendeFarver frasort, gront, guult og til rodagtig, 
den grenne Farve har dog Overhaand, den modtager en smuk 
Politure. Stadtholder Wibe lod en god Deel deraf flibe og ind
fatte i Guld og Selv, for deraf at giore Presents.

No. 24. Lapis Nephriticus. Leende-Steen. Denne er nok fra 
Sachsen og fra det bekiendte Serpentiner Brud. Iblant saa 
mange, som har ffrevet om denne Steen, maa man ikke glennne 
boiïé Cafpar Bartholin denccldere, som nceften anforer alt, hvad 
der om den kan siges, endogsaa om dens Kraft i Medicinen, 
men det er ikke denne allene, men fast alle adle Stene, som ere 
blevne tillagte saadanne Krafter og Virkninger, som iblant man
ge andre Boetius de Boot, ikke har forglemt at anfore. Mange 
Stenes Couleurer ere ubestandige, kan deur baade lettelig gives 
og betages: Man har Prover paa, at allene ved at roste Co- 
bolt-Ertz, hvorudi fantes klare quarte Crystaller, at de paatoge 
sig en Violet Farve; Om denne Sag ftrtiener at eftersees du 
Fay hans Afhandling ont visse Slags Stenes Oplosning og Far
ver. Som noget besynderlig anforer Keisler i sinReysebeffrivel- 
se, at han saae hos den bekiendte Paul Lucas en Agat, hvorudi 
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forestillede^ en liden Fisk, som lane i Vinduet iSoelensSkin, og 
inden en fierdendeel Time, blev forst morkerod, og endelig gand- 
ffe fort, og efter 4*5 Dage fik sin forrige Farve igien.

Dette anfores allene/ for at vift/ at det kunde vcere mnelig og 
gandffe naturlig hvad Adr. Toll anforer, for at bestyrke det 
Boetius de Boot beretter om Rubinens besynderlige Egenskaber/ 
nemlig at en Orientalff Rubin indfattet udi en Ring, forandre
de sin Farve i nogle Dage, blev dunkel og tabte sin gandffe 
Glands, fom den efter nogen Tids Forlob fik igien. Men at 
det ffutte vcere en Forvarsel til nogen forestaaende Uheld eller 
Ulykke/ endog til et paafolgende sinertelig Dedsfald, som der be
rettes, vil der mere til at troe. Personens Legems Beskaffen
hed/ Transpiration med mere/ kunde maaffee vcere naturlig 
Aarsag til denne Forandring. Dog maa ikke ncegtes, man ikke 
ffulde have forventet dette af en Orientalff Rubin, hvis Couleur 
regnes for den bestandigste.

No. 27. Islandff Feld-Aiesel. Saadan Titul var den give»/ men 
om jeg ikke tager Feyl/ forekommer den mig at vcere snarere en 
Sort Slag eller Lava af de brcrndende Bierge; da den er aldeles 
Glasagtig/ og den overfte Plade tillige ligner saadanSlagnaar 
den storkner.

No. 28. Er den almindelige Sorte Lava fra Island, fom har faaet 
adffillige Navne af Mineralogi, forend det blev dem bekiendt 
hvad det egentlig var. Etters er det mcerkelig, at dette Slags 
ikke forekomlner enten ved Vesuvio etter LEtna, som er af ftanme 
Beffaffenhed uden allene nogle smaa Stykker her og der i den 
ovrige Slag/ som den storffe Deel snarere ligner Hammer Slag 
end Masovn-Slag, efter adskillige Prover ffal den indeholde 
bande Jern, Kaaber, Victriol-Jord, og efter Formodning har 
sin Oprindelse afVictriolffe Kiefer : Af den compacte og tcette 
Sort, flibes Bordffiver, Ranuner til Caminer ogDaaftr; Det 
mcerkeligste, at Bordffiverne af en Tommes Tykkelse, efter at de 
vare tildannede og flebne, havde krummet etter boyet sig af sig
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selv. Den Islandste vilde blive ulige smukkere, om den blev 
anvendt til saadan Brug.

Anderfon i sin Islandste Beffrivelse giettede rigtig, at i sie
den at udgive den for Agat etter Gagat, som nogle giorde, at 
den maatte vareen Vitrification, og flutter at maa varede gam
les Lapis obfidianus stråledes (om Plinius beskriver den. Dette 
har mueligens givet Greven af Cay lus Anledning, yderligere at 
prove denne Sag i den larde Afhandling i Mémoires de l’Acad. 
des Inicriptions &c. Aar 1760, i at examinere de tvende store 
Stykker, som findes i det Kongel. Franste Natural Cabinet, 
det ene sra Pérou, hvor den kaldes Pierre de Gallinace, og det 
andet fra Island, det sidste faa stort, at man lettelig deraf kun
de forfardige det Kongel. Bryst-Billede i naturlig Storrelse. 
Maa vel forstaaes saa vidt det lod sig giere ved Slibning, da det 
vel ikke lod sig giere paa anden Maade.

Denne Sort ligner aldeles visse Sorter Masovn Slag. Til 
No. 29. Beviis provede jeg det nastfolgende No. 29., som i Tyngde, 

Farve og Anseelse vare hinanden aldeles lige. Men, da denne 
forte Masovn Slag er just ikke Beviis paa en fordeelagtig 
Smeltning, og endnu indeholder en temmelig Deel Jern, saa 
kunde det vare rimelig, at denne Islandste Lava er frembragt 
afen virkelig Iern-Ertz. (*)  Endelig nndtager den sig fra alle 

andre
(*) Da Basalterne almindelig ere Jernhaltige, og ved Smeltning ligeledes giver et fort Slag, 

som Bouté Glas, kunde det være, i fald de havde fundet sig paa de Steder, hvor den 
underjordiffe Ild udbrod, at de vare Aarsag til den sorte Lava snarere end at selve Basalter
ne ffulde være en Product af de brændende Bierge, hvis naturlige Slag rcttcr sig efter de« 
smeltende Materie, deraf saa adskillige flags Lava endog i et og samme Berg. Nogle 
Sorter udgives for naturlige Slagger, som formodentlig ikke horer der hen, en porens 
grouagtig fra Ferro bliver udgivet for saadant, men synes at være af samme Art, som 
nogle Prover as Kaaberertz fra Ferro med gediegen Kaaber udi, da denne uraaffee har vitrio- 
liseret eller oplost sig i Luften, som har foraarsqget deus Poreusitet. Jeg veed e» heller, 
vm de Rhinffe Mollestene kan regnes her til, de ere vel hullede, som fulde as Blærer, 
men differerer dog meget fra anden Lava, tilmed veed jeg og ikke, hvorledes de kunde 
dannes til Måstene, om de vare af Glagart, som vel ikke lader sig saaledes behandle, 
Adskillige Steenarter, ja Ertzer paa den Tiid de hærdes og blive stcenhaarde, og da den ind
flyttede Fugtighed evaporerede, den ewige Materie indkrympede, har derved faaet mange 
Aabninger. Bim- eller Pim-Stren, ere sorffirllige > den ene Sort, af Anseende som et 
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andre naturlige Slagger, i Henseende tildens fuldkomne Vitri- 
fication, uden Blcrrer, fast og compact, heel igiennem af en 
Farve, og eensdannet L faa store vceldige Stykker.

No. 30. Zeolites fra Ferro. Jeg skulde fast troe, at denne Sort ikke 
tilforn har veeret ret bekiendt, forend den fra Island blev over
bragt, da dens besynderlige Dannelse foraarsagede Opmerkfom- 
hed, som gav Hr. Cronfted Anledning til at preve den, soin en 
ubekiendt Bergart, og derved fik Leylighed at eftersege samure 
Slags tblant de Sveuffe Vergärter, men kunde ikke overkomme 
neppe saa meget som til en liden Prove, som han selv vedgaaer. 
Siden har han antruffet flere Forandringer deraf. Saa mange, 
som mig er kommet til Herude ere alle Cryftalliserede, anffudt 
ftraalede fra Centro, sammensadt af Kiler eller Conis, og de 
hele Stykker sarnmensadt aflutter Pyramider den ene mod den 
anden, en underlig Skikkelse. Et Stykke af en Tommes Tykkel
se, flad paa begge Sider, ffulde lettelig bedrage §>yet ved forste 
Anseelse, og blive antaget for Aftryk af en Hoben Polyper, men 
i Bruddet viser sig Pyramiderne heel igiennem, den ene mod den 
anden, saa ncrt paffede i hinanden, at det udgior et heelt Corpus 
in continuo. Jslerndernes Navne af Stierne - Stene, Stellatæ, 
sttroites passer sig gandffe vel, det synes ellers rimeligt, at den 

Cry-

Vepsr-bor, fu!d af concave og runde Huller, hvoraf findes nt Mamgde svemmende paa Ha
vet i Archipelago vrd Santorin Kerne og flere Steder, trolig samme Sort føm paa en 5 
à 600 Mile bedarkke Haver mellem Gothaabs Bierg og St. Pauls Kerne, som Gaven beret
ter. Af det Slags, som falder ved Lipari en as de LLvlinsse Ker, og deraf saaet Navn as 
Lapis liparæus, ere mig nogle til Hernde kommet, og er af samme Slags, som man oste fin
der ved de Norsse Kyster; trodig de ere frembragte al brændende Bierge under Havet, og at 
Soe-Vandet har contribueret noget ti! deres poreuse Versen, og troer ikke at de i den Stand 
kunde verre frembragte af Volcanerne over Vandet. Derimod har man verret uvis ont, hvor
fra den almindelige Pimpsteen kommer, som bruges til Pergament-Larder og af Snedkere rc. 
thi denne er gandsse forssiellig, af Anseende som Amiant, i lange Trervler, men derhos aabne 
Mellemrum. Vogel i Mineral Syftema har egne Gisninger om dens Oprindelse. Keysler, 
som none besaae Vesuvio, beretter han der paa intet Sted antraf denne Piuipstcen; men uagtet 
dette, saa er man nu forvisset om denne Pimpesteens Oprindelse ved den Kougel. besørgede Is
landsse Revse, som i saa mange Ting vil komme Naturhistorien til Hielp.

Un
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Crystallisation er som jeg forestiller mig ved CobsMüthe og 
visse flags Glaskopss der ligeledes er ftraalede fra Centro, faa- 
ledes dannede ved en indvortes Fermentation. Nogle Zeolit
ter fra Ferro fremviser og gediegen Kaaber. Det synes at den 
af Bergraad Lehman anforte Zelenitiffe Spath, font stal fin
des i Grevffabet Mansfelt, af lige Textur med forommeldte, 
bliver nok samme Slags, nemlig Zeolit.

No. 31. Amiant. Fra Lestöe Iem-Verk, hvor der paa et vis Sted 
forefalder en temmelig Deel i ret meget store Stykker, gandffe 
hvid, affine Traader, boyelige men af ingen Faftighed. For 
Geblccsset begyndte den at fmelte, rettere at sammensintre sig, 
blev saa haard, at den gav Ild for Staalet. von Jufti angiver 
en Iaspisart fra det Mansfeldiffe, hvoraf en Deel er Asbest, 
som modtager en mat Politur. Iblant ovenmeldte forefalde 
nogle stnaa Stykker af en smuk blaa Farve, toet og Fibrerne 
ncesten ukiendelige. Fra Nordlandene har man den faa kaldede 
Glas-Amiant, ncesten gandffe giennemsigtig, af gron Farve. 
Neppe troer jeg andensteds findes Asbester af saa lange Traader 
paralell lobende, som fra Grönland, det stykke jeg euer, er af 
en halv Alens Lcengde, og Fibrerne lige saa lange, men ere ffio- 
re og noget stive, endffiont boyelige.

No. 32. Rubin-Blende. Fra SolvVerket, hvor fast alle Sorter 
forefalder, nogle gandffe sorte, pekblende, glasagtige, ncesten 
som Slag, andre loft, at de smutzer Hcenderne som Soed, sorte
brune, gronne. Den smukkeste er forbemelte Rubinblende, i 
Klumper dog bladede, af Anftende som Crystalliftret dog ikke 
af nogen bestemt Figur, ncesten sone Colophonium ; viser sin 
Rubinfarve, naar den raspes. Blcrnden er en bestandig Folgere 
med Ertzerne , naar nogle af de smukke, som den sorte Glasagti- 
ge og forommeldte, ere blandede med det rene gediegne Selv, 
faaer det en herlig Anftende.

No.
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No.33. Charming calamine, fra Brondenach i Engelland, angivet 

under då Navn, denne Sort er mig ikke tilforn forekommet, 
den er halv giennemsigtig, grenguul, med opbsyede runde Puk« 
ker. Dog findes rrndertiden samme Slags paa dm asinindelige 
Calamine, ligesom smeltet Vox. Hvor noer den kommer Cron- 
fteds Zincnm calcifotme naturale, veed jeg ikke, fblit skal votre 
hvid graa, afAnseende font Blye-Spath, lignende Mnkglas.

No. 3 6. Magnefia. Fra et uvis Sted her i Landet, som er mig ikke 
bekiendt. Af en smuk Anseende, siraaled fra Centro, sornsmaa 
Stierner, hverken dette Slags eller anden Magnefia er nlig fore
kommet her i Riget. Cronfted anforer en hvid Magnefia ogsaa 
fra et ubekiendt Sted i Norge. At den almindelige Magnefia 
eller Brunsteen dog maa findes her, loerer man afKunkel i hans 
Ars vitraria.

No. 37. Blyant. Findes vel mange Steds, men striden i nogen 
'Qvautitct til at kunde nyttes. Ved Hakkedal Iernverk, og i 
seer ved Nces Iernverk forekommer det beste Slags, som ikke al
mindelig overkommes. De flettefte Sorter lader stg ikke tildan
ne, lnen maa blandes med Harpix eller Svovel efter at de ere 
fingiorte i og ikke kan fficeres, men maa opmyges i Lyset, for 
at spidse dem. Den rette Engelffe overgaaer alle andre, som 
lader stg stivere med Kniven, det udgives for en Hemmelighed, 
hvorledes Engellcenderne stuelter dette Slags, det staaer dog der
hen, om den kan smeltes, eller om den ved anden Kunst er saa- 
ledes tilreedet. En temmelig Ma'ngde deraf stal findes ved Ners 
Iernverk paa Wegaards Heyen. Entrepreneuren malede den 
forft til Isen- etter Kakkelovns Farve, siden stal der verre giert 
Prove med at anstryge Bonden paa Baade og Skibe, for at 
forekomme Orm, og give begge en lettere Fart giennenuSsen;

■ hvorvidt det er lykkedes, er mig ikke bekiendt. Ester hvad mig er 
bekiendt, forekommer af den beste Slags, og i behorig Qvanti 
tet saa striden, at man kunde ansee det som en National Herlig- 
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hed, nuur den med samme Fordeel kunde udnyttes, fem den 
Engelske, der falder ved det Navnkundige Brud L Barrodalen ved 
Keswick i Cumberland, som udbringes til ftor Nytte og Fordeel. 
Denne, saavel ved Hakkedals som ved Nces Jern Verk, lader sig 
danne med Kniven, ligesom man vil. Fra det sidste Sted har jeg 
hele Blyants-Penne, uden Indfatning af 7 à 8 TommersLomg- 
de, halv Tommes Tykkelse, attene med Kniven tilffaaren. 
Nogle regne Jern Glimmer for den flettefte Sort af Blyanten. 
Dette Slags, efter den er fim stedt, bliver brugt til Skriver
sand, da Skriften bliver mere låselig, men maa vel torres.

No. 38. Soe-Hefte Tand. Anfores, siden den til deels var petrifice- 
ret, og fundet i Jorden ved en Bryndgravning, og givet den 
dette Navn, efterdi den fnldkornmelig ligner det Exemplar, som 
staaer aftegnet udt Volk mans Silefia fubterranea, som giver den 
Navn af Dens Hippopotami, men hverken denne eller forom- 
meldte har nogen Overeenftemmelse med dette Dyrs Trender, 
saaledes som det bedrives i Buffons Hiftoire Naturelle, da dets 
Teender fful veere faa compacte og haarde, at man med Staal 
kan flane Ild deraf; da ovenmeldte har dybe Folder og Huulhe- 
der indvendig, har mere Overeensstemmelse med visse Been, som 
findes hos de store Helle-Flyndere. (*)

(*) Mange petrificata har man vansselig for at henfore til deres Originaler, oste Mes qvid 
pro qvo, hvorved jeg maa erindre; at da jeg 1730 i Odense besaae Prof. Brod. Biicberod, 
Natural Cabinet, blev mig foreviist 4 Oxe Ribbeen, med det mcllemv«rende Kiod, som tilli
ge var bleven aldeles ti! Been, og baade af Farve og Skikkkelse lignede det, som det blev udgi
vet sor, font blev anseet for en besynderlig Raritet, og af Eyercn selv er beskrevet i Hiftoria 
Naturalis quatuor coilarum Bubularum, udgivet ñs hails Soil Jac- Bircherod, Vice- 
Landkdommer i Fyen 1723, hvorudi vel anfores andre saadanne Exempler; som dog for m 
Naturlyndiger viide blive vanffelig at oplofe. Men dersom Hr. Kleins til Dantzig hans 
Gisning bliver r gtig, fom er meget sandsynlig, nemlig at samme Ribbeen ere et Stykke af 
en stor Land- eller Vand-Skilpaddes,Harnisk, sag er baade det rare og forunderlige bleven 
til intet.

No.
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No. 42. Mestr, fremstiller sig i adffillige Dannelser, denne er fuld- 

kommen Cubisk i Kalkberg, troelig den faa meget omffrevne 
Lapis qvadrus fmenUsj eller som dM kaldes candar, og tillagt 
sta mange Egenffaber, er intet andet.

No.43. En rar Kiesart fra Solv Verket, Leverfarvet, som ofte hol
der 4 2 5 Lod Solv, men man har andre Kiesarter og Marcasi- 
ter , som ligeledes holder temmelig Solv, i soer naar de sirlder ved 
de rige Ertzer. Det kommer an paa, om Solver derudi er mi- 
neraliseret, etter om det t usynlige Dele er gediegen. Det er 
ikke jaa rart ved dette Verk, som ved andre, at finde Kiefer og 
Blyglantser, giennemsatte med gediegen Solv.

No. 45. Denne Sort blev mig for mange Aar siden tilbragt, fom et 
ubekiendt Minerale, funden et Steds i Stranden ved Miosen, 
af en morkebruun Farve, deels som smaa Kugler, deels conca
ve og ligesom slebne, men ere dog inden udi ikke uden Kies. 
Nogle Kiefer vitrioliferer hastig i Luften, andre ere bestandige 
og uforanderlige, og kunde time til sarnme Brug, som de der fin
des i Pérou, bekiendte under Navn af Mirons de 1. inca etter 
Pedra quadrata du Pérou, st IN skal inodtage dM smukkeste Po
litur uden at anlebe etter ruste. Saadanne Kiefer stal og alle
rede voeret kommen i Tydffland, og deraf forfoerdiget Casser til 
Lomme Uhrer.

No. 49. J det jeg prsvede de ncest foregaaende, forfogte jeg tillige den
ne, fom er en Antimonialff Solvhaltig Skuffe fra Sslv-Verket, 
fra Hertzog Ulrichs Grube, mig overladt af Berghanptmand 
Stukkenbroch, som noget rart, stm er ikke straalig men blaagraa 
og fimgnistrig, i Ilden fprcckker fra hinanden med Knald; Skal 
holde 26 Lod Selv pr. Centner, rar og sielden forekommer, 
bliver nok det Slags, som bencrvnes Leber-Ertz, argentum an

il u 3 timo-
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timonio mineralifatum, som sindes ved Braunsdorf i SachséN 
af 4 à 8 Lod Sölv. Dog ffal der i Dals Berg'-Verker i 
Sverrig forefalde noesten af samme Sort, som ligeledes hol
der 26 Lod Selv, men er tillige baade Kaaber- og i seer meget 
Iern-haltig.

No. 56. Lazuk. Disse Ertzer ere af mangfoldige foranderlige Far
ver. Cronfted har nok Ret/ at de fleste blaa La-urer helder 
til det rode, lignende Kaaber-Steen i Brnddet, men man fin
der dog dem ofte virkelige af den reneste blaa Farve uden 
Blanding , fom ovemneldte. Hellot paastaaer, at La-urerne 
ere intet andet end den gule Kaaber-Ertz, som beholder den 
Farve, naar den falder paa torre Steder, derimod, naar sam
me sindes ved Sletter, hvor Vandet siler, er den ikke mere 
guul, men af de smukkeste Farver, liig Paafuglefioer, de la 
queue de Paon, som de Tydske og betegner med Pfauen« 
Schwantz, han har og selv prevet, at legge den gule Kaa- 
ber-Ertz under en saadan Slette, (fiilure) af Gangen, hvorigiem 
uem Vandet silede, og ester 16 á 12 Maaneder, forefandt lige
ledes famme af de smukkeste Couleurer, men at disse Farver 
ere ikke uden udvendige, ruperficielies og Volatilifh, men 
siden forsvinder.

Vist nok at disse Farver er ikke bestandig i aaben Luft, og 
r Ilden forandrer sig; Men de rette Lazurer ere dog heel igien- 
nem af samme Couleurer.

De
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De fleste couleuxede Stene vil neppe i Ilden modsmae For

andring. Lilined ere Laznrer af gandffe anden Textur end den 
gule Ertz, nemlig! Glasagtig; den anden derimod kornet, 
nogle af de gule ere dog slagtcrtte, dog sielden, men med alt 
dette ere Kaaber Laznrer ikke begvemme til at danne noget af, 
da de ved Slibning taber deres udvortes Glands, og formedelst 
Deres lose Textur ikke modtager nogen Politur.

No. 58. Dette Slags er ikke almindelig. Ved de Nordenfleldffe 
Kaaber-Verker antreffes de dog ofte.

No.59. Er af en underlig Anftende, da den gule Kaaber-Ertz er 
heel giennemsadt af glandsende sorte Straaler, som nogle har 
meent at vcrre Antimonium, rnen er dog intet andet end den 
sorte Straal-Skers.

Fra Archimedis Tider, i Besynderlighed i de senere Tider, har adskillige kadet vaerr sig 

angelegen at betiene sig af Hydrostatikken, for at udfinde Proportionen af dr Metaller, som 

ere blandede tilhobe. Men jeg erindrer mig ingen uden Adolph Beyer, der har vildtt appli

cere denne Deel af Mathématique» eller denne Vand Prove paa Ertzerne, for derefter at be

stemme deres Gehalt, som nok vilde have sine store Vanskeligheder; Skulde den blive til nogen 

Nytte, ester den as ham foreflagne Maade og Udregning, vil jeg troe ak den ingensteds bedre 

kunde bruges end ved Selv Verket Kongrberg, og dog allene i Henseende til den Tapt og Priis, 
som Guardeinen er forbunden at så paa de Skuffer og Haand Stene, som er tilladt at sel- 

ges mod i rdlr. 12 stil. Loddet, for hvad Solv derudi maatte indeholdes; Da dette ffeer 

uden nogen soregaaende Prove, som cy heller kan stee, og altsaa kommer allene an paa en 

Gisning; thi for det meste erdet saadannr Skuffer, som indeholde gediegen Solv; dette er 

vel
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vel ikke faa rettit eller fa« fiint som Capel Solv, og troelig imellem sig selv sorffiellig, men der- 
udi kunde tresses et Medium, og sættes et uvist for vist. Hvad den vedhæftende Steen ved
kommer, faa ere Gangarterne ep faa mange, at jo deres relative Vægt noget nær kunde ud
stades. Sielden foresalder ved dette Verk andre Metaller, Blyeglantzer ikke hyppige, og rart 
i Selskab med det Gediegene; Kiefer ere oftere, og deres Vægt var ikke vanskelig at udfinde, 
Glas-Ertzer ligesaa, Forssiellen mellem dem selv vil vel ikke »ære stor. Den stsrsie Vansseliz- 
hed vilde blive med de ©tuffer, fom indeholde tillige en god andeel Alfeñique, hvilken har den 
besynderlige Egenskab, at forøge Vægten mere end noget andet Minerale. Men det er dog 
Kke ofte, at. den i nogen Qvantitet geleider det Gediegene-
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