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CARL DEICHMANS 
Betankningec

over
hen ved Solv-Verket Kongsberg fig yttrende saa kaldede Schwa
den/ eller opstigende Damper, hvorved Bergmandcn ofte maa 

soette Livet til, og, i Anledning deraf nogle faa An- 
mcerkninger om stimme Sokv-Verk.

yt enim modo dixi, omnibus fere in rebus, & maxi

me in phyficis, quid non fit, citius, quam quid fit,, 

dixerim^
Cic, de Nat, Deor,

Deruden mange andre Sygdmme, Farligheder og'Besværligheder, Berg-- 

d H manden er undergivet, fortiener ikke mindre at komme i Betragtning de 
tildragelser, hvor han uformarket i Gruberne mister al Sands og Fo- 

lelse, henfalder som dod, og virkelig maa satte Livet tit, om han ikke i Tide 
bliver reddet og udbragt Dette indtreffer ved adffillige Bergvrrker mere og 
mindre, efter Omstandighederne, noget nar det samme hander sig paa andre 
Stader ved visse Grotter eller Huler, ved Brynd-Gravning, ved visse Van
de og, Kilder. Nogle saadanne Stader har bestandig en saadan Virkning, an
dre ikkun paa visse Tider, nogle naar de forst aabnes, eller efter at de en Tid 
har varet tilsluttede; endssiont nu Virkningen synes den samme, maa dog 
dertil upaatvivlelig vare adskillige Aarsager (a), Mangt og meget har derom 
varet anført; adskillige givet sine Betankninger derover, endssiont af ulige For, 
mreninger, som er ikke at undres over i en saa mvrk Sag, siden faa af nogen 
Indsigt finde sielden Leylighed selv at prove det, i sar paa saadanne Stader,, 
hvor det ikkun handeise-viis indtreffer, foruden den Fare man blev underkast, 

om

(a) Unius rei plures poißimt cfle Can A, 



Damper ved Ksngsberg^_________ '40?
om nogen vilde vove sig ril saadanne Slæder / og fornemmelig i dybe Gruber, 
som her omhandles.

Ved Solv-Verket Kongsberg har man havt alt for mange beklagelige 
Prover paa bestige farlige Dampers Opstigelse, hvorved mangen en Bergwand 
har maartet fætre Livet til. Aarsagen tilskrives almindelig giftige, i sær de svo- 
velagtige og Arsenicalffe Damper, som ordinaire betegnes med ver Ord, Schwa
den. De Tydste Bergfvlk, hvis Berg lermini til deels har vundet Borger- 
Ret hos os, kalde saadanne mineralste Damper, Schwaden, Dampfe, Dün
ste, Brodm, böse Wetter, mineralise Hauch-Witterung, dog ved dette Verb 
kalder den gemene Mand det paa sir eger Sprog, Grank, hvorved almindelig 
forstaaes en giftig opstigende Damp. Ester den Beskrivelse adssillige Bergmænd 
der paa Stedet har givet mig, siges, at de, som finde sig i ensaadan Stank, 
fornemmer forst en sodagrig Smag, ar en kiendelig Damp opstiger af en vider- 
lig Lugt, at den undertiden legger sig som en Riimftvst paa Farterne og Stem
plerne, som en hvid-blaae Hinde paa Sumperne, og, om dette Vand rores, 
opstiger samme Danip endnu mere farlig, Arbejderne blive strap magreslose, 
Lamper og Fakler udslukkes, og om de ikke i Tide blive udbragte, er intet vis, 
feve end Dodem

Intet bliver vissere, end der jo i disse Tildragelser bliver meget stiult og for, 
borgen, og ikke saa let at finde rede udi: Luften, som modtager saadanne og 
andre forffiellige Damper, og i hvilken vi maa soge de nærmeste Aarsager til 
disse Virkninger, med hvilken vi stedse ere vmgivne, og aande fra vores forste 
Indgang til vores sidste Udgang af Verden, er os allermindst bekiende, uagtet 
alle de herlige Opdagelser i meere end er hundrede Aar derud i ere giordte. Vi 
maarte være begavede tneD finere, rorligere, eller maastee andre Sandser, om 
vi meere fnldkommelig skulde kunde undersoge dens Egenskaber, Forandringer 
og Maader at virke paa. Det vilde blive Sporsmaal, om vore Vilkaar der
ved forbedredes, eller om ikke snarere vore Uleyligheder vilde blive störte (ch?. 
Vi maa altsaa i disse Tildragelser som oftest lade os noyemed rimelige Formod
ninger: det er tættere at distingvere falfum å vero, end falfum å verofimiH.

Cee 3 In-

(b) The touch y if tremblingly alive’all o'er,.
To fmart and agonize at ev’ry pore ?
Or quick Effluvia darting thro the brain?
Dye of a Rofe ih aromatic pain?

Pope EfTay on man;
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Zngcn tænke da, at jeg drister mig til at angive paa en demonstrativ Maade des 
rette Aarfag: mit eeneste Oyemeed er aliene at confecere diste Beretninger med 
andre af noget ncer lige Bessaffenhed, at udlede andres Tanker herom, oy prs
ve, hvorvidt det alt eller noget deraf kan passe sig paa Solv »Werket Kongs» 
berg, og den sig der yttrende Schwaden.

I de celdre Tider , da Natur-Læren lidet blev dyrket, var det almindeligt 
at anfee alle usædvanlige Tildragelser, hvortil man ikke kunde finde nogen begri
belig naturlig Aarsage, for Diævelens eller visse Aanders Gierning; samme 
maatte bare Skylden for alle haarde og voldsomme Sygdomme., som: deliria, 
Onvulßoner, Suffocationer, Epilepfiæ&c. Og, ligesom den gandste Natur 
var opfyldt med saadanne Dæmones, hvoraf enhver var anvirst sit Element, 
fad var ey heller Bergverkerne derfra befriede. Visse saadanne Aander havde 
der deres Boelig og Opholds-Sted, fom Cobolder, finaa Bergmænd, ho
munculi fubterranei, Berg-Munker j hvortil man maajkee kunde regne de 
Nordiske Berg-Trold og Dverger og andre Underjordiste, som vidste saa hæn- 
dig at smidde de forunderlige Sværd og andet Arbeyde; Og iligesom man ofte 
herte dem arbeyde under sig, saae dem i Gruberne at fylde Vandspandene, dreje 
Haspierne, undertiden at drille Bergmanden i at udslukke hans Lygte, og at be# 
lee ham: saa maatte de og bcrre Skylden for de ulykkelige Hændelser, naar en
ten Bierget faldt ind, eller Bergmanden paa anden Maade kom til Skade, men 
j seer at de kom afstæd forgiftig Stank og tyk Luft i Gruberne, qvcrlede og om
drejede Halsen paa Arbeyderne. Undertiden blev Skylden lagt paa visse gifti
ge Dyr, som: Basilisker, Slanger, ja endog visse LEderkopper (c). Ligefaa 
fæl fom t er, hvad Arbeyderne ved de Engelste Bergverker foregive om en 
Slags farlig Dunst, de kalder Peafe ble,om Damp, (Erte-Blomster-Damp) 
som de indbilde sig at vcere Uddunstninger af et Vegetabile, der voper under 
Grubens dybeste.

Hvo som ffulde finde Behag at roe sig med flere deflige Historier, kan fin
de nok deraf hos Agricoia, Munlterus, Olaus Magnus, Kiri<erus i hans 
Mundo fubterraneo, og flere andre. Mærkeligt er det dog, at en vis ansee
lig Mand endog i dette Sæculo har heller villet tillægge Den onde Aands Gier
ning en Tildragelse, noget nær af samme Beskaffenhed, som findes ved denne 

Schwa-

(c) In Sardinia animal nominatum (Solifuga) in Argentariis & Metallis, certa peda iu- 
cautorum, Salinus apud Agricolam de re metallica»
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Schwaden, og hvortil erfarne Lceger har anviist en saa rimelig natmlig Aar- 
fage (d). Bergwänden plages endnu idelig med disse Indbildninger, og har 
saa mange faadanne Historier at frembringe. Men da man baade er uvis om 
faadanne Aanders Exiftentz, og hvad Jndflydende de maatte have i de narur, 
lige Dug, og om det ikke alt er Frugren af en forvildet Indbildnings Kraft, 
saa meget mere, som de fleeste foregaaende Hcendelser lade sig forklare af rime
lige naturlige Grunde, fom allerede en Deel af de Gamle Authores har giort: 
Saa har end og Lucretius i fin Tiid viist en naturlig Aarfage til de farlige og 
dodekigeDamper, og sagt os, at BergmandenS Uleylighever maarre benfore# 
til Metallernes skadelige Exhalationer:

Deinqveubi argenti' venas auriqve feqvu-itur
Terra i penitus ferutantes abdita ferro 
Qvaleis exfpiret feaptenfula? fubter odores 
Qvidqve mali fit ut exhalent aurata metalla, 
Qvas. hominum reddunt, facies, qvaleisqve colores &eé-

Lib. VI. v, 808.
Og et andet Steds , at, om endog Aarsagen var stiult til visse faadanne Ham 
delfer, havde man derfor ikke nodigr at forestillesig der nogen Helvedes Indgang

Omnia, quæ naturali ratione geruntur^
Et quibus é eau fis fiant, apparet origo: 
Janua ne his Orci potius regionibus efle: 
Credatur pofta. - Libi VI. v, 760;

Plinius bestriver os i far Solv-Verkerne for faa meget farlige formedelst deres 
skadelige Uddampninger; men hvorledes famme ffulde vare mere farlige for 
Hunde, end for andre Creature, begriber jeg ikke. (e).

Fra

(d) Det er bekiendt, at den kcrsinmelige Theologus Buddns saalcdes ansaae ben Hæn
delse, som tildrog sig med nogle Personer i et Diinbierg-Huns ved Jena 1715 , vn- 
»ilde besvare Diavelen til at opdage for dem en nedgravet Skat, og da nogle af dem, 
as KuL-Dampen maatte satte Livet til, og deraf beviste, at dette gik gandste naturlig 
til, svarede Buddeusat Diawelen bcticncr sig og af naturlige Midler til at stade 
Mennesket; men det vilde da blive vanskeligt at distingvere imellem naturlige og Dia
vels Gicrninger.

(e) Odor ex Argentifodinis inimicus omnibus animalibus, fed maxime canibus, [
Hi ft.. Natur. Lib. 33 T. 6.
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Fra den Did af, ar Lærdom, Kunster og Videnstaber begyndte ar uddrw- 

ges af del Merke, hvorunder de nogle hundrede Aar varestiulte, og da Berg^ 
Videnstaberne ligeledes fik et siorre Lys, Harde fieestefoglAarfagerne til Schwa
dens Farlighed i Erhernes og Metallernes Natur og i deres Exhalationer: Za
charias Theobaldus, fom maastee er den ferste, der ex profetio har behänd» 
let denne Materie de Halitu Minerali, quem Metallici vocant Schwaden, 
vg som for den forste Gang udkom 11'42, tilligemed Agricola og en stor Mrrng- 
de andre, sige os alle eenstemmig det samme: Intet skuldr synes mere rimeligt, 
uaar man veed, hvor lettelig visse Ertzer og Minrralier, ikke allene ved Ildens 
Kraft i Gruberne, ved Grube-Vandet, ved andre tilstodende Materier, men 
endog ved den blotte Luft lade sig oploft og blande sig med Luften; tillige, hvor 
farlige de me kali isse og Mineralste Dele og Uddunstninger ere for det mmneste- 
lige Legeme, som oftest afgive den stærkeste Forgift, og endnu mere, naar mas 
har saa overbevisende Prover paa deflige mineralste Dampers Opstigelft, og de 
Deraf flydende dodelige Virkninger. Og, paa det jeg ikke stal ftcmfore noget, 
som kan siges, og ikke bevises, tillades mig at fremsatte nogle Exempler, som 
vel ikke kan imodsige.s, og hvoraf de fleeste synes upaatvivlelig at have deres 
Grund i de der brydende Mineralier og Bcrg-Arter; jeg forbigaaer Yolcaner- 
-ne eller de Ildsprudende Bierge, som egentlig ikke hore hertil, endstiom visse 
Emg Derved forekomme, som tildeels har nogen Overeensstemmelft med de for 
ommelda Phenomena, nemlig de saa kaldede Moffetes, saavelsom den ildfan» 
gende Dunst af visse Vande.

Den redelige Agricola, ester at han har bestrevet os Schwadens Natur 
med mere, beretter om visse Steder, son» af sig selv avle en saadan for giftig 
Stank, visse Drüshulier, naar De forst aabnes, og den Hule ved Planam t 
Böhmen (f). Grotto del Gane, eller Hunde-Grotten i Det Neapolitanske er 
alt for vel bekiendt og saa ofte beskreven, at det var forgieves at melde videre 
Derom. Af famine Egenstab synes den Hule i Ungern, nær ved Ribar i Grev- 
stabet Zoli at verre (g). Ligesom Steenbrudet ved Pyrmonter-Branden (h). 
Og nogle Steder ved Ems-Badet og Schwalbach, hvor fast alle levende Crea
ture maa sætte Livet til. Om det er paalideligt- stal der verre et Sted paa den 
flette Mark ved Withay i Yorck-f hire, hvor Vild-Giessene, som tage 
sin Flugt derover, falde dode ned, som MISSON i sin Italienste Reyft 
vmmelder.

Visse
(f) De re metallica. Lib 6.

(g) Lulolfs Einleitung zu der Kenntmß der Erd-Kugcs. *
(h) Seips Pyrmonter-^Bninn.
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Visse Vandr og Bader indeholde ligesaadanne ssadelige Damper, eller 

en Spititum Vitrioli crasCorem jvolatilem fuffocantem , svin ved bettleldte 
Pyrmoncer-Brond, hvor de som ose Vandet, undertiden blive svimlende, Ly
sene udslukkes. Fisse, Frser, ZEnder og Giers og Hunde blive tumlende, 
matte og endelig henfalde , begynde at synke; hvilket til deels bestyrker hvad de 
gamle Autores: Virgilius, Lucretius Siiius, Italiccs , berette om Laco 
Averno i det Neapolitanske og andre flere Steder af samme Navn, som Lucre-> 
tius i Almindelighed betegner under Loca averna (avibus carentia) formedelst' 
ingen Fugle kan tage Fltigten derover, men af den opstigende Damp qvcrles og 
falde dode ned; endssionc ve Reysende bekrcefte, at dec nu omstunder ikke for
holder sig saaledes, saa kan det dog ikke til intet giore de crldre Beretninger) 
eftersom Forandringer Tid ester anden derved ere foregaaede, enteir ac de om# 
staaende Skoves Nedferldelse, Communication rued andre Vande, eller andet 
deslige kan herudi have tilveye bragt en Forssiel.' Det samme har varet beret
tet om Mari mortuo i Palæftina, at endog ikke Fissene kunde leve derudi, som 
Scheuerer tilskriver den der hyppig faldende ArsenicalsseBerg- eller Iord-Beeg, 
cnDlliont Maundrel, som et oyensynlig Vidne imodsiger det (i).

Men at komme til saadanne Steeder, som bedre passe sig paa denne Af
handling, og give os et fuldkommen Beviis paa de farlige Mineralffe Damper 
ved Berg-Verkerne; saa har man ikkun at vverveye hvad der berettes om Steen# 
kull-Gruberne i Auvergne, som ere af en 200 Fods Dybhed, hvor der af Ge
sell ket etter det dybeste opstige farlige Dunster, som der kaldes PouGe, som 
hverken kan findes enten ved Syn, Lugt eller nogen anden Folelse. I Gesen# 
ket kan den stige kil 5 1 6 Fod, men i Stroflerne ikkun 2 Fod, ofte ikkun 6 
Tommer; Denne Damp, saa ukiendelig, kan dog merkes i det den udflukkec 
Lamperne. Mr. Monnier figet*, at alle de derved giorre Prover give tilkiende,at 
Denne Damp er afdet Slags, som betagrr Luften sin Elafticiter, hvilken Egenssab 
han betog Dampen i det mindste nogle Timer, i at brcende Viincrddike, Sal
ta rta ri og andre saadanne Materier, som eye den Krast at flette Luften i sin for
rige Stand iglen (k). Det samme berettes og om Steenkuil - Gruberne til 
Lauenstein i Der Brunsvig«Lyneborgsse (i). Kiendeligere og tillige over alt farli

gere

(i) Voyage d* Al ep a. Jerufalcm.

(k) Bibi, raifonnée. Tom. 42, p, 1Y9.

(l) Keyslers Reisen Tom. 2. p. 346.

S ff
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gere Beviser har man ved de Engelffe Sttenkull-Gruber, ikke allene paa qvce- 
lende men endog Jwfangende Damper, hvis Virkninger ere faa voldsomme,- 
at de fast i alt ligne Torden og Lynild, etter Kruvets hoyeste Kraft, hvvrpaa 
haves meget bedroveuge Exempler , hvorom Ray i sier kan eftrrsees (m) Men, 
som de der opstigende Damper ere ikke alle as een Natur, regnes fire Slags- 
forffiellige: (r) den almindeligste Sort, som forst sormerkes paa Lamperne, da 
Luen bliver orbiculaire, og tager af efter Haanden, hvorved Arbejderne til
bringes Mattighed, Convuifioner, omsider qvcrleS eller doe af Mangel paa 
Luft: Den (2) kaldet keasL bioom ciamp, hvorom tilforn er meldet: Der (z) 
Slags er den farligste; Arbryderne marke den i Furstem,(Tager), i de Otter,, 
som gaae ud fra Hoved Gesenker, som en opbierst Bold, omgiver med en tynd 
Hinde , hvilken naar ben ved en Herndelse brakkes, udbreder sig, omkommer' 
og qvaler alle Nwrvcerende. Der (4) Slags ere de Jldfangende (kulminarinA, 
Damp), som amandes, naar man kommer dem nar med Blus eller Lamperne,, 
og ved expiofion kaster Grube-Bygninger ud af Schachrerne, qvaster og lem
laster Arbejderne, som ofte satte Livet til ('n). Har det sin Rigtighed hvad' 
Ray (o) beretrer, naar der er Mangel paa frisk Luft i Gruberne, at den da an-- 
tander sig selv og lader sig fee i Sprakkerne eller Sletterne i Gestalt af en Lue,> 
der farer hid og did, ligesom Lynild, erdet noget besynderligt, og, kunde give Am
ledning til stvrre Eftertanke (p).

Ikke mindre skadelige ere Tin-Grubernes Uddampninger', hvor" Arbei- 
derne staae nesten samme Fare , hvor Skyldem bliver tillagt saavet de Svovel-- 
agrige fom de Arseniralsse Exhalationer (q)..

Saaledes'

(in) Von der Welt Anfang und Untergang p. 379 * feqv-

(n) Haies Ventilator Tonn i; p. 17;

(0) Loc. citat*

Dm saadanne Damper fan, foruden hos Boyle og Tricwald1 eftersees Berger von dm 
XVJ Entzündungen des Berk - Wetters, og Bergr Lehmans Tractat om den Svovel- 

aatige Jord ved Taruowitz, i de Berlinske Videnstabers Handlinger for 1757. 
Tom. 13-

/ Y BibL raifon. Tom: 2g. ?. 43^ Lorfque les Ouvriers ont fouillé un pen Avant i/s 
font obligés de fe. donner de P air par des ventoufes ou Cahaux quarres perpendicu- 
laires au Canal quils ont creufé, fans cela ils n’ y pourroint tenir leurs Lampes 
allume'es, & courroient rifque d’ étre etouffes eiLxmenies^ par des Vapeurs ftilphu- 
reuses & fouvent ar fen i cales, qui fortent fubiteinént des Cavites naturelles ? qifon 
rencontre- fouvent: dans les Mines & qui les furprcnnent*
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SaaieveS ogved.de Ungarste Bergverker, som Agricola i sin Tid har 

bessrevet saa farlige, at der fandtes'Qvinder, som syv Gange vare gifte, og 
hvis Mand alle vare omkomne ns faadanne Damper (r). Edward Brown 
beretter om disse Verker, sortiener at anfores, nemlig at der af disse Gruber 
ogstaae saadanne rykke Damper, at man snart rtied Hernderne kunde gribe dem, 
.og det ikke allene af sumpige og vaade, men endog af meget tom Steder, saa 
at en Mand i hans Rcrrvcerelse forsogre 4 a 5 Gange forgleves at fare ind i et 
saadant Sted, da hans Lygte stedse flukkedes, ac mange Biergmcend derover 
-maa stene Livet ril, ar man havde fundet 28 Mcrnd i diste Gruber, somalle 
vare omkomne af denne giftige Schwaden; at i Herrengrunds Kobber-Mine 
udkom en saadan forgiftig Damp, af en meget haard Klippe (s). Keysler be- 
rcettsr ligeledes -om deslige farlige Damper ved disse Verker, og ar del er hoy 
Tid at gaae tilbage, naar Lamperne ikke ville brande; thr ellers vil man strap 
finde en ssdadtig Smag og u-opholdelig satte Livet .til; bemerket tillige, at 
Ertzerne ere meget Arsenicalsse.

For ikke at blive alt for vidtloftig, tillades mig at anfore nogle merkelige 
Exempler ved De Indianske Verker: Mr. Frez er, en ffionsom og paalidelig 
-.Reysere, beskriver os de Perouvianste Verker overmande besvarlige, formedelst 
de Mineralske Uddunstninger endog i Dagen, eller uovrendig, bande for Crea- 
lurer ogMenneffer. Muulcrflerne maae ofte hvile, for at tage Pust og Aande. 
Spanierne, som boede der omkring, ere tvungne idelig ar ladste sig med den 
Urr Paragai eller Mate; men ulige farligere ere Gruberne indvamdig, hvor de, 
som ikke ere vandre til dette Arbeide, og ikkun for en fsye Tid vilde opholde sig, 
blive lamme, finde stor Smerte i Lemmerne, som blive ubrugelige; De sorte 
Negrer eller Slaver kan ikke bruges til dette Arbeide, de doe alle; endog selv 
Indianerne eller de Zndsodte, som ere vandre Dertil, maa ofte aflose hinanden; 
Disse tygge idelig af-Coca et Slags Betel, uden hvilket de ikke kunde giere 
Arbeyde, at undertiden paa visse Steder opkommet saadan forgiftig Stank og 
Dunster, at Arbejderne u opholdelig dee paa Scedet, hvorfore mange af disse 
Steder maae forlades (r).

F ff 2 Mere
(r) Loc. citat.

(s) ''Nallemcmt de Virgula divinatoria; item Boyles Underviisning for (ti R(ys(Nde, i Ud
toget af de Nordiste Rcyser.

(t) Voyage de la Mer du Siid,
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Mere omstændelige Efterretninger har den redelige og oplyste Alphonfe 

Barba meddeelt os, hvis GeistligeStand ikke hindrede ak leggeVind paa Berg,Vi- 
denffaber ogMetallurgien, hvormed han giorde sitFædreneland saa vigtigeTienester, 
og derfor af Reaumur kaldes den anDen Agricola, hans ypperligeSkrist,kaldet: Ar
te de los Meta'es>ut)Eotn forst 1640 i detSpanffe,har vcrret for langT'.d siden over
fadt i andre Sprog,i men ikkun de 3de forste Boger; hvorfore saa mange lcenge har 
puster, at de ovrige Dele maatte komme for Lyset, siden dr Spanffe Editioner 
vare saa meget rare (u). Han fortæller herudi, at da han reiste til Lipes, til 
den nys opfundne St. Chriftophers-@rube, fandt 2de Spanier en Aare, som 
sorst blev kaldet Gallega, men siden fik Navn af Puance, formedelst de for- 
dervelige Damper, som deraf opkom: I Begyndelfen faldt meget rig Ertz, 
blandet med Cahchal (somindeholdt Arsenienm.) Formedelst ar nogle India
ner satte Livet til af denne Damp, blev samme Grube indstillet. Efter nogen 
Tids Forlob fik en anden Bergmand Lyst at prove Lykken paa nye, i Tanke, 
de stadelige Damper vare forgaaede, men det kostede atter 2de Indianers Liv: 
Barba selv var et Vidne til en ligesaadan Hændelse paa samme Sted: Man 
fogte efter en anden Gang lidet fra det forste Sted, men neppe var kommen 2 
og en halv Fod ned, forend Arbeidet af samme Aarsage maatte forlades. Han 
besaae Stedet nogle Dage efter, da han fandt dode Spurrer og Insecter. 
Man vilde bygge endeel Huse og en Qvikmolle nær derved, men hvor man aab- 
nede Jorden, opkom altid en flem og farlig Damp, liig saadan Dunst, som i 
Kieldere, hvor nye Viin er i Arbeide; Beretter videre, at en Bergmand et 
andet Sted arbejdede paa en rig Solv-aare, men for at treffe paa en anden 
Gang, gik han med en Ort ind i Bierget, hvortil han betiente sig af 2de In
dianer, hvilke bleve en Cavitet eller et Hull vaer, hvoraf udkom en forgiftig 
Stank, saa at Indianerne strax deraf dode paa Stedet. Bergmanden, sov 
ett redde disse, foer strap efter dem, men forend han kunde række dem, blev han 
hængende dod paa Farten (Stien) og fandtes der lige indtil Barbas Tid, som 
siger, at den dristigste og meest behjertede ikke vovede sig at ophente de Dodes 
Legemer til at begraves. Da Barba besaae disse Steder, forefandtes et lidet 
Hfill i een af de aabnede Ganger, hvoraf udkom en saa farlig Damp med stærk 
Lyd, som var mægtig at betage alle dem Livet, som for den mindste Tid ville 
opholde sig der.

Saa

(u) Den Engelsse Oversætter af dette Skrift forsikrer, det var forbuden under Iiiqvifition, 
at udfore ben Spanske original, som i Engclland allenc fandtes i Hans sioanes BibJi- 
otheque For faa Aar siden ere alle 5 Bsger oversatte i det Franste as Mr. Gotford, 
med fiere nubre Tractater.
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Saa merkelige som disse Phoenomena ere, faa meget havde det varet 

at onste, at denne erfarne Mand havde givet os nogen omstcendeligere Underret
ning om disse Staders Beskaffenhed, om deBerg-arter ogMineralier der havde 
Ovechaand, og mere andet, paa det nogen kunde varet i Stand ti! at domme, 
hvorudi man skulle soge Grunden til disse farlige Handelfer, faa meget 
mere, som det synes, at det har noget sårdeles frem for andre saadanne 
Tildragelser.

Hvo som skulle ville have flere Exempler, kan foruden andre, finde en 
god Deel hos Wallemont i hans Tractat de Virgula divinatoria, som han be- 
Hovede til at bestyrke sin Hypothefm med. Efterseer man Agr co’æ Bessri- 
velse (v), hvorledes dennes Schwaben ymer sig, og hvorledes Arbejderne deraf 
angribes, synes det, at de fleste har Ord fra andet udcopieret ham ; Lohneis 
siger vs intet andet, end det samme, som stemmer fast aldeles overeens med 
hvad Arbejderne vedQvikneverkved Trundhiem sagde til Lrorvallius (x), som og 
hvad forhen er anfort om Kongsberg.

Den forste, font mig er forekommet der har handlet noget om denne 
Schwadens Natur og Egenskaber, er den forommeldte Zacharias Theobaldt, 
enbskiont han beskriver den forffiellig, i Henseende til de Metaller og Ertzer, som 
findes, hvor den yttrer sig. Saaledes anseer han den mindre farlig ved Blye- 
verkerne, men ffadeligere og mere virkende ved QvikjolwVerkerne. Men, da 
denne hans Afhandling er aldeles ufuldkommen, at man deraf ikke kan giore sig 
noget tydeligt Begreb, er deruden Oplysning hos ham at hente. Saa meget 
seer man, at den fornemste Aarsage tilskrives Arfeniquen: Difinitionem rektalem 
pono: halirus ille mineralis eft craflus arfenicalis Vapor, vi caloris fummi in 
Fodinis ftanniferis exStanni^fecibus ortus. Men dette hensigter fornemmelig til 
de Schlachenwaldiffe Tin-Verker. Hvorvidt dette er rigtigt eller ikke, vil jeg 
lade staae ved sit Vard. Hvad enten han har villet deducere Qviksolv-Miner- 
nes Farlighed af dette Halvmretals eget forgiftige Vasen, eller afben store 
Ooereensstemmelse imellem Arfeniquen og Qviksolvet, da det forste for bcn 
storste Deel er af et Mercmialsk Vasen, saa stemmer dette dog ikke overeens 
med Beretningerne om de rbe fornemste Qviksolv Verker i Europa, nemlig 
Ydria i Friaul 09 Almaden i Prvvinhen la Manche i Spanien. Ved det 

Fff 3 f-rstr

(v) Loc. citat.

(x) Vetcujkabs Handlinger for Aar 774Z.
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forste Werk findes en temmelig Mangde reen naturlig Qvtksolv, Mercurios 
Virginius, og omendjkiont samme soever i en fim Dunst, og giennemrrcenger 
Arbejdernes Legemer , formerker man dog ikke til den ovenbenavnte Schwaden, 
vel at Arbejderne almindelig derved tilbringes Paralytiske Passioner, blive ffieft 
vende, endffiom Keysler canker, at den overmaade Drukkenskab har velsaa 
stor Deel idem, som selve Qviksslvet; Almaden derimod, hvor reen 
Mercurius ikke findes i nogen Qvantitet, fornemmer man ikke til nogen stade- 
lig Vwkning. Mr. Jusfieu, der noye gav Agt paa dette, siger, at de Mercu- 
rialske Exhdlationer hverken tilfoyede Arbejderne, eller de .omliggende Marker 
Med deres Traer og Frugt nogen Uleylighed, og at man fandt intet her , naar 
man ncrrmede sig de Scceder, hvor der arbejdes, ander, end ved alle andre 
Underjordiske Steder, nemlig en snur Lugt, som han tilskrev Sveden af Ar- 
lbeiderne, en Vanskelighed i at aande, og nogen Smerte i Lemmerne rc. Og 
.m detre maatke vare en nodvendig Folge af den hastige Forandring fra en varm 
til en kold Juk, fra en tor til en fugtig Luft : Nagter dog ikke, at Slaverne, 
som ikke formaae at bytte Klaver, , og som spise i Gruberne, ere behastede 
med Havelse i Hovedet, som Parotides og Apthas, og med Bylder paa 
.Kroppen .rc. med Salivation, men dog farligst for dem, som ere hengivne 
til Drukkenssab. '

Denne Zachariæ Theobald! ufuldkomne Afhandling om Schwaden har 
Hr. Berg Naad J. G. Lehman for nogle Aar siden ladet paa nye oplegge, og 
oversat paa Tydsk med sine egne Anmarkninger, .og derudi grundig igiendrevet 
de mangfoldige urigtige og utydelige Begreeb og Saminger, og erindret, at 
Man maa giore Forskiel paa de i Gruberne opstigende Damper, deels af Fyhr- 
-fatning, deels af Mangel paa Vajr-Vexling eller friff Luft, deels paa Exhala- 
-tionerne af Ertzerne, som hastig sorvittres eller oplofts, til Hvilke sidste han 
fornemmelig^regner de arseitiealffe Ertzer, som han tilskriver mange farlige Virk- 
vinger; I Særdeleshed siger han, at det giftige Veyr eller Luft hårfin Oprin
delse af den med Mineralierne og Metallerne forbundne Arfenic, og at samme 
tilveyebringes ved en SlagsEermenration, naar enten Luft eller Vand kommer til 
at berøre saadanne Minera, og tillige viser, Hvor letlelig visse Ertzer sorvittres; 
videre: at denne Berg-Schwaden er en af giftige Deele tyk-giort Luft, som 
fornemmelig opholder sigide underjordiske Stader, og efter Beskaffenheden er mere 
eller mindre skadelig; ligeledes: at samme, paa gamle Stoller, paa gamle Vand
stader, temmelig synlig for Synene, hviler fom en blaa Damp , Hvilken, ved 
den allermindste Bevagelse iSumperne, stiger op til stor Uleylighed for Arbey- 
Verne; at samme forst har opholdt sig i Stenen, og .efterhaanden, endog uden

Ildens
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Zwens Krast / ved den blotte Luft bleven oploft, og siden trukket sig' t Vandet 
eller Sumperne; endelig: at denne Schwaden fornemmelig ymer sig ved de 
eedie Ertzer; og at samme Ertzers Glands og behagelige Farver foraarfages af 
Arfeniqvenq som rothgüldige og weis-güldige, Lazur, de rige Tm-Grauper 
og Tin-Granater, med videre.. Men,, da denne erfarne Mand har varet ind- 
skranker i at commenrere over et saa ilde indrettet Skrift, og ikke har kunder 
gaae ordentlig frem , har han ikke fundet Leylighed udforligen ar handle om alle 
Slags Schwaden.

Der er troeligt, at den Erfarenhed , man har havt om de mineralske Ex- 
halationer , har varet Anledning til, at de aldre, som Plato , Ariftoteles og 
en Mangde Efterfolgere baade i de gamle og nyere Tider, har sogr Metallernes 
forste Oprindelse i saadanne forssiallige Damper, eller i en Blanding af vand
agtige, feede og stimige Uddunstninger, som siden baade Lhymici og Metal- 
lurgicL har forklaret hver paa sin Maade.

Den bekiendte/oach. Lecher, som ingen nagter jo har varet en BtibtlChy- 
mi'cus , ansees med Billighed som den forste, der har frembragt det meest grun
dige,. eller i det mindste det meest Plau6b!e-om Metallernes Frembringelse, Av- 
Ase, Forandringer og Forvandlinger; har han just ikke varet Opfinder til alt , 

. har han dog varet, den som har bragt det kil et nogenledes ordentlig Syftema; 
AAnledning deraf har han og rort noget her og-der om denne Schwaden.

Allerede i hans Métallurgia, som udkom 1660, siger han, at denne Wit
terung biendes dffin store Forgift, ved hvilken foraarsagesde almindelige Berg- 
sucht, Berg-Sygdomme; hvor den fornemmes, er der Tegn til overstodig, uti
dig og umoden BrrgSav; biendes og deraf, at den bestandig farer og gien- 
neiuftryger alle Schachter og Stoller , at samme Damp hverken lider Lys, Ild, 
Luft, eller, den menneskelige Aanve , hanger sig i Schachter og Stoller som 
Stov, lignende Sner« eller Salperer-Flokker, og at samme formenes at vare 
Begyndelse tif Arfeniquen, kaldes ellers en giftig Damp eller Schwaden, men 
xroptie er den en Utidig Bergsad: Samme igientages i hans Phyfica fubcer- 
ranea, hvor han fremsatter de bekiendte zde Slags Jord, nemlig den GlaSag- 
Uge, Svvvelagtige og Wercurialffe, som Grunden til Metallernes Avlelfe, 

, hvilke DaMp-viis sattes i Bevagelse. Disse Exhalation r, naar de lade sig 
fornemme i Gruberne , eredehvyst farlige, i sar det zdie Slags, eller det Mer- 
ourialske, som han forestiller som- en Liquor , eller Alkaheft, som giennemtran

ger
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ger alle haarde Corpora, undertiden saa voldsom, at den udbreder Luen i Lam
perne, som et Tegn for Arbejderne at gaae ribage, om de ellers ikke af denne 
Damp ville qvæles og omkomme; foraarsager desuden abstillige Sygdomme; 
ar denne Schwaben lader sig undertiden see under en vandagtig Gestalt, eller 
som en Rog, hænger sig paa GrnbeVæggene, som stavet Linned, i Form som 
Salpeter-Flokker, af Glands som Perler: igienrager, at den formenes ar ver
re Grunden til Arfenicum (y).

Deraf er maastce denne almindelige Definition t de fleste Bergboger paa 
denne Schwaden, nemlig: ondt Væjr eller grftig Luft, Witterung, utidig 
Bergscrd, Coboldiffe og Arsenicalste Damper. Hvorvidt Valentini Liquor 
Metalion m ætbereus staaer i Forvandcstab hermed, verb jeg ikke, som stal 
vare ct volatilist Svovel og Salt, sublimeret afViLkriol-Vandet/ver bestan
dig farer frem og tilbage i Gruberne.

Den berommelige Henkel stmes at siaae paa samme Skrcrng, i det han 
tilstriver denne Witterung, eller mere præcise Einwitterung, som det fornemste 
Middel, hvorved Metallerne avles og frembringes: at samme bestaaer i Dam
per, Schwaben rc. ja, at Bergmanden ikke allene ofte finder den i Gruberne, 
men endog af bens Virkning ikke andet enb derfore maae erkiendes: at samme 
Schwaben bestaaer i en Luft, som i Jordklodens Jnbvcrndige formedelst Van- 
dec maa girnnerutrange Rilser og Kloster: at denne Luft svcrver og er ligesom 
indvikler i et tyndt fluido, foranderlig ved tykkere, tcrtcere og tungere Deele, og 
allermeest saadanne, som nærme sig Metallerne, i Særdeleshed salragn'ge, fee
de og Arsen calste Moleculis, eller Mineral Cörpergen, og af alle ingen saa 
meget underkast Forvirrerung, som Alun- Cobvlb, Wismuth, Kieser, mm 
fornemmelig de Arsenicalste Ertzer (z).

For gandsse faa Aar siden har M. Eller," i de Berlinste Videnstabs 
Aéler, foretager sig en egen Afhandling om Metallernes Production, og der- 
udi lagr Becheri 2be Slags Jord ril Fundament, men tillige grundet paa hans 
egne Erfaringer, i det han siger sig selv at have havt Leyligheb ar beser Kloster 
og Giænger, og derudi betragte de Mineralste Exfialatroners Egenskaber: Jeg 
vil allene uddrage saa meget," som egentlig henhorer kil denne Sag, nemlig: at

Me-

(y) Becheri Phyfica Subterranea.

(z) Pyritologia p. 737'38*758.
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Metallernes Frembringelse steer ikke uden ved bestandige og temmelig vcrldige 
Uddampninger/som de Tydske Bergfolk kalde die Wetter (a), (Tempete) ellev 
Berg-Schwaden, i hvilken De Metalliske molecule indeholdes, bcrres og dever
ges, indtil de ligesom ved en Skrid stille sig fra hinanden, og siden ssge at 
indtrcrltge i Stenen eller Gangerne, atArbeyDerne, ligesom de komme dybere 
ned, foruden Dag-Vandet, fornemme Vand neden fra, fom egentlig kaldes 
Grund-Vandet, fra Jordens Indvold eller fra Afgrunden; og i Afsynkningen 
mode en meer heed og bevægelig Luft, som undertiden forvolder saa overflodige 
og stadelige Uodampninger, ar Arbeyderne tvinges ril ar begive sig andensteds 
hen, for at undgaae Qvcrlelfe og Suffocation, som de ArfenicaliFe og Svovel« 
agtige Parriculer, der i denne Fugtighed ere vploste og indeholdes , og ved Var
men frembragte, u-opholdelig vilde tilbringe dem.

I Anledning deraf bemarker han, at Svovel og Arfeniqve i Almindelig
hed sindes ved alle Ertzer. Ar bemeldte Grund-Vand begynder at evaporere 
formedelst Herden, og ved Lugt og Aandedrcet kiendes mere eller mindre dets 
Svovelagtige ag Arsenrealste Oprindelse. Videre, at dette Vand er Grun
den ril de Svvvelagtige og Arsenicalste Uddunstninger; Endelig, at ligesaa 
uoiugicrngelige og nodvendige disse ere til Metallernes Production , ligesaa farli - 
ge ere de for Arbeyderne; erindrer tillige med Becher, Stahl og Henkel, hvor
til man og kan regne Künkel, at Mercurius eller Qviksslvet er af en Arfeni- 
calst Natur. De 2de sidste forsikkre, at Arfenicutn for den m erste Deel er 
Mercurius, og i den Henseende af adstillige kaldes Dette sidste et Arfenicum 
fluidum (b).

Wallerius t hans smukke Mineralogiste Syflema glor Forstiel paa faadan 
Schwaden, nemlig , ar ligesom den l Sreenkul-Gruberne er af en Svovel- 
agtig Narur, anseer han den i Metal Gruberne blandet med Arsenico; under

De

(a) Mia Erfarcnhed gaacr ikke saavidt, at jeg raten tor rnrgte eller affirmere dette. Det 
kan ve! ikke ncegtcs, at man jo har Exempler paa underjordiske Binde og Storme, 
Hvoriblant er vel det mivrkeliaste, hvad Doctor Connor beretter om SalttGruberne 
ved Cracau, vid. Derhams Theologie Phyfiqve: som Og del! store Heftighed, hvormed 
Ve anteendclige eller Ild-fangende Damper i Steenkul-Grudeene fremkomme, vid fupra 
Men om den her omhandlende Schwaden saaledes nogensinde fremstiller sig, skulle, 
man meget tvivle paa.

(b) Hilioire de l’Academie Royal, des Sciences & bell. Lcttr. I’annce 1753. Berlin,

Ggg
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Le Arfenical^ Ertzer regner han endog Berg-Schwaden, Arfenicum nativum 
vaporofum, Arfenique, der - som Rog, svæver i Gruberne, ved hvilken Ar« 
bryderne lettelig omkomme/ og at den som forstaaer sig paa disse Exhalatione^, 
vg kan giore sig et Begreb om Metall-Moderen, kan og g tete sig et Begreb om 
Metallernes Avlelse og Frembringelse. Ligesaa i hans Hydrologia kalder han 
denne Damp Succus mineralis Spirituofus Metallorum," arfenicum volatile, 
at man af Lugten kan kiende en saadan fiin, undertiden grovere, Dunst, som 
fæster sig paa Stenen, hvoraf siden Metal produceres, og endelig, saa vel af 
den store Forraad af de ArfenicaljTe Dunster, som af Metallernes Com por
tion , synes rroeligt, at i bemeldte Damper ligger noget forborgent til Merab 
lernes Frembringelse.

Endskiont Biskop Browallius ikke i alt er eenig om Aarsagen til en siradan 
Schwaden, erindrer han dog, ar Pyrites flavus, hvoraf den meeste Ertz ved 
Qvikne-Gruben bestaaer, er altid ArfenicaliT, og ar saavel den sode Smag 
paa Sæberne, som Afbryderne finde i denne Damp, som den Fare ved Gruben 
Wandels Rorelse, synes at ville give noget saadanr tilkiende. loc, cit.

Man maatte nu sporge, hvorfra disse Exhalationer have deres Oprindeb 
fe, det baade indeholde Grund,Evnerne til Nletallet og Mineralier, og tillige 
ere saa farlige for Bergmanden? Efter de flestes Beskrivelse kan man ikke an
det finde, end de opstige fra Afgrunden, sra Jordens inderste Skiod, og Det i 
Folge af det Begreb man har giort sig om Jordens inderste Bygning, 
hvorom vi hat saa mange forskiællige Bestrivelser, maaskee alle lige faa paali- 
delige, som N. Klims meddeelte Relationer.

Man Dømte maaskee ikke Uret, om man troede, at alle disse Formeninger 
staae i en Slags Connexion med hvad baade Hedninger og endeel af Kirke-Fce. 
Drene har frembragt om de afdode Siæles Boeliger. Man veed hvilker Sted 
De fo> st har assignerer ikke allene til deres Helters og store Mands, men endog 
til de vanartige og onde Menneskers Opholds-Sted efter Doden, til Deres Tar
tarum- og de Elysæiske Marke. I Anledning deraf ere alle Svovelagnge og 
stinkende Vande, maaskee og de Ildsprudende og brændende Bierge (c) blevne 

am

(c) Anderledes har ikke Heda været anseet i de ældre Tider, vid. oi. Magni vescript, 
tab. Reg. Sept. Zieglerus & Munfterus; fill'll j fær Bartbol. Antiqv. Dan. h>'vr (t 

Sted allegeres af det gamle Skrift, Speculum Regale; hvorved Bartholin, erindrer, at 
dette
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anseete som Helvedes Porte og Indgange, som de gamle Poeter betegnede ved 
Oftia Ditis, Orci Janua, Inferni janua Regis. Endog i vore Tider blive saa« 
danne Srcrder ikke anseete for andet. Gapuciner-Munkene Paastaae, at man 
ofte ved Solfata horer en forstrekkelig Hvinen og Hylen, jog ofte bliver erng- 
sted af Spogelser og Giengangere (d). Hvorom o§ Saxo Grammaticus og 
Obus Magnus melder. Becherus anseer Berg'Spogelserne for Udsendinger 
fra de -Fordomle i Jordens Skiod. I Anledning af visse Skriftens Sprog er 
det bekiendt, <U en Tertullianus, Hieronymus, lrenæus, Bernhardus, Beda 
Venerabilis og en Mcrngde af Carholske Theologi intet andet Sted har anviist 
<U Helvede (e).

Det vilde blive kedsommeligt og til ingen Nytte her at opregne ave de bed
synderlige Systemata og Afridsninger, som Philosophiffe og sindrige Hoveder 
har givet os paa Jordens indvortes Beskaffenhed, de ere alt for vel bekiendte; 
Men det maa vcere dermed hvad det vil, saa bliver inter vissere, end baadeGhy- 
mici og Metallurgie! og Berg-Mand har derpaa grundet det Begreb, de har 
giorr sig om Jordens Jirdvolde, og enten forestillet sig en stedsevarende Cenrral- 
Zld, eller en heed og varm Kierne, en bestandig Fermentation, et underjordisk 
Svcrlg, et Hav, eller her og der staaende Vandkommer og Soer, der ar forer 
findes merglige Beholdninger, ^ccurnulationer af Metaller ogMineralier rc.. 
Deraf ere de almindelige vedtagne Meninger, at Ertz-Gruberne ere ikke andet, 

e end Grene og Spirer fra denne Noed eller Samling) at, jo dybere man kom
mer ned, jo rigere, cedlere og mcrgtigere blive Ganger og Gruber, ar man 
kiendelig finder en hedere og qvalmere Luft; ar, ligesom Dag-Vandet kommer 
oven fra, kommer Grund-Vander fra Afgrunden, eller som Becher siger, 
Central-Vandet(f); at endog de vcrdsse-fulde Dunster og Damper derfra har 

Gggr sin

dette er en Digt, fom rnern hentes fra de Tider, da den christclige Religion blev ind
bragt , og siden blevcn en almindelig Mening. Men at dette endog efter Reformatio- 
nen stnldc vcdvaret, stinde man ikke have troet, hvis ikke et rart Beviis derom var 
fremstillet i den lerede Afhandling om den Jflandstc Reformation; at endog vores hsy« 
sortiente Bistop Palladius noget Nier gjorde sig et ligesaadant Begreb om dette Jld- 
spydcndc Biceg (Hecla) vid Aét. Soc. Scient. Hafn. Tom. VIL

(cl) Miflous Jtalienste Rcyse.
(e) Vid. Cumradi Aslaci Oratio de Inferno, & Syftetna Theologie. Brachmanni.

(f) Quam etiam Metallicolæ obfervan t, cum inter aquas fuperficiales, quas Tage-Ä)gster, 
& Centrales, Eemd-Vaster, vocant, diftinguunt. Phys. Subterran.



420 Om Schwaden eller opstigende 
fin Oprindelse (g), at Havet, som indtranger sig lgiennem visse Aabningeri 
Jorden, eller og Central-Vandet sattes i Bevcrgelse, bliver Volariliff, ril en 
bitumineufe Materie, eller til et inflammabile, fublimeres, stiger op i Dun« 
ster, derefter giennemtrcenger Ritzer, Klyster og Sletter, som i Gruberne lade 
sig kiende uiwer Navn af Witterung: deraf komme omsider adssillkge Mine- 
talur, i ster Arfenicum, som en Begyndelse til Metaller. Denne Witterung 
er Aarsag til Berg-Districternes Ufrugtbarhed, hvor Urter og Traer hindres 
i deres Vext, med mange andre Virkninger (h).

Af foregaaende kan man intet andet udtrakke, end at denne Schwaden hae 
fin Oprindelse fra Jord-Klodens inderste Parter (i). At ligesaa uorugiengelig 
som den er til Metallernes Production, saa farlig er den og for Arbeyderne og 
Bergmanden, og at dens Natur er enten svovelagtig, etter ArfenlcalfE, eller 
begge tillige, men at del sidste har fornemmelig Overhaand ved de adle Metal
ler, eller ved Guld- Solv- og tillige Tin-Verkerne. Intet er vissere, end at 
baade Svovelen cg Arfenicum ere hoyst farlige for alle levende Creature. Svo- 
vel-Dampens Skadelighed har man alt for mange Prsver paa, og at Arfe- 
tiiquen er af alle Mineralffe Forgifter det voldsomste: begge ere troe Folgere af 
alle Ertzer, det sidste i sar ved de adle Gefchiche, fornemmelig ved de rige 
Ertzer.

I Hen-
(g) Wodward og flCCir-
(h) At endog Torden og Lynild mere almindelig og kraftigere lader sig fornemme, hvor 

der er Metal-Aarcr, forsirkrcr 0/. Magnus Hiflor. Gent, Septentrio». Lib, IV. Cap. i,

(i) Saaledes forestiller og Hr. Brock sig denne Sag, som i hans Physikalische und Mo
ralische Gedanken über die 3 Reiche der Natur, har giort et Udtog af de Berg- 0$. 
Naturkyndiges Syftema :

Düffte, die gezeuget werden 
In der Mittclpunct der Erden, 
Und von dannen aufwertz gehen, 
Machen, das Metall entstehen.

Ja, at endog, til at forskaffe visse ZLdclstcne deres behagelige Farver, behoves nt faa 
dybt neden fra opstigende Metall-Dunst: Les Exhalaifons & les Vapeurs les plus fubti- 
les des metaux & des demi-mateux möntent du fein le plus profond de la terre, 
& impriment fouuent, leur trace fsus terre , non feuletnent aux mådes ter- 
reftres , mais aux- pierres les plus dures. Vid. les Memoir, de l’Acad, des 
Sciene. de Berlin Tom. XI. pag. 214* Man kan hkk sige t_ AbylTus AbyiTum invo
cat ; Kunsten viser dog, de haardeste Stene at kunde temmelig dybt imprægneres 
gllcne ved visse farvrde Liqiiores eller Menftrua,
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I Henseende til dens Egenskaber, har Chymici varet tvivkraadige, til 

hvilken Classe den skulde regnes, thi den participerer fast i alle: den lader sig op- 
lose t Vand, er Ild fangende som Svovelen, besidder u-imodsigesig en Mercu- 
rialff Egenffab, om den ikke for den meeste Deel er Mercurius. Saa at de 
som har Lyst at tale om Metallernes Principia, kan ikke gi ore det meere begri-, 
besigt, end i Arfenico , ester Henkels Sigende: Ingen Under da, at den bli
ver af de fleste anseet fom Begyndelse,. eller i det mindste som en approprieret 
eller determineret Materie til al Metallifation, som det rette Principium Mer
curiale , og snart anseet som LEgget eller Froet, ja som Pater omnium Me
tallorum : de Chymiske Prsver give og hertil virkelig en Formodning. Raa-r 
man nu tillige ovsrveyer, at den i visse Ertzer lettesig forvittrer, end og af den 
blotte Luft, naar den deraf berores, saa skulde intet synes mere rimeligt, end ak 
Aarsagen til Schwadens farlige Virkning bliver fegt i dette Minerale, tillige 
med det svovelagtige. Dette er og maaffee Aarsagen, at Bergmanden har til
lagt de Arfenicaljfe og andre giftige Ertzer det almindelige Navn af Cobold, 
hvorved ellers betegnes Berg - Spogesserne, deels og formedelst dens rovende 
Ratur i Smeltningen; den sees og ugierne i Ertzgangerne, siden den betyder 
intet godt; og har Der fore m nuttet imvdtage saa mange Maledictioner af Berg- 
manden. Der siges, at ved Salftld i Thüringen, da Cobolden hyppig lod sig 
sinde iblant de andre Ertzer, man offentlig paa Pradikestolene bad at blive be
friet fra den Rover-Geist, men, efter at man havde tørt nt kiende den bedre, 
og hvortil den nyttede, maatte man bede om iglen, og onske sig en stsrre Mcrng- 
de. Bedre har det vel ikke gaaet den ved Schneeberg i Begyndelsen , da Co- 
bolden nu fast allene underholder Dette i sin Tud overmande rige Verk.

Hvorvidt nn de foregaaende Exempler kan have nogen Overeensstemmelse 
med hvad indtreffer ved Solv>Vcerket Kongsberg, etter De fremsatte Forme
ninger kan derpaa appliceres, stulde nu staae til at tinder fage; men jeg mane 
frygte, ikke at blive i Stand til at fornem dem, som allene ville lade sig neye med 
grtmdige og overbevisende Argumenter; thi jeg haver intet at fremfare uden maa- 
ffee rimelige Formodninger; det var og tildeels nodvendigt i den Henseende at 
have havt en nogenledes omstandesig Harural-Beskrivelse over dette Ertzbierg, 
og en paalidelig Geographiam Suberraneam fpccialem; men jeg er Dertil saa 
lidet i Stand, at jeg man lade mig noye med Det lidet jeg har i Hukommelsen, 
fråden Tid jeg Der opholdte mig, og, end mere, med de Efterretninger, andre 
har ineDDeelt mig, dog ikkun for saa vidt som kan rore denne Sag ; derhos om 
ssendr, at nogen habile og. erfaren Bergkyndig engang vilde lade sig. overtale til 
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-at meddel? os en udforlig Bestridelse over dette Berg, som i mere end een Hen- 
seende sortiente det, og vel vidende hvad Indsigt og Erfarenhed dertil behoves.

Saa let som del er, nogenledes at give en Afridsning paa visse Tratter og 
enkelte liggende Bierg, som ligge lige for Synene, med deres afbrudte Sider, 
eller fast perpendicuiaire staaende Vegge, hvor Strata lemlig kan tælles, og 
vve-rsees; saa vansteligt vil det derimod blive, at giore sig et fuldstændigt Be
greb af et saa vidr udstrakt Bierg i alle sine Forandringer, hvor man ikkun kan 
oversee Superstciem og der yderste Dække, og ingen Leylighed har at betragte 
Strata > Paa- og Afsætninger, eller selve Stenens Afvexlinger, udess hvad styk- 
keviis kan erfares ved Afsynkningerne ved Felr-Orrer, Svcerflag og i fær ved 
Stoll-Arbeidet. Een Mands Erfaring vilde ikke være tilstrækkelig; manges 
MfervMionex maatte samles med mere, om man stulde komme til et nogenledes 
sutdstændigt Begreb. Z Folge deraf bliver det vansteligt endog for de erfarne 
at kunde sige med nogenlunde Præcifion, af hvilken Slem-Art delte Ertzbierg 
for det meste bestaaer.

Skal man troe en vis erfaren Bergmand, der nogle Aar har opholdt sig 
her, og daglig befaret dette Werk, da anseer han det saa forikieiligr fra andre 
Bierge, at han snarere anseer det for en gandste særdeles og fremmet Art, og 
staaer i Tvivl, til hvilket Slags han stal henregne det (k). Ingenlunde kan 
jeg troe, at det bliver rigtigt, hvad som stal være berettet den berommelige Na- 
mrkyndige Linnæo, nemlig: ar dette Bierg stulle have en Overeensstemmelse 
mei) Kinnekulle, Ivlosse-Bierg, ^lla-Bierg, og de fleste andre Svenste Bier
ge, som bestaae forst af Sandsteen, siden af Skiffer med Orsteen, derpaa et 
Lag Kalk-Steen, atter Skiffer, og tilsidst eller overst af Graaberg (1). Det 
havde været at onste, ar denne vittige og storeNamrkyndige med sir eget færdi
ge Syekast havde selv kunder oversee der ; maastee han her havde forefundet en 
Exception i der almindelige Beared, han har giorr sig orn Strata Terræ; Over
air er det ikke let at bestemme Steen-Arterne, thi ofte fvrekonmre saadanne Ar
ter, ar man har vansteligt ved at fore dem til nogen vis ClafTe.

Mig er ikke vitterligt, at her stulde anrreffes noget særdeles LagKalkberg, 
meget mindre nogensinde af den rette Schiffer, saafremt herunder ikke stal for# 

staaes

(k) Zeltlers Bericht i Brükmans Magnal. Dei. Tom. II. p. 8;§.
(!) Vcst-Götha-Resa.
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staaes Skiffrigstern, som ligger Skive viiö eller i Lameller ; thi da kan hertil 
fores adskillige andre Arrer: Andre ville for tror, at den almindelig saa kaldede 
Graaberg-Art har her den meste -Overhaand, dog undergivet megen Forandring 
i Afvexlingerne. Saa meget bliver vist, at Steen>Arren er overmande fast, 
haard og compact, og paa ingen Maade kan ansees som en Accumulation, eller 
at indeholde saadanne Materier, som Tiid efter anden kunde foraarsage en Mo
tum inteftinum; saavidt vitterligt, ere endnu ikke forekomne nogle Heteroge
nes, eller Petrificata, som man dog nyelig har antruffet i en anden Tract, ikke 
saa langt derfra, endstiont i ingen Connexion med derre Bierg; man kunde alt« 
saa have Aarsag at ansee eller henregne derre Bierg til Montes prlmævos, vel 
antediluvianos.

Ligesom selve Erh«Bierget har sin Strakning fra Sonden til Norden, sit 
hsyeste mod Vesten, mere heldende til Ostensaa folg«r i samme Strcrkning 
fra Sonden til Norden, visse Lag , under Navn af Faller, af fristere Steen« 
art end det Ovrige, af foranderlig Farve, bruunrode, indsprengte her og der 
med fine Kiefer, Granater, Skimmer, lalcurn og flere saadanne Arter, i 
Almindelighed Eisenffchützig (Jernhaltig) fra 4 til 2 a 3 Lachters Brede. Ofte 
folge 2 a 3 og flere saadanne Faller jevnsides med hinanden, frastildte ved an« 
den dod Mittel, eller mat Steenart, blive fortrykte i staaende og strygende, 
mindre magtige, giere Omsvob, naar de mode hoyf Bierg, eller Bergkna« 
der, har et lider Dohnlag til Osten, derimod gaae fra Osten til Vesten man
ge Qvartz. og Spathgange, som overstiere fforbemeldte Faller, oft af Fingers
brede, undertiden meget tyndere, uden Sahlband, eller Skillerum, fastvoxns 
tilselve Bierget. I diste speede Gange, saa vidt de giere eet med Fallerne, el
ler hvor de overstiere hinanden, forefindes Ertzerne. Dog haves mcrgrigece 
Gange fra 4 Lachter og derover,.men almindelig yde de brede Gange siielden no
gen riig Ertz. Som et rart Cxempel har Charlotta Amalia -Grube haft en 
Gang fra Dagen paa 3 3 4 Lachters Mcrgtighed, og givet overflodig Scheid, 
og Mittel-Erh. Dec er alt for vel bekiendt, hvor ofte der indkreffer dod Mikkel 
og Steen, da Gangene intet yde ; Lige saa ofte fortrykkes selve Gangene i staa« 
ende og strygende, at det er handl, at Gangene har drevet sig harr ad fraSori« 
den til Norden, men end mere, at de ere blevne saa forklemte og sammentrykte, 
at de ere blevne heel ukiendelige, og i Afsynkningen gaaene reent forbi, samt 
blevne saaledes borte, at man harmaaktet oplede dem fgien ved Qvarsiag.

Uagtet den rige Velsignelse, Skaberen har nedlagt i disse kleinlige Gan
ge, havde det fast ikke varer mueligt at Heine den, eller at den kunde komme 

ril 
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l-Ll Nytte, om hans Forsyns-Gye desuden ikke havde forundt dem Verk tvende 
besynderlige, foruden andre Fordele, nembg: i. At Stenens Af- og Paascet- 
vinger ikke folge med, men at de overffiere Gangene; thi havde det forste vcr- 
rer, seer enhver Bergkyndig, Hvor vansseligr, om ikke fast umueligt der havde 
blevet ar kunde forbygge og b Aceste Stenen, eller befrie Gruberne fra Indfald, 
og neppe kunde saadan Merngde stcrrkr og storr Tommer anskaffes, fom dertil 
ffulde behoves. 2 ) At dersom der intet ander havde vcrret ar hente ved dette 
Werk, end de rige Ertzer, som i Særdeleshed falde i selve Gangene, ffulde de 
neppe kunde stoppe eller betale Arbeider; men derimod er Stenen ved Siden og 
uden for Gangen, saaledes imprægnerer af den Mineralske Hauch eller Aande 
(ar bruge Bergmandens Talemaade) n 2 å 3 Fod- og derover, som under 
Navn af Malm fores til Pukverkerne, pukkes, og drages til Schlich, til en 
besynderlig Fordeel for Solvverker, ja af saadan Betydenhed, ar den maae an, 
sees som een af Solvverkers vigtigste Understomlser, da denne Malm kan an, 
sees at vindes gratis: thi, om den end ikke fandtes der, maatte Gruberne lige, 
fuldt have deres behorige Vidde og Brede. Gang-arterne bestaae her, som 
fiere Steder af de saa kaldede petris parafiticis, nemlig af Qvartz, Spach, 
Hornsteen, Skimmer, Glimmer, Talcum, adffillige Sorter Blander, men 
fornemmelig af Qvartz og Spach, og i sar af denne sidste, foiti for det meste 
er den saa kaldede Kalk-Spach, og som i Almindelighed anseeS som den rem og 
ttgte matrix Metallorum, (in).

Omendffiont nu her ved dette Verk adffillige Ertzer eller Metaller findes 
mineraliserede, som: Glanher, Glas-Erher, weiß- og rorhgyldige Ertzer, en
deel Blander, saa, naar Glas Ertzer undtages, sindes de andre ikke i nogen 
oversiodig Mangde. Saa man ffulde maaffee ikke tale ureuelig eller for meget, 
vm man siger, at alt hvad her vindes ved dette Verk , er idel gediegen Selv; 
Glas Ertzen bliver her altid regnet til der gediegene, naar den ikke er for meget 
blandet, og det med al Rette ; D^Ovrige mineraliserede ere og som oftest saa
ledes giennemvoxne med gediegen Solv, endog baade Kiefer og Glantser saa 
rare, at en Henkel selv ffulle maatte opholde.sig derover, og ansee det som rare 
Phænomena i Mineral-Riget, saa ar fra de ringeste til de rigeste Ertzer inde
holdes Solver i sin Forma Metallica; ja ar end ikke selve Malmerne, som fo

res
(m) Denne Berg-art, formedelst sin besynderlige Tyngde, og dens Selskab Med Metaller

ne- har bragt mange paa den Tanke, at den maatte virre af et Metallist Biksen, og 
indeholde mere, end man ved Ilden har kundet udbringe deraf. Bed dette Verk er 
den ligcsont et Vehiculum til det gediegene, eller som en frugtbar Grund, hvoraf 
Solvet udspirer i mangfoldige Gestalter.
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res til Pukverkerne, kan undtages, endstiont Metallen er mere adspredt og 
mindre Particuler; til Beviis herpaa maa tiene hvad herefter meldes om Atter» 
hangens Amalgamation. Det var og i den Henseende ikke mange Aar efter 
Verkets Opfindelse, at man sogte ar indbringe Qvik-Arbeibet, eller den Me
thode at udtrEkke Solvet af Erherne med Mereurio > og for den forste Gang 
blev sal i Werk af Ober-Bergmesteren Johannes Barth, der paa sin udenland
ste Reysemed Berg»Hauptmand Broftrup Gied de i Baret 1652 og $3 fore
fandt denne Methode ved de Ungarske Bergverker; men dette blev strap nedlagt, 
da man erfarede Qviksolvets siette eller ingen Virkning pan de mineraliserede 
Ertzer, i soer paa Glas-Ertzerne, hvoraf her findes en stor Mcengde (n). Det 

har

(n) Det er bekiendt, et P. I'crnmiles de Ve!ai” o i$71 forsi terte Spanierne denne Hem- 
melrgbcd, svin nicd jaa stor Fordeel benyttede fij- deraf i Potofi Bergverker, fom si
den af Barba meget forbedredes. Endskimtt denne Methode bcfandtcs saaledes uticn- 
!ig for de Kongsbcrgiste Ertzer, blev den dog optaget tgien faa Aar derefter afOber- 
Bcrghanptmand Detlev Ru ike, til liden Fvrdeel bande for Solv-Vcrkct og for ham 
selv, da han derved, som og ved hans flette Smelte - Methode, forqvaklcde en stor 
Deel Ertzer og Solo, som blev ham overbeviist, og dog ligefuldt vedblev det; Hvor- 
forc en Commission hvori tillige med flere var den bckicudte Chymicus J. Fr. Burrhi, 
blev ausiilt, og han derefter maatte gaac sit Embede gvit: Uagtet dette, blevatter 
denne Methode paa ny bragt paa Bane nf en Guldsmed fra Schccn, navnlig Jens 
Boning 1726 som noget synderligt nyt, da han fra den ringeste Sort til Schttder- 
Ertzerne inclusive vilde udbringe Solvet ved Amalgamation; Ham blcve i Begyndelsen 
aliene tilsiaaede Attcr-hougerne, som Levninger fra Puk-Berkcrne, og nogle af B'erg- 
Halderne. Da han idelig -paastod, ved sine Qvik-Machiucr at giere fvrommeldte 
Sorter til gode, og de rigere Ertzer paa fordeelagtigcre Maade at smelte, hvorved 
store Summer for Solvverket stalde spares, blev der oprettet Accord med ham; men 
da han ved Grover ikke kunde pmstcre sit Lofte, vedblev han ailccnc det ham forsi var 
tilstaact, hvormed han eontinuerede en Snees Aar, eller noget tetigere, uden nogen 
synderlig Fordeel. Acg erindrer dette og i den Henseende, at man paa de Tider var 
fast uvidende om saabant Qvik-Arbeide i fordum Tid. Afgangne Berg-Haupttnand 
StukKenbroch blev ret vpmerksom, da han under de gamle Slag-hougcr forefandt rn- 
dera af cu saadan Qvik-Machine, et Beviis, at endog en blot Historist Efterretning 
om Bcrgvcrkerues foranderlige Skicbne kan have sin Nytte. Dette sortiente dog no
gen mermcre Undersognmg, VM ikke Amalgamationen i visse Tilstelde knude have sin 
Nytte, uaar den blev ret anbragt, og mcd de bchorige Praecautioner, som dog 
overlades til bedre Skionnende. Maaffee det var i Anledning deraf, ar man nogle 
Aar dcrcftcr gierte nye Indretninger ved Pukverkerne med "Plan-Hter-er, for at 
bringe Schlichcrne til hoyerc Gehalt, men tc vilde ikke giere her saa god Tieneste, 
som ved de ringhastige Selv-Ertzer, i feer hvor det meste bestaacr af Blye-Glantser; 
hvorfor for nylig den gamle Vastcmaade er atter indbragt : Atter et Beviis, at Me
tallen maa her vare mere samlet i tyngcrc Dele, og almindelig i sin Metal Form.

Hhh
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har ikke ander end kunder opvakte Forundring hos mange Bergkyndige ar fee: 
er Erhbierg i vores kolde Norden uden de sædvanlige Kienderegn (o), af en saa- 
fast og com pad S remark, ar indeholde, i diste spade cg tynde Gange, sow 
man ikke har vi-der rilstaae denne Titel, men allene som Drummer og Drum- 
merken, Diminutiva af Diminutivis, saadan en Mangde gediegen Selv, og 
saadanne vigtige Stykker Tid efter anden ar. udhenres deraf, ja, som kunde 
blever ulige vigtigere, om de heel og holdne havde varer ar udbringe: Jeg for*- 
bigaaer de Exempler, som findes nok af hos-andre, og vil allene anfore, at 
1719. blev sundet i 8r. Anöreeo-Grube er Stykke saadant gedieger Solv paa 
229 Mark, i en Gang as 2 å 3 Finger- Brede, saa Skuffen var 5 2 6 Gan
ge rykkere end selve Gangens sadvanlige Magrighed, og maarre alrsaa aftne-sie s 
eller afhugges, og, i ar sorfolge Arbeyder, hentede man 2de andre nasten lige 
saa store Stykker , som alle tre vare sammenhangende, eller rattere,- at ansee 
som ikkun et reneste Stykke, om Gangen havde tilladt at udarbeyde der heelt og 
efter al Formodning endnu meget storre ved andre mere gavmilde Gruber, om 
de i deres Sammenhang havde kundet udbringes: Ikke ar melde ,- hvor ofte, 
ja end og Lachrer-viis i Denne haarde Klippe uven for Gangen i Ritzer og Slet, 
rer er forefunden saadan Mangde rige Ertzer og Gediegen, hvor den 'forbemeldte 
foregivne Mineralsse Aande ligesoin har aabner sig Vey, for at nedlegge sin in
deholdende Skat og Frugtbarhed. Et Syn, som maassee sielden sees, ja, saa: 
vidr bekiendt, neppe ssal forefindes i denne Verdens Deel, i der mindste stal, 
der , efter Beretningerne, endog derudi have et Fortrin og langt overgaae de 
rige Jndianffe eller Perouviansse Verker, hvor Metallen er niere, adspreedr i 
finere Dele, som Blade og tynde Traader, under Navn af Haar-Solv, eller 
Arana, liig Spindelvæve rc..

Een af vore for nylig afvode vel oplyste ^Bergmand , der daglig befoer 
Lette Verk, naar han raleve om denne de 
sig, -at her engang maarce have varer, er

(o) ^eg siger uden de serdvanWe Kiendetegn; thr det cr• nit far vel bckiendt, at dette: 
v Bicrgft ester de Fremmedes sigende, har allermindst Ansccndc as ct Ertz-Bierg. I 

Anledning deraf, maae jeg berette, at Aaret' korend dette Solvverk blev fundet, vare 
nogle Tydste Bcrgmcrnd herinde, ved den. gamle Blye* Grube n«r ved Konatberg> 
som tillige flittig ledte ester andre Arrviisniiigcr; i deres Relation til Kong Chnftian 
ten ade, raade de aldeles fra at giøre noget videre Forsøg i denne Egn, eftersom her 
er ikke allermindste Formodning, sgDistrictct »stikket at indeholde Mekall-giernger nied 
mere; raade heller ti! ar forssge andre Steder her i Riget, hvor der ere bedre For* 
modninger. Et Bcsiis paa de. Bergmtvndste. Reglers Uestermlighed herudi, svin
i. meget andet.

te Verks Bessastenhed, forestillede 
Underjordiss Brand, eller optcendr

Ild,-
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Ild, som havde reduceret Metallen af sin Ertz eller Matrix til sit gediegene Va
sen, som nærmer sig til Leibniczes Tanker, der troede, at de gediegne Metal
ler ikke anderledes end ved Ildens Kraft kunde frembringes (p) og altforer en
deel Beviis paa saadan fordum Underjordiss Ildebrand.

Mr. Guettard 'q) har og for nyelig befundet, at adskillige Bierge, af 
visse efterladte Tegn, Har fordum varet Volcaner, eller brandende, som man 
ellers ikke Havde formodet; Men jeg tvivler om, at noget saadant Tegn fore
findes her; ikke desmindre forekomme visse Omstændigheder, hvoraf kunde gi
ves Anledning kil at troe noget saadant, nemlig; Ligesom Bergmandens Haab 
tiltager , naar han tresser paa visse Vergärter, saa taber han Modet, naar ham 
forekomme andre Sorter : Visse Sorter velarrede Blander ere ham ofte et got 
Tegn; maajkee det er i den Henseende Pott berakker, ar en vis Alchymift 
Pleyede ar sige, at saa ofte man navnede Blande, maatte man rage Hatten af. 
Derimod forekommer et andet Slags, som og beregnes under samme Navn af 
Blande (thi denne Terminus har ikke nogen ret bestemt Bemærkelse hos Berg- 
inanden) denne betyder stelden godt; betragter manden noget noye, harden 
visselig Anseende, som den havde varet i Ilden, seer ud som virkelig Slagg, 
ligesom smeltet, as sort , glasagtig, los Natur, af ingen synderlig Tyngde; 
som ofte indtresser ved dette Verk, i sar naar en Grube, efter gode Anbrucher 
gaaer igien til Hvile, og synes noget nar at vare af samme Art, som Henkel 
beskriver os under Navn af Rufs, hvorved han melder, at den almindelig an
sees for Levninger af en anden Ertz, fom ved Ilden (maakte det endda ikkun 
heede Damper) er udtaretog forvandlet; Men samme Sort forefindes dog ofte 
i Folge gned de adlede Vergärter, paa den Tid at Gangene yde gode og rige 
Ertzer, og alksaa ikke kan vare et usvigeligt Tegn til nogen flet Forhaabning: 
Herudi, som i meget andet, ere de Bergmandske Regler undergivne mange 
Undtagelser.

Det er her vel ikke Sted at undersoge, om der just behoves nogen virke
lig Underjordisk Zld kil at frembringe de gediegene Metaller; Det gaaer og visse
lig over min Captum og Den ringe Indsigt jeg besidder, da Narurens Vcye til 

H h h 2 at frem-

(p) De argento, au rove, aut alio Metallo, quod Rat i in futim eft, vel certe obryzo acce
dit, fu fpi cari proniftimum eft, non fine vi ignis in metallicum Corpus i vifte* Pro- 
togxa Leibnitit 13.

(q) Biblioth, des Sciences & des beaux arts Tom. 6.
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at frembringe baade Erh og Metaller, ere ffiulte og forborgne endog for? ve 
meest Bergkyndige / og som daglig giennemssge Jordens Jndvolle: Det maae 
her Heede med rette:

Invida præclufit Ipeciem Natura videndi. Lueret.

Ikke desto mindre maae jeg dog yttre mine ringe Tanker om denne Sag, 
for saa vidt, som den kan have nogen Sammenhæng med den forommeldre Me- 
taU-fruglbringende og tillige farlige Schwaden, og g and ske eensoldig betragte 
de Midler, Naturen synes at have betienr sig af kil at frembringe Ertzgangene, 
i sar ved de.re Werk, og stråledes, sonr de Bergckyndige selv har forestillet 
sig det.

i.) Intet synes mere rimeligt for Syefynet, end dette Werkes staaende 
og strygende Gange, at have va'rec Revner og Riher soraarsagede, da Jord
kloden begyndte ar naae sin Co?fiftence, og indrorkede, eller, om man vil, af 
anden Rorelse, ved Jordffielv, eller Biergers Frmdament at kunde have svigtet.

L) Disse Revner og Rltser synes naturlig Wiis Tid efter anden at 
vcrre blevne opfyldte med Wand, deels oven fra, deels igiennem andre Klyster 
og Sletter, og ved Tidens Lcrngde forvandlede til en Sreenagtig Materie. 
Naturkyndige paastaae, at Vandet er ikke ander end en fiin Jord. De nyere 
Chymici have ved mange Prover beviist, at Wandet altid deponerer en Jord, 
ja ar visse Slags Vande indeholde er Acidum og tillige er Inflammabile, og t 
Folge deraf rienlige og bcqveme ril Mineraliers Frembringelse. Gang-Arterne, 
i Qvarhen og Sparhen, fom er en Kalkagtig Materie, synes efter al For
modning ar vcrre et Foster af Vandet, ar samme Vand desuden.baade oven 
fra, og der som har sier igiennem Stenens Aabninger, aktiv medforer en Hoben, 
fremmede Materier; Qvartzen, i sar Spachen, ansees almindelig for Matrices 
Metallorum.

3.)  Skulde nu dettel have nogen Rimelighed, maarre man sporge,. 
om den Frugtbringende Schwaden, enten for disse Revner vare fyldte, eller ef
ter, ffai have udviist sin Virknings I der forste maakte man sporge, hvor den 
ffulde have deponererGnmd»evnerne til Metallerne? De kunde vel ikke fveve i 
dette Vaeuo ; ffulle de siden have indfundet sig, maarte man atter sporge, hvor-- 
ledes de ffulle trange igiennem de allerede tillukke tynde Aabninger? Betragter 
man de svervende eller koriWntal-liggende Gange, ined deres Tag og Gulv 

(die
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(die Sohle) hvorledes ssal man forestille sig denne Schwaden Ver at have ud- 
viist sin Virkning? Hvorledes i fast tillukket Bierg, uden Gang eller Aare? 
Naar man betragter de store Samlinger af Erher og Malm, vedRoraas, 
Konnerud her i Landet, ved Salberg og Fahlun i Sverrig; eller ved Stokvcrk, 
vena cumulata, hvad Deel og Part kan en faadan Schwaden have havt i saa- 
danne fast msmmelige og magtige Ertz.Beholdningers

4. ) Endelig maatke man spsrge, hvad Tegn eller Beviis man nogensin- 
ve har havt paa en faadan frugt-bringeirde Schwaden fra Jordens inderste De
le? Der reneste, mig er forekommet, og som saa ofte er breven paaraabr, er 
hvad Johannes (ikke Georg, som nogle sige) Agricola beretter i hans Anno
tationes til Poppium de Antimonia, nemlig da han var i de Ungersse Gru
ber, bemeerkede han, at der oste opkom en varm Dunst, som fastede sig ved 
Grube-Veggene, og, da han ester nogle Dages Forlob, kom igien, formest 
tersee denne Dunstes Virkning, befandt han, den var bleven fast og glindsen- 
de, samlede endeel deraf, destillerede det per retortam , og sik deraf en siin Spi
ritus , og at Arbeyderne berettede ham, at denne Dunst eller Damp vilde ril- 
fidst blive ril Metal, som Guld eller Solv. Herved maae markes, at denne 
Autor ikke bliver antaget for den paalideligste: Jeg har ikke seer denne hans 
Tractat, men maa behielpe mig med hvad den paalidelige Boyle deraf anfo- 
rer (r); har han ikke sagt videre, end at han deraf fik en fiin Spiritus, 
er det lider efteremligt, og Arbeydernes Udsigende ssnes mig ftaaer lidet til 
troende: de maatte da have meere end eet Beviis paa denne Forvandling; Et 
saa vigtigt Beviis, naar det oftere, end een Gang fremstillede sig, kunde umue- 
lig undgaae Bergkyndiges Examination og Underfogning, som ville give et saa 
stort Lys i denne ellers aldeles morke og ssiulte Sag. Skulde man have nogen 
Tillid ti! dem Forebringende, saa er det vardt at legge Marke ril Autors Ord, 
naar han siger derhos, at denne Damp ikke var af de onde og farlige, som de 
Tydsse kalde Schwaden, hvilken er en virkelig Forgift, og ved hvilken Arbey- 
dcrne ofte omkomme; alrsaa disse Damper forssiellige, da endeel af for ommeld
te Autores ansee dem for eet og samme Slags, endssiont Becher, som dere§ 
Forgianger, kalder Schwaden en utidig Berg-Sad.

5. Det er ve! en lov-vardig Forsigtighed, ikke at forhaste sig, eller at ka
ge alle Bergmands Sagn for Evang. lia ; men det ssulve og vare betankeligt, 
uden Forssiel ar forkaste alle de Efterretninger, man har om Metallernes Rc-

H HH 3 gene-

(r) Sceptical Chymi$> 
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generationer, i ftrr, naar de fremscettes af kyndige Meend, og hvis Trovcerdig- 
hed man ingen Aarsage har at tage i Tvivl: Den befrygtende ViDtloftighed for» 
byder mig ar o ti føn dem, og maae alrsaa henvise L ejeren til en Agricola, Ma- 
thefius, Albinus, Loltneis, Barba , Boyle , Frezier og fiere andre, hvor 
Exempler i Hobetal antreffes; men ar Dette maatte derhos bemerrkes, ar der sy
nes af de fleste af Disse Exempler, som og af De fleste Ertzganges Beliggende, ttb 
lige med Deres Gangarter, ar Vander, efter al Formodning, har den storste, 
om ikke Den fornemste og eeneste Part «Di Metallernes og Ertzernes Production 
og Regeneration. Derimodspaaer os sielden torre Stceder nogen bestandig Ertz. 
Adffilliae Stader, end og ved Solv-Verker Kongsberg, kunde her time ril 
Bevus: Een OmstcrnDighed ved de forommeldre Faller giver Anledning til at 
troe, ar Victriol-Vandcr har nogen Deel i Deres fristere og forstiallige Steen- 
Art fra D.c-t vorige. Monne Dette og ikke kunde ansees for Aarsagen til Gange
nes ZLdelhed, saa lcrnge De ere inden for Fallerne? Betragter man alle Slags 
Chrystaller fra De storste til De mindste, fra De crdelste til De ringeste, Deres gand- 
sie Textur og Form, kan man vel intet rimeligere Begreb giere sig, enD at De 
ere et Foster af Vandet; ja selve Kunsten viser oS ligesom Maade og Vey til al 
Crystallisation. Beseer man og tillige overveyer Sletter og Ritzer i Biergene, 
som Canaler og Trakter for Dag Vandet, som ere lukte og tilsluttede med et 
Blad af Qvarrs eller Sparh, kan man da troe andet, end Dene at verre en 
Virkning af Vandet? Hvor oste findes ikke ved Dette Vcerk en Mcrngde saa- 
Danne Skuffer, hvor Det gediegene Solv har fit Roedfeeste i Qvartzen og Spa
then , voxel ud med Druserne, ja oste bedakker Druserne selv, og undertidev 
har maarret paatagr sig visse rcerntde og lamelleuse Spachers Form og Aftryk? 
Det er ikke rer lamge siden man sorefandt ved et ander Vcerk her i Lander baade 
virkelige Peclenicer og deres Aftryk, ikke allene i Den kalkagtige Berg Art, men 
endog i Kobber-Ertzer, i sier i en dcrrb og riig Jern-Malm. Naturkyndigerne 
synes alrsaa ar have god Foye til ar loge Prima naturalia og De forste Grund- 
Evner ril Metaller og Mineralier i Vander, hvad enten der naturlig viis inde
holder Dem, eller paa anden Maade har tilbragt sig dem , som et Lixivium, 
eller som et Vehiculum , saa synes i det mindste, at Vander behoves til Me
tallernes Frembringelse, om Det ikke og henhorer til deres parres lonftitutivas. 
Svovel'n synes at vcrre en vcesentlig Deel af fast alle Erher, og Det er bekiendt, 
at dette Minerale indeholder en temmelig Mcengde Vand. Her kunde nu siges, 
at disse Evner behove uomgicengelig at scerres i Bevcegelse; men Dette maar og 
siges om alle naturlige Producrioner, her bliver Sporömaal allene, om her
til nodvendig behoves en underjorDist Ild, eller en fra Jordens inderste opsti
gende Schwaden, og om ikke en simplex motus imeitinus kunde hertil vcrre 
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nok, naar bet et forst en Approximation af Principiis ? Alle de foregaaende 
Exemplet synes timelig at bestyrke det sidste, og ikke det forste.-

Hvad de virkelige gediegene Metaller betreffer, saa paastaaes, at de enten 
ved en Einwitterung, eller dampe-viis heste sig paa dertil beqvemme Steen-Ar- 
ter, eller at deres Partikler og fineste Dele fremfores af Vandet, og ved de
res naturlige Attraction gaae i een Malta: At jo saadant undertiden kan hende, 
bor ikke ncrgtes. Betragter man derimod i Almindelighed det gediegene Solv 
ved dette Werk, og som udgior Det meeste, om ikke det eenefle, saa synes der 
ligesom at vare udklakket eller frembragt af selve Gang-Arterne, eller genere
ret af de derudi verrende Grund-Evner, eller have stilt sig derfra, da de stode i 
en Blanding med hinanden. Jeg maae dog ikke nagte, mangt og meget lige
som ved Vegetation at vcrre frembragt. Uden at beraabe mig paa de Exem
plet, hvorledes det er voxet ud over Gangen, haver flynget sig om Viin Ran
ker, er fundet i Trae-Bygninger rc., saa er intet visiere, end en Mcrngde fo
rekommer ved dette Vark, som paa ingen anden Maade for Oyefynet synes at 
vcrre fremkommetda det gediegene fremstillet sig snart fom Blade og Greene, 
og udspirer i far i tynde Traader, eller det saa kaldte Haar-Solv, der ligger i 
mange Lag fammenkryllet, baade af Gias-Erhet, og andet gediegen paa eubi- 
sse og rhomboidale Spather, paa Druser og Crystaller, i Ca vi tæter eller 
Drus-Huller, hvor det ligesom er fremvoxet i sin Frihed, uden at vcrre tort 
eller omgivet af anden Steen. Man har paastaaet, at det gediegene Kobber i!# 
ke uden ved P'ræcipitatiorr blev frembragt; mm meget af det-Slags her i Lam 
Vetsynes at bestride denne Mening ; i sar stemmet dette ikke overeens med det rare 
Stykke, som fandtes i Hr. Zehndner Schlüters Cabinet,, hvor det gediegene 
Kobber i et Stykke Fyrre-Trae, som understottede en Grube-Bygning , havde 
gjort sig subtile Gange op efter i Tracts Aarer, og som fine Traader havde 
trangt sig til det inderste.. Det bekiendte Arbor Dianæ fremsattes af nogle 
som et Exempel, hvorledes saadant kunde ffee, men visse Omstandigheder stri-- 
de derimod.

Jeg hat tilforn tort noget ved de Bergmands Erfaringer, af hvilke kun
de tages nogen Formodning til den ofte bemeldte Frugtbringende Schwaden, og 
i Anledning-deraf maae jeg opholde mig noget ved dD almindelige Formminger:

i.) At Ertzgiangene fotadle sig og blive magtigere i Dybet, er et al 
. mindeligt Sagn og Forhaabning.. I Forlehninget paa Gruber, hvor et vist 

Maal 
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Maal gives paa Langde og Brede, sattes ingen Grandser paa Dybheden, 
men gives et evigt Dyb (die ewige Tieffe); Deraf er maaffee og denne Tale« 
maade / at have naaer den rette Ertz Dvbhed (Ertz»Tieffe). Dette kan for faa 
vidt have fin Rigtighed, om derved forstaaes at vare kommen igiennem Dam- 
Jorden, formudret Steen, ned ril en fristere Art, hvor Gang og Berg har 
iiaaet sin Fastighed (s). Ved dette Werk har det dog en anden Bestaffenhed; 
thi paa de fleste Steder, hvor Gruber og Gange ere blottede, har de varer be
friede fra nogen Dam- eller overliggende Jord, og mange af dem ydet rige og 
vigtige Anbrucher lige fra Dagen : Der maae dog ikke negres, ar mange ofte 
har forcedlet sig og blever mergligere ved Affynkningen, men ligefaa ofte iglen 
.aftager og gaaer til Hvile. Og, der eene med der ander under eet betragtet , 
veed jeg ikke, om man med nogen god Grund kan sige, at Ertzgangene enten 
.ere blevne mergligere, eller rigere, Vore dybeste Gruber fremvise ikke uden til- 
feeldigviis denne Tilcagelse, faa at om Oe ssulde verre Grene og Spirer af nogen 
Roed eller valdig Ertz-Beholdning, inaatte man maaffee endnu have lang Vey 
at fare. Tverrimod var der er almindeligt Klagemaal i de celdre Tider, baade 
af Fremmede og Egne, at vore Gruber ikke vilde fort i Dyber, men star sig 
.af, bleve fortrykte og oste gik reeur ud: paa hvilken Grund ofte og mange afvore 
endnu i Drift verrende Gruber bleve indstillede, ril Verkers yderlige Decadeu- 
■ce3 hvorpaa kunde fremstilles oversisdige Beviser. De Gamle, om de kunde 
see op iglen, maakte altfaa falde i Forrmdring over, at see Gruber, de havde 
indstillet paa en 20 a 30 Lachters Dybhed., nu at verre 200 å 300 Lachters 
Dybhed, i fuld Drift, og ligefaa gavmilde som i fordum Tid, og at spaae os 
en storre Ertz-Dybhed, end ved mange andre Bergverker.

2.)  Ligeledes er Det en almindelig Sagn, at Ertzgangene forcedles og blive 
magrigere, naar andre Drummer og Sletter stode ril Hovedgangene, hvilket 
ikke maae negtes under visse Omftandigheder. Skal man troe de aldre Beret
ninger , faa har ingen anden Aarsag varer til nogle Gyldiffe Erher, som Tid 
efter anden ere forefundne, og som jeg ved et Exempel af et ander Verk her i 
Riger kunde bestyrke; Men man har ulige flere Exempler her, at, naar diffe- 

nte Gange har ramler sig, eller stovt til hinanden, ikke allene ingen Forad
ling er steer, men rvertimvd har ligesom forstyrret Hovedgangens LEdelhed, faa 
at saadan Foreening alt for ofte er ikke gor Tegn. Er merkeligt Exempel havdes 
herpaa ved Bestandige Liebe, hvor man spaaede sig de gyldene T'-der, og en 

rarere

(s) Eller son: det paa et: anden Maade stellares, den Dyhhed, hvorudi og hvortil de 
beste Ertzer brydes i viste Bierge, hvorefter de siden forringes og asstitere sig.
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rarere Skat, end man var vandt vedat hoste ; i hvilken Anledning der bleve 
.giordre saa mange praeparatoria: denne Forædling blev og tillagt en anden Gang, 
forø samlede sig med Hoved-Gangen; men Haabet forsvandt alt for hastig; det 
fom ssulde være Grunden til Haabet, blev siden vrist at være just det fom for
styrrede og til intet giorde det forventede. Jeg tor ikke længere opholde mig 
herved, mdffisnt den gandffs Sammenhæng fortienke ar komme for Lyfer, med 
de Bergkyndiges Betænkning for Efterkommerne, saa rneget meere, som sarø
rne Grübe meere end eengang, med store vg forgieves anvendte Bekostninger 
Har været optaget, alt i det gamle Haab (t).

En Virkning afden Mineralffe Witterung ffal og være denne, at Arter 
og Træer hindres i deres Vert, blive forknyttede og kiendelige,fra andre affam
ine Slags : disse Tegn har ikke her havt Sted; thi de fleste Gruber og Gange 
Har vceret fundne paa saadanne Stader, hvor hverken Urter eller Traer kunde 
komme fort, formedelst det haarde Veyr, som stryger over dette Ertzbierg. Ik
ke desto mindre faae man det forø var tvertinrod, da Sruberne FridericusQyar- 
tus, Anna Sophia, og Neues Glük fandtes i Nummedal; thi Skov og Traer 
stode tac ved Gruberne i deres frodige og fulde Vexr, uden ar lide nogen Nod 
af de Mineralsse Exhalationer.

Saa foregives og, at, jo dybere man arbeider sig ned, eller afsynker sig i 
Gruberne, jo mere varm og qvalm Luft moder man: atter en Virkning af ve 
neden fra komne Minrralsse Damper, om ikke af Central-Ilden, eller den un- 
derjordisi'e Hede: det kan og rilstaaes, uden at man har nodigt ar hence Aarsa
gen sica langt borte eller neden fra; thi inter synes meere begribeligt, naar uran 
eftertKnker, at jo dybere man kommer ned, jo tættere og ryngere bliver Luften, 
hvilken nodvendig maae kunde modtage en storre Grad af Varme, af Fakler, 
Lamper, Fyhrsæcning, og Arbejdernes Transpiration, med videre ; foruden at 
Veyr-Vexlingen bliver air mindre s som man kommer dybt til. Der er bekiendt, 
at Vand modtager ulige storre Hede i ryk og tung Luft, end ellers: Fer analo
giam kunde man flune fra der eene ril der ander. ~

En-

(t) Del var i denne Grübe, Bestandige Liebe, man Ae. 1697. fandt det Guld, hvoraf 
negle Dncatcr blcvc siagne med denne Opstrift: Vom Mitternacht kommt Goldt; 
Men man blev det ikke vaer, forcud et par Maanedcr ester, at Gruben allerede var 
indstillet , og ved Proven fsrst befandtes Gyld ff, hvorpaa Gruben firax igien blev op
taget; Men, som sagt, man fandt siden hverken Tegn til Guid eller Svir.

.3 li
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Endelig siges der, at ligesom Dag-Vander enten umiddelbar kommer ind 

jgiennem Grubernes selve Aabning, eller tranger sig igiennem Ritzer og Sletter, 
faa har Grund Vandet sit Udspring fra selve Afgrunden, fra Jordens inderste 
Dele, som Becher derfore kalder Central-Vandet, hvorfra baaDe Woodward 
og flere ligeledes derivere de opstigende vadffe-fulde og andre Mineralsse Dun
ster. Hvad Grund-Vandet angaaer, da synes det en blot Gisning, og snarere 
et Paafund til at bestyrke det Syftema, Metallurgici eengang har indbildt sig. 
Bleve alle Omstandigheder nsyere i agt tagne, har maassee dette Grund-Vand 
ingen ånde»» Oprindelse, end selve Dag-Vandet ; thi det kommer maaffee allene 
an paa, hvor dybt de Sletter og Kloster findes, hvor igiennem Dag-Vandet 
tranger sig; blive disse aabnede ved Afsynkningen, eller andre Sletter , som har 
Communication med de forst blottede, maae de have Navn af Grund-Vand. 
Visse nar eller längere bort liggende Vande , Moratzer og Myrer kan lettelig. 
have en Connexion med faadanne Klyster , som tilstode Gruberne, hvilket og. 
erfarne Bevgmand har ofte vidst at benytte sig af, i at udtappe faadanne stille, 
staaende Vand-Sumper, og derved befriet Gruberne fra deres Vanddragtighed.. 
Dette Grund-Vand fra fit forste Sted holdes for af mange at indeholde de for- 
ste Grund Evner til Mineralier og Metaller, og damp-viis i Gange og Aarer 
at nedlegge de indeholdne Mineralsse Moleculasog Particuler. Forssiellen bli
ver altsaa allene denne, naar man er eenig om, at Vandet kan forvandles til 
alle de Deele og Parter, som conftituere de fleste Corpora i alle Naturens 
trenDe Riger, efter visse bestemte Love, om Metaller og Mineralier ikke lige faa 
vel kan med god Grund fupponeresat frembringes af det Vand, som enten oven 
fra eller siet igiennem Klyster og Sletter, og derved bar tilbragt sig andre til 
Mineral i fat ion tienlige Deele, og fra umindelig Tid fyldt og fadt sig, og om-- 
sider storknet i alle Eaviteter, Gange og Aarer; som at siigt just behovedes at 
ffee fra Central.Vandet, eller andensteds fra , og. tillige at saadam maae have 
tildraget sig, da Bierget og de omliggende Stem-Arter ey endnu havde naaet 
deres fulde Fastighed, som visse Omstændigheder ved Dette Vark syncs at give 
tilkiende. I hvor meget herom kunde siges, tor jeg ikke langer opholde mig 
derved. Saadam kunde naae et storre Lys, naar man engang af en vittig og 
erfaren Bergmand kunde vente sig en omstandelig Bessriveise over Dette Ertz--

I det mindste har man ved Dette Vark ikke allerntindste Tegn til en faa#- 
dan langt neden fra opstigende Mimralss Damp, foruden at baade selve Bier- 
gets naturlige Fastighed, som og de fast voxne spade og tynde Gange synes at 
imvdstride og forhindre dens Opstand;. Der burde i det mindste yttre sig nogen 
Ley lighed, hvorved man kunde blive den vaer.

Der
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Der staaer mig altsaa ikke meere tilbage , end ar undersoge, saavidt der 

lader sig giore, en mere rimelig Mening, nemlig , at denne omhandlede farlige 
Schwaden ffulde have sin Oprindelse af de i selve Gruben forefindende og blot
tede Mineralier og Metaller, hvortil kunde verre en Formodning, baade i Hen« 
seende til den Overeensstemmelft, der maarre findes med andre Stader, hvor 
Aarsagen uncegtelig maa hemes af de der forefundne Mineralier, som i de her 
ved dette Verk anrreffende Ertzers vg Mineraliers Natur og Egenffaber, nemlig 
i de seede, bitumineufe, svovelagtige og Arfenicalife Ertzer (u). Intet er 
vissere, end at baade de svovelagtige og ArfenicaliTe Ertzer ere hoyst-farlige og 
i visse Tilfalde ere magtige til at betage alle levende Creature Livet. Ikke alle
ne mange Chymiffe Prover, men endog visse naturlige Stader vise uden Mod
sigelse de Svovelagtiges store Skadelighed. Men enbffiont dette Minerale frem
stiller sig ved alle Gruber og Gange, og jevnlig forefindes her ved dette Veck; 
saa er det dog aldrig i nogen Qvamiret, men her og der vidt adspredt i Errzerne 
ogi meget smaa Dele, allermindst af det som hastig v'clrioliferes og oplofts, 
men af saa stor Confiftence og Fastighed, at hverken Vand eller Luft formaaer 
noget over dem, da de og for det meste ere forbundne med andre Metaller, og 
fast aldrig forekomme af saadanne, som har varer underkastede nogen Forwit- 
rring : Derimod maae ikke nagtes, ar, ligesom ArfeniqVen er en bestandig og 
tree Folger t sar med de avle Metaller, om den ikke er en af deres constirue- 
rende eller vaftmlige Deele, saa lader den sig ved dette Verk fast ved ofle Ertzer 
indfinde, og ingen af alle Arter ere derfra befriede, ja end ikke Glas-Errzerne i 
Almindelighed; thi endog visse Sorter af dette Ssags, nemlig de som ere sprö
de og usmidige, ere dermed beblandede. Visse Sorter bedrage ofte Äye synet, 
da de under en mork Hinde, af Anfeende som Glas-Ertz, ofte forberge er Slags 
rothgyldig Errz, maaffee dec man ellers kalder sort rorhgyldig Errz; foruden at 
den baade aabenbar og fordakt forefindes i adskillige Berg-Arcer: ligesom og 
her ikke savnes den rette agte Arlenic-Ertz, hvor den fremstiller sig i sin natur
lige halv meralliffe Gestalt, nemlig ben rette Fliegenstein; denne er bekiendt, 
som og endeel Oobolst-Ertzer, af saadan Natur og Egenffab, at de endog af 
ben blotte Luft, i gandffe kort Tiid forvittces og oplofts (v), ingen Unber da, 
ar siden den saa hyppig findes ved.de adle Geschiche, den saa lerrelig forstyrres

Jii 2 og

(u) Det er tilforn anmcerket, at Gangene ved dette Derk ere fast-vorne uden Sohibaand, 
altsaa forekommer meget sieldcn de saa kaldte Schmeer-Klufte, eller feebagtig Leer-Lag, 
som paa sine Steder kunde maastce contribuere uøget til Schwaden.

(v) Denne ärlenic-Ertzes hastige Forvittering maa vel tilffrives, at den ikke er synderlig 
forbunden eller blandet med noget andet Metal, men allene indeholder dette Minerale. 
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og oplofts, og derhos afgiver et af de allerkraftigste og voldsomste mine# 
ralsse Forgifter, ar den her, som i mange andre Tilfalde maae bare Skyl
den ikke allene for den omhandlede farlige Schwaden baade ved Guld-Solv- 
Tin- cg andre Bergverker, men endog ved de ovenanforre Grotter, Bade, 
Soer, ja endog, at den skulde vare Aarsage til smitsomme Sygdomme ogFe- 
fer er, som W< odward og fleere paastaae.

Alt dette uagtet, synes det, c\t bette Minerale, efter narmere Overveyel- 
si, maastee tilkommer den mindste, om ikke aldeles siet ingen Deel i Schwa
den ved Dette Werk; thi naar man undtager denne Fliegenstein og nogle Cobol- 
der, samt nogle rothgyldige Ertzer, er dette Minerale saaledes med de smige 
Ertzer, Metaller og Mineralier forbunden, at hverken Vand eller Luft formaner 
noget over dem ; og er markeiigt, at begge disse Menftrua agere med langt stor- 
re Kraft paa ftlve Metallerne, end paa deres Ertzer. Der er alt for vel bekiendt, 
hvad Kobberet, Tinnet, Blyer og Jernet maae lide, naar de ere exponerede 
Luften eller en fugtig Luft,, da som oftest deres Ertzer modstaae al Farandring.

Cobolder , rothgyldige Ertzer og denne Fliegensteen findes ey heller her i 
nogen Qvantitet, ja tildeels rare at antreffe, uden det maatte vare paa torre 
Stader. Overveyer man Denne sidstes Forvitterring, fta er det ikkun Dené Su
perficies eller Det pDerfle Skall, som angribes; efter et frisst Brud bliver den 
i2 å 24 Tomer, sirax smutzig afAnftmde som Soed; men beholder dog lige 
fuldt sin friste og Metall-anftend'e mdvendig, som lettelig kan erfares paa de 
Stykker, som glemmes i Mineral-Samlinger. Og de smige Sorter, somen. 
ligesaadan Forvittering ere undergivne, vil dog have en temmelig Tud, forend 
De angribes og oplofts, og det alleene, naar de paa alle Sider ere opponerede 
Luften; altsaa hvor de sidde i'selve Gang-Stenen, og ligge ligesom under Laas 
og Lukke, vift de almindelig deres friste og uforandrede Skikkelse. Vel nagtes 
ikke, at undertiden forekomme endeel Ertzer, som synes at tiikiendegive en For
vittering, forend de udbrydes af Gruberne, og at fligt vel ikke kan begribes at 
ffee uden ved en soregaaende indvortes Bevagelft eller Giasing; men man maa 
ftatuere Grader i Fermentationerne, og at dette er just ingen nodvéndig Fol
ge, at deraf stulde foraarsages nogen farlig mineralst Damp; Foruden/ar her 
er ingen Chronologie, hvorefter man kunde bestemme, om (ligt er (Feet langesi
den eller nyelig, og ikke troeligt, at de nogensinde ere. funbne in flagranti deJi- 
Lc>, om jeg (aa maae tale.

Hvad
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Hvad Did dette Verkes Gange med sine Erher og Metaller ere blevne tit, 

er ikke at determinere, mindre om der endnu i disse Gange tilvirkes Mineralier 
og Metaller. Jeg har tilforn erindret, at man har nogen Grund ril ar regne 
dette Ertzbierg iblanr de aldgamle (montes primævos). Skulde visse Natur» 
kylldiges Formodninger blive bedre bestyrkede, nemlig, at vor Jordklode kunde 
ligesira snarr vcere Levninger eller Rudera af en aldre Verden, da ville dct maa- 
ffee altfaa opstige til en langt høyere Alder; men hvorledes dette kan concilia
tes medvoresaldste Historiessriver, eller rettere, med det,aabenbarede Ord,, 
bliver deres <L>ag, som har fattet denne Tanke.,

Ligesaa foregives, at de , som angribes af denne Schwaden, sinde en sod' 
Smag paa Lerberne, at en kiendelig Damp opstiger, og, om samme legger sig 
paa Sumperne, eller andre Vandsteder, og dette Vand skulde blive rørt, op
stiger den endnu farligere; endelig, at man fornemmer en hviid Logs, Lugt, som 
er Kiendetegn paa Arfeniqvens Ncervcrrelse; men hertil Ntaae siges, at den so-- 
De Smag er ikke noget usvigeligt Kiendetegn til dette Minerale, som Pott røn# 
Drer imod Linnæus, og at adskillige andre Chymisse Operationer komme ofte 
afsted en lige saadan hvide Loegs Lugt. Foruden dette ere af vore Sandser in
gen ufuldkomnere, (om end ikke in len lu philofophico) end Lugt og Smag, og 
siere Forandringer undergiven; men i Serdeleshed er at iagttage den Tilstand, 
hvorudi de befinde sig, som angribes af denne Schwaden, som skeer uformerkty 
Alle Sandser maae derved lide, og ere nu ikke i deres naturlige- Stand, i seer 
afficeres Lugtens og Smagens Organa, eller deres I’upillulæ nerveæ ikke paa 
Den almindelige Maade; (Seite Lympha , eller det naturlige opløsende zMen- 
ftruum er en Forandring undergiven. Man har saa overflødige Exempler paa 
Disse Sandsers foranderlige Beskaffenhed i Sygdomme, at der vel ikke behoves 
mere herom at anføre,

Saa umcrgteligt det er, at baade Vand og selve Luften, som et Men- 
ftruum-univerfale, lader fast ingen Corpora urørte, men altid rører dem noget; 
saa var det heel uforsigtigt, om jeg vilde bestride en saa oste prsvet Sandhed. 
Msaa er det baade mueligtM troligt, at baade den her omhandlede Schwaden 
og «ile Vapores cg Exhalationer ere blandede mere og mindre med de subtileste 
og fineste Dele af de allerede blottede og i Gruberne udbrudte Mineralier, men 
om de har nogen Deel i Schwadens Farlighed, er et andet, og end mere , om 
de dertil kan ansees som den fornemste Aarsage; i det mindste er der ingen Grund 
kil nogen Formodning at de her, ister de Svovelagtige og Arsenicalffe, skulle 

Jiiz age# 
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agere som en virkelig Forgift, eller som et miasma veneficum: Maadeu, paa 
hvilken Bergmankrn angrrbes, -og de derved folgmde Symptomata > med 
nme, stride -aldeles derimod.

Foruden dette sigte alle Anstalter ved dette Verk, som betreffe denne Sag, 
blot allene til at forskaffe frist Luft og Veyr-Vexling i Gruberne, som Ovar- 
stag, Stolorcher, afdeelte Schachter, Lutter, Fal-Dorre, Wetter Lotten, at 
leggr Gulv i Orter og Stoller, et Stykke fra Sohlen eller Grunden, ar Luft 
ten oven tittkan trcrkke ind, og neden til ud, eller tvertimod rc. Mange Sra- 
der kan disse Anstalter ikke anstilles formedelst Grubens beliggende og Situation. 
Ofte opnaaes ikke herved det tiltankte Oyemeed, men steer Forandring efter det 
udvortes Veyrligk, og ligesom visse Stader ere exponerede Solens Skin, og 
fra hvilken Kam Vindene komme, faaled.es, at hvor Veyret almindelig har 
havc sit Opdrag, undertiden faaer Neddrag, ja ofte bliver stille staaende. Jeg 
erindrer mig, ester afgangne Berg-Hauptmand Stükkenbrocks Sigende, at 
Da han ved een af Gruberne lod anlegge et Ovarstag fra en anden Grube , for 
at befordre saadan Veirvexling, blev han noget forundret, ak, i Staden for 
at naae dette, blev den nedre Luft i sit Stillestaaende, da Veyr-Vexlingen al- 
lene blev frembragt oven til, saa han, for at afhielpe dette, maatte fore Luften 
af Qvarsiaget ved en Trumme, eller Indbygning, ned til Gesanket, og derved 
hjalp paa denne Sag.

, Formodentlig maae den anordnede Anstalt ved Strossernes Antag sigte 
derhen, nemlig, hvor Veyret har sit Neddrag, eller falder ned, blive de forte 
lavere, nemlig en Lachter hoy, men hvor Veyret har sit Opdrag, blive Stros- 
ferne i.j Lachter, for at forffaffe Trak for Fyr-fatningen, og tillige at kunde 
contribuere .noget til Veyr Vexlivgen, hvorved den eeite £uft<Colunme for« 
langes, og den anden forkortes; eftersom det er en bekiendr og beviist Sandhed 
i Aerrmetrien, at 2de ulige Luft-Columner ikke siaae i JeviuVagt, men at 
den ecne maae vige den anden.

Ey heller besvares Gruberne, eller rettere Arbeyderne med saadan stade« 
lig Luft, forend de komme til nogen temmelig Dybhed; da de foregaaende Ex
empler vise, at endeel Stader yttre sin Farlighed snart fra Begyndelsen, eller 
fra Dagen af.

Nogle
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Nogle Gruber ved dette Werk ere dermed mere besvarede end andre, alt 

ester deres Beliggende, Situation og naturlige Indretning.

Ingen Grube er bestandig dermed beladt, men ikkun paavisse Aarets 
Cider, og i sar Veyrligr, eller efter den udvortes Luftes Beskaffenhed.

Fornemmelig har Fyhrsatningen havt mange besvcerlige Folger med sig. 
Hvorforeman allerede for et hundrede Aar siden har varet betankt paa, alt 
mere og mere at indbringe Minering; og i de seenere Tider, da Fyhrsatningen 
befandtes mest farlig Sommers Tid, opholdes dermed paa de Steder hvor den 
uomgiengrlig behoves, fra April-Maaned, indtil Vinteren begynder,pm nye 
igien, eftersom derved foraarsages O.valm og mat Luft i Gruberne.

Man maakte nu sporge, om Gruberne ved disse Anstalter ere befriede fra 
denne besværlige og farlige Luft, som da maatte blot allene foraarsages afdenne 
Fyhrsakmng? Endffiont nu dette for endeel paastaaes af nogle, paa Grund 
maassee af de i senere Tider gjorte Forandringer, deels ved Hoved-Stollens 
Indbringende, deels ved de mange Qvarflag og andre Indretninger, hvorved 
Veyrvexlingen meget er befordret: Saa bliver dog intet vissers, end, hvor denne 
ffulde mangle i de dybe Gruber, vilde Schwaden ligefuldt indfinde sig, om end 
ingen Fyrsatning blev brugt, og som upaarvivlelig ved dette Verk ofte er ind, 
truffet, i der mindste i de forrige Tider, og er god Formodning, at det endnu 
faaledes maae ffee, hvor enten de anbragte Anstalter paa visse Tider ikke vilde 
befordre Luftens Fornyelse, eller hvor de ey endnu ere bragte i Stand. Det 
som for gandffe faa Aar siden indtraf ved et af Lichc-Locherne, synes aldeles at 
bevise dette, hvor tre Mand maacte scette Livet til af saadan Luft, og er mig 
ikke bekiendt, at Lichr-Locherne ere drevne uden ved Minering; og maatte tillige 
observeres, at disse Licht-Lochcr ere anlagte paa Hoved-Stollen, hvor der hver
ken er Gang-, eller Gang-Art, mindre noget Metall eller Mineral, eller mindste 
Tegn til Erh; og i afvigte Vinter 1760. bleve endeel Arbeydere faa matte og 
tumlende i Hovedet i en Jern-Grube, som allene ved Minering drives, at, hav
de de ikke i Tide ssgt op, havde de havt samme Skiebne. (x).

Jeg

£x) Drtte lkeede paa en Tiid, atMeyliget fta overmande st«rk Kulde forandrede sig til tat 
øa fugtig Luft. Samme Grube fremgivcr den beste og vel artede Jern-Malm, og 
har ikke mindste Tegn til noget Minerale, som kunde have nogen Skyld.
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Jeg har vel engang havt Leylighed selo noget ncrr at betragte en saadan 

Schwaben veD Solvverket ; Men jeg beklager, at Aar og Eftertanke ikke var 
moeden nok til at giere de fornødne Observationer, og maatte undser tmg for at 
«nfore noget derom, hvis jeg ikke, i Anledning af dette maatte udtrcrkke nogle 
Omstændigheder. Om Hosten sidst i August eller forst i September 1725, soer 
jeg an med da varende Markscheider, for at giere et Overflag i Seegen Gottes- 
Grube. Da vi kom til Sech en hu set, blev Marksche ideren, fom tillige var Ober- 
Einfahrer , noget ilde til Mode, da han forefandt alle Folkene Der, og blev sagt, 
at Der var Stank i Gruben, og et par Mand var gaaene need, i hvilken Hen
sigt, kand jeg ikke erindre. Jeg med min yngre Brodér, som vel havde hort 
tale om Stanken, men havde intet tydeligt Begreb derom, blev nysgierrig ef
ter at betragte bette noget nærmere, maastee og af en Vanker, for at sige, man 
havde vcrr'et i Stanken, begierer af Markscheideren, at maatte fare et Stykke 
need i Gruben; En Hejer leedfager vs med fin Lygte; men vi vare neppe ned- 
komne nogle Farter , forend man horte et ynkeligt dog sagte Raab: Bergman- 
den, som merkede , hvad der var paa fcrrde, soer strap need, og efterlod os's 
Morret, som med stor Frygt endelig famlede faa lange, at vi kom op igien'u- 
ffadte, og fortaalte, hvorledes Det var fat, hvorpaa endeel andre Bergmand fore 
need, for at radde de Nedfarende; Den eene kunde noget lidet røre sig, men den 
anden, blev som dod udbaaren, med Forundring faae vi Dem, som de havde 
allerede ligget nogleDage paa Liigstraae: De bleve lagte Rasegruus paa Grastet, 
hvorefter De begyndte at rore sig noget, brakkede sig strap, og blev Derefter ind
givet noget af en Extract, fom ständig sindes ved Gruberne i flige Tilfalde : De 
bleve Verpaa førte til Bergstaden, og, efter nogen Tids Forlob restituerede. 
Her horte jeg strap, at De havde faaet Forgift i sig i Gruben, men jeg bekym
rede mig ikke videre derom, uden hvad almindelig blev fagt om denne Schwa
den, fom forhen et meldt; Men dette maae jeg ikke forbigaae at melde, at 
famme Dag var Det heel stille Veyrligt, tyk Luft, og Himlen gandffe bedakket, 
fa a lede s, fom det tegnede sig til Regn. F orend vi soer neD, gik vi til Kahet, 
for at betragte Stanken; en drivende Damp steeg hastig op af Schachten, men 
vi kunde ikke kiende mindste Rsg-Lugt, Saa vidt kand jeg til visse erindre mig: 
Naar nu Skylden ikke kan tillegges noget Minerale, eller t visse Begivenheder 
Fyhrfatningen, hvorudi stal man da føge Aarsagen til en faadan undertiden sig 
yttrende Schwaden, eller farlig Luft, med videre?

Det var baade at falde Oplyste befvarlig, og maaffee tildeels ilde appli
ceret, cm jeg her vilde frembringe noget om Creaturems Tilstand i Lufntornme 
Ruin, eller i en rareficeret og comprimeret Luft, faa meget mere, som Det 
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synes , ar denne Luftens Beskaffenhed ikke faa aldeles her finder Sted. Skulle 
noget deraf her komme i Betragtning, maatte det maaskee vrrre en mere end al
mindelig sammentrykket Luft. Betragter man derimod Luften i sin almindelige 
Tilstand, uden Hensigt til forommeldteForandringer, faa bliver vel intet vissere, 
end at Creaturenes Forundringsvardige Mechanismus og gandsse Dannelse er 
egentlig indrettet til at leve i Luften, og at alle deres Partes og Deele ere derefter 
bestemmede, faa at der er en faa noye Forbindelse imellem Creaturene og dette 
Element, ar, naar det mindste skulle mangle i denneOvereensstemmelse, maatte 
uomgiengelig deraf strap siyde en Uorden.

Det er derfore, med Rette, at dette Element maae hede et cummune 
receptaculum: alma Matrix Creaturarum totius Globi terraquei. Ingen 
Under da, at dens mindste Forandring har faa stort Indskydende i alle Levendes 
Liv. Daglig Erfarenhed overbeviser os derom: Vi ere selv.de rette Veyrhaner. 
Mennesket, saavel fom Creaturene rores af den mindste Forandring i Luften. 
Intet vissere, end den maae vcrre af en vis Temperatur og Beskaffenhed, om 
den skal vare tienlig til Refpiration, og til at underholde og vedligeholde vores 
Livs-Flamme.

Vi veed, at den har de Egenskaber, at indtrcrnge sig i alk Corpora, 
faa vel i de flydende, fom i de allerhaardeste og tcrtteste. At den idelig nager og 
losriver de fineste Parter deraf, trakker dem tit sig og forer dem med sig; ja 
den gandske Luft er saaledes opfyldt med fremmede Dele, at visse Phyfici har 
ladet sig forfore til at troe, at den var intet andet end en Samling af de Jor- 
diske Legemers fineste Exhalationer. At den, efter sin foranderlige Tilstand tin# 
udertiden besvares mere med Damper og Exhalationer, end en anden Tud. 
At den maae veere i en idelig Bevagelse, faafremt den stal vcere tienlig for Cre
aturene, da den ellers forderves, inficeres, og om jeg saa maae tale, raadner, 
om den staaer stille. Visse fremmede Deele fom lettelig blande sig med Luften, 
giore den ikke allene aldeles ubeqvem til denne dens bestemtte Brug, men end og 
mere end almindelig falde alle levende befvarlig.

Vi har Calculationer, grundede paa adffillige paalidelige Forsog, over 
Menneskets Tranfpiration og Éxfpiration: over en vis O.vantitet Luft, aandet 
i en vis Tid, og derefter ikke mere duelig for Aandedrattet: Over hvor meget friss 
Luft er Menneske behover i hvert Minut til sin Aande, og hvor meget deraf fortce- 
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res: Det var baade kiedsommeligt og overflvdigt, om jeg her vilde igiemage 
delte , saavelsom Luftens egentligeVirkning, eller hvorledes den agerer paa-Cre- 
aturenes Lunger og andre Paner.

Foruden mange andre vil jeg i sier beraube mig paa hvad derom saa grundig er blevet 
anført i den curieuse og smukke Afhandling om Dykker-Klokken (y), og allene 
erindre delte: om der er ikke god Formodning til at tror, foruden dens Nytte, i 
Henseende til R ipirationen> om den ikke tillige indeholder nogle nodvendige 
Dele til Livet; thi, da man har Beviser paa, at Luft, endstiont den besidder 
sin nodvendige Tyngde og elafticitet, ligefuldt kan blive aldeles utienlig for Dyr 
og Mennester, saa kunde det vcrre rimeligt,. ac der underliden findes noget g 
saadanLust, som hindrer den fra at meddele Bloder sin levendegiorende Kraft. 
Det er vist, at Luften i et indslumr Kar er ikke i Stand til at imodrage en vis 
Portion dfExhalationer ; Men naar dette stulde appliceres paa de her omhand
lede Tildragelser, hvor Mennester just ikke finder sig i nogen indsiumtLuft, men
at samme staaer dog i Connexion med den ovre, saa bliver der Luft nok ril 
at imodrage de stadelige Dele af Blodet; og altsaa synes det, man maarre 
syge Mangelen i en anden Luftens Beskaffenhed, eller og, som Hales anmerker, 
at en fugtig og qvalm Luft har ikke Kraft nok ti! at dilalere de smaa Veiiculas, 
Mer Luft-Blærer, hvorved Blodets Circul tion hammes igiennem de tynde. 
Blvd-Aarer i Lungen, hvoraf uomgiengelig maae flyve en stor Uleylighed i Blo
ders gandste Mafia og dets Omlob , som derved upaarvivlelig maa hindres. 
Jeg kan ikke nægte, der jo forekommer mig, ar derre- er just hvad Arbeyderns 
vederfares i en saadan Luftens Tilstand i Gruberne ; Og, foruden de ved Kun
sten giorreProver med Luftens Forandring, og de deraf flydende Uleyligheder 
for Crearurene, har man saa mange andre Beviisligheder, hvad en fordervet 
Luft formaaer, ar derom ingen mere Tvil kan være, som i Arresthuse, i andre 
store Forsamlinger, i Kieldere, i Huuler, Brsnd-Gravninger, i gamle Schach
ter eller, indstillede. Gruber rc.

Diste eensoldige og tillige alt for vel bekiendte Sandheder sætterjeg-forud
for enten at vise en Overeensst.-mmelft med De her omhandlede Tildragelser, eller 
hvorvidt herudi kunde være nogen Forstiel, endstiont man kunde formode,, at 
Aarsagen noget nær bliver Den (amme; ikke.at jeg just veed ar page paa den 
sande eller rette, eller saaledes angive Den, at Den. kunde modtages, som 

demo*

(y) Vid. A&. Scient. Hafn. Tom. fc
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demonftrativ, som maassee endog vilde blive store og erfarne Naturkyndige 
vanskeligt: Min Indsigt gaaer ikke videre, end at forklare en Tildragelse ved en 
anden, som ofte er tilladt i Phyfiquen.

Mig staaer intet videre tilbage, end at give et Begreb om saadan Grubes, 
faavelsom Arbeidernes Tilstand, ister, naar saadan Schwaden indfinder sig: 
Man forestiller sig en BronD, eller Ca vitet, fra roo, 200 til zoo Lachters 
Dybhed, som almindelig har et Dohnlag til enten af Siderne af en 5 til 6 
Lachters Lcrngde, og derover, af en 2 a z Lachters Brede: en faadan Grube at 
v«re for bygger fra det Oversts til der Nederste med Stempler, Spnfler, 
Schachrer, Faring, Gulv (Bühne) Pumpesaming rc. At, ligesom Veyr, 
vexlingen paa en vis Maade derved befordres, faa hindres den dog ligefaa ofte 
ved alle disse Afdelinger: At mangt og meget af disse Tra-Bygninger ere formu- 
Drede, giennemtrukne med Vand, ja ofte heel raadne : Ar mange Steder i en 
saadan Grube forefindes Vand-Sumper, gamle Gestenker, hvor Vand .har 
staaer i lang Tid stille : At disse Gruber arbeides Aar ud og Aar ind med Mi
nering, og visse Aarets Tider med Fyhrstetning: Hvor mange Lamper og Fak
ler der forbruges r Hvor mange Arbejdere derudi jevnlig findes, hvis Tranfpi- 
ration og Aandedrcet mere end almindelig befordres ved det starke Arbejde For- 
nden, ar stille staaende Vand, efter nogen Tid forderves, har det og den Egen- 
issab, at rrakke til sig fast alle Effluvia.

Jo Dybere man kommer ned i en saadan Grube , jo mere condenseret og 
-tyngere bliver Luften, solgelig mere beqvem til at bare og opholde grove og 
tykke Damper og Exhalationer. Jo längere fra Dagen og den ovre Luft, jo 
mindre Bevageiser i Den nedre Luft, Da vet endog af der foregaaende er beviist, 
at Den.nedre Luft kand blive staaende, omendffiont de!l Ovre er bragt i Beva- 
gelse. Naar den ovre Luft gaaer til Forandring, giver Det sig strap tilkiende i 
den Nedre, ja Arbeiderne paa sine Steder kan noget nar i Gruberne spaae Det 
paafolgenDe Veyrligt: hans Lampe giver ham og noget tilkienve. Ar blive allene 
ved en given Cafus, saaledes som Det og for Det meste indtreffer, nemlig, naar 
den yttere Luft er qvalm, fugtig, stillestaarnde in æquilibriø, Himmelen til- 
Dakket, naar Tragen legger sig paa Birrgtoppene, som visse Tider Host og 
Vaar, paa en Did, da Veyr-Glaffet viser en latters Luft, og saaledes, som 
der tegner til vaadr Veyrligt, paa en saadan Bid er der lar at begribe, at den 
nedre Luft staaer uden Bevageise (som just dog ikke kan siges absolute), paa 
en saadan Did bar man overflodigt Beviis paa, at Damper og Effluvia, li
ge saavel join paa andre Tider, og om ikke mere , opstige og forene sig med Luf- 
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ten. Det er i saadan Luftens Tilstand, ar Soestranden, de hemmelige Ge
macher, Aadseler og alle lugtende Ting, allermest give Lugt fra sig; Er ver va 
ikke god Formodning, ar ligeledes i Gruberne en Hoben Effluvia mere hyppig 
fremstille sig, og ikke af det beste Slags, siven man veev, nr alle raadne og ab 
calisse Deele leertest og allerforst stige op, muelig saavanne, som har sogt sin ■ 
Tilflugt til de vandagtige Stever, saa vel i Trce-Bygninger, som i Sumper. 
Dette kan bestyrkes med ver Foregaaenve, thi va Veyrer almindelig har sit 
Neddrag giennem Schachten, og soger ud ved Siderne igien, saa fornam 
man det som var wert imod, nemlig en kiendelig Damp ar opstige igiennem 
Schachten rc.

Hvorledes Luften, mere een end en anden Tid, suger og rrerkker dette 
til sig, er ikke min Sag ar undersoge, maassee der ikke urimelig kunde si
ges, om den yrrere Luft lcrknede, ar da ikke allene den nedre, men endog den 
Luft, som findes i Vandet, i Bygninger, i Steen, Sletter og Ritzer, 
faaer Frihed ar udvive sig, ganer ud, i Folge nred mange andre fremmede 
Deele, som den kunde have oploft, foruverr en Hoben fordcrrvede Vandag
tige Dunster. I saadanr Veyrligt er det bekiendt, ar endog oppe i Dagen 
mange Mennesker, i seer de, som ere af kleinlig Narur, (raræ texturæ), 
Astmatiske, finde en Marrighed og en besvar!ig Aandevreet.

Saadan Luftens Tilstand indfinder sig ikke paa eengang, men har allerede 
t en Tud staaet i en saadan Forandring; naar nu Arbeyveren nedfare i en sim- 
dan befvcerlig Luft, hvor Veyr-Vexlingen mangler alr meere, svin han kommer 
längere ned, aander han fast ikke uven Oset af sin Lampe eller Fakkel, og tik 
Deels sin egen Aanve: Jo längere han kommer ned, jo martere brander Lam
pen; Koinmer han derefter afsides fra Schachten i Otterne eller andre Afsynk
ninger, forefinder han alr meere stillestaaenve, besvarer og mat Luft ; sin Lam
pe mane han idelig forfriske, som omsider endelig stakkes; selv bliver han ufor- 
market mat og krafreslos, kiender lidet til sin egen Tilstand, og sielden veed ar 
radde sig i Tide: seger han endelig op, bliver ham Opfarren end meere besvar- 
lig, saa at, om han ikke ved andres Hielp bliver redder og udbragt, er ham 
intet viffere end Doven.

Efter den ProgresGon, Luftes s Tyngde tiltager i saadan Dybhed, end- 
fiiont man ikke med nogen Accuratefie har kunvet bestemme det i Gruberne, som er 
ingen Under, formedelst Luftens foranderlige Bestaffenhed fra Stedtil ander, da 
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man ofte kommer fra en heed og qvalm til en kislig, fra en stille til en stark bevaget 
Luft, finder man dog, at Menneffet opholder sig i en ulige mere condenferet £ujt, 
end den han sadvanllg lever udi. Det er vel saa, at dette paa ingen Maade kan sat- 
res i Ligning med hvad Dykkeren maae modstaae i Dykker-Klokken paa en given 
Dybhed; men der maatte og vcere snart bestilt med ham, om man ikke ved saa lyk
kelige Inventioner vidste ar h ielpe ham til rette: men mig synes, at her er en Formod
ning, at Vandet under ham tildeels maaffee absorberer noget of Exhalationerne i 
Klokken, men fornemmelig meddeler ham nogen friff og kiolig Luft. Foruden hvad 
forhen er meldt, maatte man erindre sig det almindelige Huusraad, i at satte Vand
kar i Kieldere og Vcrrelser, for at trakke de usunde Vadffer og Damper til sig. 
Mangen Grube-Arbeyder har og frelst Livet, naar han i forommeldte Tilstand har 
kunder narme sig Vandstader og Sumper i Gruberne, og kaste sig derved ned: Lige
som naar han er opbragt, soger man strap at legge ham paa den friffe og fugtige 
Grasrorv, som strap bringer ham i Rsrelse. Man har rankt at det var allene et 
Paafund, naar noget Dyr i Grotta del Gane var aldeles betaget, at kaste det i 
Lago d’Agnano: derer sandt, ar det kommer sig ligefuldt, om man lader det allene 
i den friffe Luft, men ester Beretning, kager det dog meget längere Tid, som Keys- 
ler beretter.

Om denne condenferede Luft ikke kan komme op imod anden comprime
ret Luft, saa er der dog let at begribe, hvor besoarlig den maae vare i faa dybe, 
trange og tilbygte Gruber, hvor opfyldt den maae vare af saadan Mangde for
anderlige Dunster og Exhalationer, og hvorledes det maae vare fat med dem, som 
ffulde opholde sig derudi, paa den Tiid, da fast all Veyrvexling er borte.

Naar man har giort sig et Begreb om dette/ synes mig, herudi er ikke noget 
usadvanligr, uden det, som naturlig-viis maatte flyde af en saadan Luftens Til
stand. Man maae snarere undres over, at det ikke jevnligere indrreffer, og ar 
man med Kunst og Paafunder kommen saavidt, at kunde forfriffe og renovere 
Luften i saa dybe Gruber; upaatvivlelig har Bergmandens Inventioner givet An
ledning til andre destige paa andre Stader; i det mindste synes de nyelig op
fundne Ventilatores at vare laante afde fordum brugelige Grube-Belger.

Det er et almindeligt Sagn, som forhen er meldt, at naar denne Schwaden 
legger sig paa Sumperne, og om disse blive r ette enten ved nedfaldende Vanter eller 
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Steen, eller paa anden Maade, at den da ulige farligere staaer op paa nye, som 
Agricola allerede i sin Tid, og Mcrngde ester ham, har anmcerket. Men som forhen 
eranfort, at i saadan Luftens Tilstand baade Damper og efflu via mere hyppige op
stige, mere samlede og mindre adspredte; at en saa condenferet Luft er inere be» 
qvem til ak modtage og bcrre dem ; ogatVanderiSumperneogGeftnket, for dm 
meste Deel er fordærvet og rillige opfyldt med en Mcrngde fremmed Materie, som 
forst Hg allersnarest opstiger; hvad,Under da, om saadanrVand, og paa en saadan 
Tiid bringes i Bevcegelft, aten stadelig Damp derafmaae opkomme?

Det er tilforn .vrist, at her er ingen Merngde af Svovelagrige Ertzer, og aller- 
Mlndst afsaadanne, som hastig forvittre, og ar samme ikke vel kan contribuere til 
Schwadens Farlighed. Men saavidt det Svovelagrige ssal betyde det Jldfan, 
gende, inflammabile, phlogifton, ja maajkee tildeels den electrize Materie, saa 
forefindes dette saa almindeligt i alle Naturens 3 Riger, i og omkring selve Jord
kloden, ar man ikke har nodigrat foge den i sarjkildte Gange eller Ertzer, endikiont 
i en Blanding med andre Materier. Kan vel vcere, atden paa en saadan Tiid 
mere end strdvanlig lader sig finde, som tildeels kunde bestyrkesmed hvad forhen er 
anfertym Steenkul-Gruberne, nemlig naar der er Mangel paa Luft, fremstiller sig 
allermeest de.ildfangengeDunster, ja, at man bliver dem vaer i Stenens Ritzer 
og Sletter som smaa Ilds-Luer med videre. Skulde saa vare, kunde man have 
Foye til at troe, at Luften meere paa den Tiid abforberes, end ellers, eller at 
den Svovelagtige Materie, i det den blander sig med Lufrem, foraarsager en 
EServefce,otz, og derved betager dens ElaKiciter. Kunde der og ikke vare en 
Formodning , i Fald denne Materie tillige kunde ansees som elcci.iff, at de 
vandagtige Dampers Opstigelse derved meere kunde befordres, end almindelig, 
naar man erindrersig, hvorledes Vand-Parriculer forholde sig mod et -eleLln- 
fere.t Glas-Ror? Dog dette overlades (terre Naturkyndigeres Eftertanke og 
noyere Undersogning; thi det er mig alt nok, om jeg ved denne Afhandlinghar 
kunder vift, at her .er mgen Formodning, i der ringeste ved Dette Werk, at 
enten den paaberaabte frugtbringende Schwaden., eller en saadan Witterung, 
som skulde indeholde de Metalliske Moleculas, fra Jordens inderste Skiod, ja 
end ikke Exhalationer .af selve Ertz-Giengene, har nogen Deel i denne Luftens 
Farlighed , eller, at enten de Svovelagrige , eller Arfenical^e Ertzer, dertil no
get contribuere.

Det er mcerkeligt, efter de behändige og artige Prever , Hr. Noliet har 
anbragt ved Grocta del Gane, og hvor de der opstigende Dunsters Farlighed 
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har vævet tillagt baade de Arfenicalffc, og i Særdeleshed, de Svovelagtige 
Deele, som man med saa god Grund kunde formodet, Hr. boller dog "ikke 
fandt, i det mindste i nogen Qvamitek, enten noget acidum, eller alkali , eller 
nogen ArfenicaljT eller Svovelagtig Materie, fom maatte givet sig tilkiende 
formedelst de der giorte Prover (z). Dog maae ikke nægtes, at det vel ikke 
andet kan være, end under Jordstorpen maae forefindes nogen fermenterende 
Materie, og at de Svovelagtige Ertzer rimelig derudi maae have- den storste 
Deel, eftersom den gandste Grund deromkring viser Utallige Kiendetegn til dette 
Minerales Nærværelse fast over alt.

Jeg maae nu flutte, og tillige giore en Undstyldning for en alt for vidt ge- 
vaadenVidtloftighed, saa meget mere, som jeg intet nyt har vidst at frembrin
ge, uden allene at bestride endeel præjudicata. Er det rigtigt, at Naturlæ
ren tæller fine Fremtrin og Skridt, saavel i at rydde saadanne forudfattede 
Meninger af Veyen, som i at opdage nye Paafund, og jeg herudi stulde væ
ret lykkelig, formoder jeg, mig noget holdes til gode af ret-ssionnende; derhos 
emstende, at nogen meere erfaren, og som har Leylighed noget nærmere at giere 
de fornodne Observationer, vilde paatage sig at meddeele Publico fine Tanker 
i denne Sag, da intet stal være mig klarere, end selv at blive anderledes over- 
beviist, og derved Sandhed at nyde sin Ret. Jeg maae og bede, mig maatte 
holdes til gode, at jeg- har betjent mig jaa meget af de Tydste Berg-Tcrrniuis. 
Det havde bleven kiedsommeligt at have forklaret dem ved vidtloftige Circum- 
Jocurioner; thi at give dem Ord for Ord var ikke gisrligt, forend de enten va
re aiitoriferedé, eller deres Bemærkelse ret bestemmet. Vi stamme vs ikke ved 
at have laant saavel disse Terminos af de Tydste, som selve Videnstaben.. Vi- 
maatte heller onste, at denne brave Nations store Erfarenhed og roesværdige' 
Paafund maatte blive os alt meere og meere bekiendte, og jeg siger, uden Tvivl 
ikke for meget, at de fléeste Europæiste Folks maae erkiende dessmaastee for de
res forste Læremester. Skulle jeg ellers have forlobet mig v visse Talemaader,

maat-

(z) Memoire de VAcadémie des feiences. I758. p. no; Jcg veed ikke 0M noget XtMwb 
vårdigt Sted i denne Verdens Deel, saa oste er taget i Aycsyn og saa none under- 
sigt som dette, og hvor de Natnrkyndige mere magelig kunde prove Naturens Virk
ninger, cud her; Afalle har maastec ingen meere handig udsorstet denne Damvcs 
Egenskaber, end Mr. Nollet, og dog alligevel siger han: par ces experiences, nous- 
ne voyons pas pofitivement, ce que c’eft que ce fluide qui eteint la flamme, & qui 
fait mourir les animaux dans la grotte dti einen5 mais il aie femble que nous ap. 
prenens affes bien ce qti’iln’eil pas, “
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maatte det holdes mig til gode, siden jeg af Profession er ingen Bergmand, og 
faa meget meere, som det Bergmandffe Sprog er ikke lige overalt, ja ofte ikke 
i een Provintz, som Mr. Eller bemcerker. For det ovrige vil jeg henvise dem, 
som meere opholde sig ved Ord og Talemaader, end ved selve Sagen, til den 
redelige Henkel, som i hans Pyrocologia giver saadanne en gandste god Erin
dring ; om jeg ikke ellers maatte frygte mig selv at blive forekast at have glemt 
en anden Autors Erindring:

„ Sumite materiam, veftris, qvi feri bitis, æqvatn
„ Viribus, & verfate diu, qvid ferre recufent,
„ Qvid yaleant humeri» - - Hor. Art. Poet.
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