
VX

Om

Guld-Provens noiagtigste Omgangsmaade,
til Nytte

for

Mynt -Båsenet og G u ld han de len.

Af

Frantz Henrich Muller.

idelige forefaldende Tvistigheder ved Guldets Kiob og Salg, voere sig 
mi)iltet, forarbeidet eller i Barrer, i Anledning af sammes bedre eller flettere 
Gehalt, vife rilstrakkeligen, at vi mangle en tilforladelig og bestemt Prove- 
Maade til nsiagrig at fastfcette Gulders Fiinhed.

Intet er almindeligere end at to eller flere Guardiner ere uenige i at be
stemme Gulders rette Gehalt, hvoraf flyder, at deres Angivelser nodvendig 
maae blive uovcrcensstemmende og langt fra ikke fyldestgørende for Kieberen og 
Scelgeren; thi hvorledes flkal disse vide, hvis Probeer, Seddel er den rigtigste, 
naar de ikke stemme overecns.

De Handlende maae alrfaa fee at treffe et indbyrdes Forlig paa Maae 
og Faae, for at komme ud fra hverandre.

XTve Saml. IV. 25. A En



2 M. Om Guld -Provens noiagtigste Omgangsmaade.

En saadan Beskaffenhed mcd Gulders Prsve og det derpå« grundede 
Kiob og Salg vtfcr, nt de hidkil bekicndte Methodcr eller Anviisninger af en 
nsiagtig Guld-Prove ere utilstrcekkelige og ubestemte, og at Uvisheden i saa 
Fald kan bcfrygtelig foranledige utilladelig Tab og Vinding.

Sagen er af Vigtighed, saalcenge begge Dele ere muelige, og at de 
ere muelige, vil jeg soge nt bevise mcd folgende Exempler:

A pantager sig en Leverance nf 50000 Mark stint Guld i Barrer, Mynt 
eller andet Arbeite, hver Mark beregnet til 21 Karat; men han leverer allene 
Guld 20 Karat Green, folgelig | Green ringerehaltig end forsagt. Paa 
denne Leverance af 50000 Mark stink Guld vinder Han altsaa, naar 1 Green 
anflaaee til 48 Skill, eller | Green kil 24 Skill, den Summa 12500 Rdlr. 
Hvor betydelig nu denne Fordeel end er, som A har vundet, enken ved at 
formindske Guldets Gehalt ~ pr. Mark, eller ved nt angive det ligesaa hoit 
over sit virkelige Gehalt; faa vil man dog have om ved nt overbevise Ham om 
saadan Mangel, naar han staaer sig vel med vedkommende Gnardin; thi om 
endog en og anden redelig Guardin kunde formanes til at anstille en nye Prove 
og saaledes nt opdage Feilen, er den forste dog allid i Stand til at giore det 
sandsynligt, nt den sidste har feilet i sin Prove, enten ved nt have brugt upaa- 
lidelige Kapeller, eller overdrevet Guldets Afkogning under Skedningen, eller 
spildt noget deraf formedelst Sendcrrivclfe under Kogningen, eller og betient 
sig af ureent Skedevand, hvilke Tilfcrlde hver iseer ere ikke allene muelige; men 
endog virkelig indtrcffe saa ofte de didhenhorcnde Omstcendigheder ikke noie nok 
ere bestemte og til Opmauksomhed anbefalede. Hvoraf da Resultatet bliver 
dette, ak Guldet mane modtages efter den forstes Angivelse, og nt Gevinsten 
falder A til Deel, fordi han har leert at lade andre leve med sig. I fan Fald 
har Leverandeuren vundet og Kisberen tabt.

Paa en modsat Maade kan B ved nt levere en lige Qvantitet tabe ligcsaa 
meget, som A har vundet, naar han ikke er i Stand til nt igiendrive den 
Pacrstand nt hans Guld er | Green mindrehaltig, end det burde vcere; thi 
for cn Guardin, fem vil favorisere Kioberen, er det ingen Sag, uden videre 
Beviis at indvende, nt det solvhaltige Guld er ikke noie nok renset i Kognin
gen med Skedevandet, hvorefter Selvet nltsaa er bleven angivet for Guld;' 
ar Guld-Proven efter Kogningen med Skcdevandel er ikke tilborligen bleven 
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M. Om Guld-Provens noiagttgste Omgangsmaade. r
afskyllet, folgclig faa meget tyngere; at Selvet, som behøvedes til Guldets 
Beskikning ved Proven, har mueligen vsercr guldhaltig, fslgelig til Besvcsr 
for Guld-Proven o. s. fr. Hvilke Indvendinger, for faavidt de anførte Til
falde ere muelige, og daglige« baade kan indtreffe og virkeligen indlrcrffe, blive 
som oftest i Mangel af de dertil behovende rigtige Forskrivter, tagne for gyldi
ge, helst hvor Modsigelse ikke studer Sked, og Sselgeren feer sig nodt til af 
Myndighed at suspendere sit Judicium i det visse Haab, omsider at kunde.et> 
statte sit Tab ved at holde sit Guld i en faa meget hoiere PriiS.

Men da det ikke er Sted her atvife alt mueligt Undersiceb ved en util- 
bsrlig Omgangsmaade med Guldets Prove, ifcer siden en uforsvarlig Prove 
kan ligesaa snart komme as Uvidenhed, som af Uredelizhed; faa er det mig 
nok med foranforte Exempler maaskee at have opvakt ncermere Eftertanke, og 
for Resten giv^l Anledningen til at overveie de egentlige Aarfager til Guldets 
faa ulige Gehalt efter Proven, helst da jeg i Henfeende til de deraf flydende 
skadelige Folger for Staten allerede har givet mine Anmcerkninger i min forhen 
indgivne Afhandling om Solvere Prove. Heraf kan, faavidt jeg formoder, 
flukles til Guld-Provens tilbørlige Behandlingsmaade, naar den ikke skal an
gives over eller under Gulders Gehalr, som studes i Proven.

Da nu Guldet under Beskikningen legeres enken med Selv, eller med 
Kobber allene, eller med begge Dele tillige; fa a er der Hovedsagen ved c ti 
noiagtig Guld-Prsve at bestemme, hvor meget en vis Qvamitet for Ex. 16 
Lod 24 Karat eller i Mark indeholder Guld, Solv og Kobber, famt at ud
regne Vcerdien af hver tfar faa neie, som mueligt til Efterretning for Kisberen 
og Sseigeren.

I faa Fald paaligger det Probeer- Mesteren eller Guardinen at skille de 
3 Metaller, Guld, Solv og Kobber fra hverandre; thi Solvels og Guldets 
indbyrdes Foreening og fcelleds Forhold udfordrer, at disse niaae adskilles paa 
anden Maade end Guldet og Kobberet. Dette sidste skeer ved Cappcllation 
med Blye; men naar Guldet skal skilles fra Selvet faa noiagtig fom mueligt 
(hvorpaa det kommer her fornemmelig an) ni aae man foretage en Operation, 
hvilken Probererne kalde: O.varlfcheidung eller Chartering, og font de have be
fundet at Deere den beqvemmcste, sikkerste, reenligste og mindst bekostelige.

A 2 Denne



4 M. Om Guld-Prsvens nsiagtigste Omgangsmaade.

Denne Operation er usdvendig, forbi man ikke kan frembringe Gusdel 
roent og i et hcelt Legeme, mcd mindre Guldet i Bcblandelscn med Selvet 
udgier 5 Part og Selvet £ Parter.

Men da man sielden tree ffer Guldsorter af et saa neiagtigt Forhold, siden 
Guldets O.vantitct er i de fleste langt storre end Selvets, faa maae dette For
hold tilvejebringes ved Tilsætning af netop saa stor Qvantitet Selv, som be- 
flndes at mangle i Guldet.

Erfarne Proberere vide at tresse det temmelig noer, deels ved Brugen 
af den saa kaldede Probeernaal, og deels ved en forud erhvervet Kundffab 
om de Guld - Mynters Gehalt, som pleye at vcere i Omlob eller antagelige i 
Mynt-Voesenet. F. Ex. naar Species Dukater, som man veed, skal ved 
Proven holde pr. Mark 23 Karat 5 a 6 Green flint Guld, samt 6 Green 
Solv, skal beskikkes til Ovarteringen, maae de foroges meden Tilscetniug af 
3 Gange saa meget Solv, som de indeholde flint Guld, dog deri iudbercgnet 
de allerede tilsatle 6 Green, saa at i Stedet for 70 Karat 6 Green, som f?ulde 
bruges til 1 Mark af dette Slags Ducat - Guld, behover man ikkun 70'Karat.

Samme Forhold har man at iagttage i Henseende til Guineer, som i 
Proven vides at holde 21 Karat 10 Green flint Guld og ’2 Karat 2 Green 
Solv, naar sammes Guld skal beskikkes til Quartering; nemlig at man dertil 
ikkun tager 63 Karat 4 Green Solv, i Stedet for 65 Karat 6 Green Solv, 
siden Guldet allerede indeholder 2 Karat 2 Green Solv, som her bor komme 
ril Afdrag.

Ligeledes forholdes med de til en Tid gamgfe Preusiske Auguft efors*  
som holde 15 Karat 3 Green flint Guld, i a 2 Karat Solv og Resten Kobber.

Andre Guld-Sorter, hvori Guldet udgior ikkun ™ Deel og 
s. v., hore egentlig ikke herhid.

Begyndere, fom mangle Avelse i ret at omgaaes med Strygnaalen, 
eller tilstrækkelig Kundskab om de forekommende Mynt-Sorters Gehalt, bor 
ved egne dertil anstillede Forseg i Ilden see til nt erhverve sig den sornodnc Sik
kerhed om fnmme6 indeholdende Qvantitet nf Guld og Solv, og, for des 
neiere at kunde bestemme Guldets Gehalt, ofte at igientage den dertil behsrige 
Solv-Beskiknings Operation. z

Men
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Men for at betage saadanne Begyndere al »fornoden og ugrundet Skru
pel i Henseende til det herom meldte bestemte Forhold, som Guldet og Solvet 
bor have til hinanden, for tilgavns at kunde adskilles formedelst Skedevandet, 
maae jeg dog erindre, ar det kommer just ikke an paa at træffe Guldets Forhold 
paa i a 2 Green nær, i Henseende til dets storrc eller mindre O.vantitet i Blan
dingen, især dersom Proven foretages med de righaltigere Guld-Sorter, f. 
Ex. med 21 til 24 kararig Guld; thi om der end er en Afvigning af 3 til 6 
Green af det tilsatte Solv i BeDkningen, kan man derfor gierne udbringe en 
fyldestgiorende Prove.

Har Proceduren i ovrigt været tilborlig, vil Forffiellen i Provens Angi
velse maaffee i det hoieste være Green i Vægten, nemlig saameget tyngere 
ved en mindre og saa meget lettere ved en storre O.vantitet af Solv.

Har man derimod at giøre med /5 til 18 kararig Guld, som ofteUide- 
holder i til i| Karat Solv mere end man formodede, er man nodt til, førend 
man rer kan bestemme Angivelsen, at anstille en dobbelt Prove eller Forsøg, 
ferst for saa note som mucligt at blive vis om Guldets Gehalt; andet for at 
træffe Sølvets forholdsmæsige O.vantitet i Beskikningen, paa 3 til 6 Green 

nær, som oven meldt.
J Henseende til de Feil, som kunde indlobe ved mecr eller mindre SslvS 

Tilsætning under Beskikningen, fordi man ikke saa noiagtig har vidst at be
stemme Guldets nærværende O.vantitet, er man altid sikrere ved at holde Guld- 
Blandingen for bedre, end siettere; thi i saa Fald giør man en storre Tilsats 
af Solv og kommer ved Scheidningen Guldets virkelige Gehalt saa meget nær
mere, og bliver saa meget visiere om det Udsiag, man soger, nemlig Guldets 
egentlige Gehalr. Overalt veileder saadan Feiltagelse fra den Kane altid til 
en Slags Sikkerhed, hvorfor en oprmrksom Probercr ikke maae kiedes ved at 
igientage sin Prove, i Fald han har taget for meget Feil, fornemmelig derved, 
at han har taget mere Solv, end han burde i Tanke, at den forehavende 
Guld-Prove var mere riighaltig, og det kan han nok vide deraf, nt han 6 
Prøve er merkelig mørere, end den burde være og maas^ee sønderreven. I 
saa Fald bor han igientage sin Operation med at tilsætte en meer forholdsmæsig 
O.vantitet Solv, som han kan komme efter ved saa noiagtig, som mueligt ar 
undersøge sin Prøve paa Vægten. J det modsatte Fald, at man havde anta- 

A 3 get 



6 M Om Guld-Provens noiagtigste Omgangsmaade

get Guldet, al vcere af 3 til 4 Green ringere i Gehalt, end det virkelig er, 
og derefter giørt sin Beskikning, kan man ikke saa tilstrcekkelig blive overbeviist 
om sin Fejltagelse, som i foreftaaende Tilfcelde; thi det Kiendetegn man anta
ger paa vel scheidet Guld, at det lader sig polere med Polecr-Staalet, og 
faaer derved den sædvanlige Guldfarve, er aldeles upaalidelig, fordi Proven 
ved denne Egenskab ikke destomindre kan indeholde til 1 Green mere Selv, 
end den ved en rigtig Beskikning burde indeholde og følgelig i Vagten falde 
saa meget tyngere, hvilket foranlediger Bedragcrie. Hvor det f. Ex. enten 
paa en Mynt eller i Handel og Vandel, egentlig ikkun ankommer paa at be
stemme Gulders Gehalt i en Blanding, er det ligegyldigt, om man just ikke 
faa noiagtig udfinder Solvers rette Qvantitet i Guld-Blandingen; thi her 
anfees Selvet ncesten af ingen Vcerdie. Dog geraader det alrid Probcreren 
til 2Ere, at han veed det, til Beviis at han har behandlet sin Prove paa be
hørig Maade. Og til den Ende behover han at have forud det ril Qvarte- 
vingen fornødne Sølv noiagtig afveiet cg ved Haanden, for ikke dermed at 
sinkes under Proberingen. Derncrst paaligger det ham, siden Solvet er for
bundet med det folvhaltige Guld formedelst Kapellationen, noie ar afvcie og 
antegne sine Qvanrireter, og naar Gulder er scheidet, afdrages for del forste 
dets Bergt fra den hele afveiede Massa, og for der ander det tilfatte Selv tilli
gemed Solvers Baghold i Guldet, hvorefter han vil finde Overskuddet af det 
Selv, som Guld-Blandingen indeholdt, og som een eller anden kunde maa- 
skce ønske ar vide. Men for saavidt Proven angaaer, vil en Forskiel af 5 til 
6 Green meer eller mindre Solv ikke g i øre nogen merkelig Forskiel i Provens 
Udslag. Hvilket jeg allene melder til Lettelse og Sikkerhed for en Proberer i 
begge Tilfælder.

I Henseende nu til Guldets Beskikning bliver folgende Kauteler at 
iagttage:
1) Maae det dertil brugte Solv veere reent og ubeblandcl med al Slags arse- 

nicalsk, antimonialsk eller andre Errsagrige Materier.
2) Da Probererne, som oftest bruge Solv, der er scheidet af deres egen Solv« 

Oplosning, maae faadant Solv, som hertil bruges ikke vcere smelter ved 
Rcducrioneu i Blyant-Digler, da Erfarenhed-leerer, ar Solver deraf an
tager en fremmed Materie, som foraarsager, at Guldet bliver flygtigt un

der 
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der Afdrivningen. Naar Selver derimod ved Afdrivningen med Blyet 
ikke kaster nogen stark og merk Rog fra fig, veed man, at det er frit for 
bemeldte Indblanding og reenr nok til dette Arbeide; men er man uvis her
om, maae det sattes paa Kapellen for Gulder, da det ellers ikke paasattes 
forend bag efter Guldet.

3) Solver maae ikke i mindste Maade vare Guldhaltigt, hvilket erfares af en 
foregaacnde Oplosning i Skcdevander deraf, at Guldet fatter sig, fom et 
sortebrunt Pulver paa Bunden af Glasset, eller deraf, at forstommeldtc 
Indblanding viser ct mere lyfebrunt Pulver, der lader sig fordrive paa Ka
pslen. Der ferste giver, efter Afvaskningen og Kalcinationen paa en Leer- 
Plade, synligt Guld, det sidste gaaer derimod enten bort i Rog, eller efter
lader sig er rodbrunt Pulver, hvilket igien forsvinder paa ovenmeldte Maade 
ved Kapellaiionen, da Gulder derimod forener sig med Proven, hvorfor 
og saadant Selv ikke kan bruges til en Guld-Prove, fordi det deri inde
holdte Guld lader sig ikke noie nok angive, og lcttelig altfaa kan foraarsage, 
at man angiver mere Guld, end der virkelig er i Blandingen, til Fornær
melse for Kioberen.

4) I ringehaltige Guld-Sorter, nemlig de som ere meget Kobberhaltige, 
maae der bruges mere Blye, ft Ex. naar der til Guld af 23 Karat med sit 
beskikkede Solv ikkun bruges 4 gange saa meget Blye; maae der til 15 
karatigt Guld med sit Solv bruges 8 a 10 gauge saa meget Blye; thi etters 
vil man efter Afdrivningen kunde merke paa Provens Over flad- nogle sorte 
Pletter, som cr ikke andet cnd forkalket Kobber, hvilket ved Provens Kog
ning i Skedevandct ikke reent nok kan skilles fra Solvet, men bliver rildeels 
Hangende som et Slags Kalk paa Guldets Overflade, og foranlediger til
deels, at noget af Selvet formedelst Kobberet kan pracipiteres og forege 
Guldets Tyngde paa Vagten, folgelig foraarsage en alt for riig Angivelse,

5) Maae en Guld - Prove ved Afdrivningen paa Kapellem have en langt stär
kere Hede end Selvet, fordi Guldets Rensning fra Kobberes og sammes 
uedvendige Forening med Solver kan ikke forcgaae saa nlstrcekkclig, som ske
bor, med mindre Guldet faaer den fornodne Hede i Forhold til dets Tung- 
smelkighed, fom langt overgaser Solvers. Man har derfor ikke neyig i 
forsvarlige Kapeller at befrygte, at noget as Guldet skal under Afdrivnin

gen 
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flen trcrkke sig ind i Kapellen; thi dertil vilde behoves langt hoiere Grad af 
Hede, end mueligen kan haves i de almindeligeProbeer» Ovne. Man kan 
dog deSaar sag gierne betiene sig af saadan en Probeer-Ovn til Gulders For- 
eening med Selvet og Kobberets Adskillelse ved Blyet, naar den allene cr 
i Stand til at give saa sicerk en Hede fra sig, som behoves for at fa ae Pro
ven til ar blikke.

Til at frembringe den til dette Arbcide forholdsmcesige Hede vilde den 
af mig til en Selv - Prove soresiagne Probeer-Ovn, ncesten blive utilsircekke- 
lig, med mindre man uophorlig maatte vedblive nt vedligeholde Ilden sra Be
gyndelsen til Enden, og tillige ikkun afdrive i Deel Mark paa hver Kapel ad 
Gangen. Paa den Maade har jeg betient mig af min Ovn, saavel til Guld
som Selv-Provens Afdrivning.

Hvad angaaer Blyets og Kapellernes Beskaffenhed i Henseende til dette 
Arbeide, da vil jeg have vedkommende henviist til hvad jeg derom har melder 
i min Afhandling om Solv - Proven.

Alt dette forudsat, vil endnu behoves en god Probcer-Vcegt, forinden 
man kan foretage en neiagrig Guld-Prove. Man udveier derpaa Guldet, 
derucesi Solvel efter Guldets befundne Fiinhed, og siden Blyet i Forhold til 
Guldets Kobberhaltighed. Disse 3 Ting foettes paa Kapellen og.afdriveS i 
en Orden, som siden ff'al vises.

Under Afdrivningen sikilleS Kobberet fra Guldet; men Solvet forener 
sig dermed og bliver tilbage i en halvkugleformig Dannelse og as Farve som 
Solv.

Denne Operation foretages forsi med Guldet, decks for at rense det fra 
Kobberet, deels for at forene det med Solvet i det sorommeldte Forhold, uden 
hvilket ingen Skilsmisse af det i Guldet befindende Selv er muelig.

Hvad der ellers kunde vcere afsige om denne Operation findes tilsircekke- 
lig udfort af Bergraad Cramer, Lehmann, isår af Hr. Otto Rttperti 
og flere under Artikel af Qvartzscheidung; hvorfor jeg anseer det saa meget 
mere overflodigt, at igientage saadanne, siden ncesicn alle Proberere ventelig 
ere underrettede om de i Almindelighed sornodue Kauteler ved Guldets Afdriv
ning og Foreening med Solver.

Den
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Den anden Operation med Guld-Prsven bcstaaer i at stille Selvet fra 
Guldet. De derved forekommende Omstandigheder og fornsdne Iagttagelser 
ere mindre bestemte i de almindelige AnviiSninger om Guldets Probering.

Kunde denne Adstillclfe stee ligefrem, behsvede forommeldte Guld-og 
Selv - Blanding allene at udhamres i tynde Plader, og Selvet ar lsfes derfra 
ved det dertil behsrige Skedevand. Isar vilde Solvet aldeles renses fra Gul
det, naar man enten brugte flere end tre Dele deraf i Tilstelningen, eller, i Til« 
fcrlde af net op tre Gange faa meget Selv, lod Guldmassen blive saa tynd font 
miidigt ved SkedevandetS tilstrcekkelige Indflydelse paa dens Oplosning; men 
af denne OploSningömaade vilde og flyde dette, at det i utallige mindre eller 
(tørre Dele fremkommende Guld ikke uden merkeligt Tab lod sig samle, og vilde 
upaatvivlelig foraarsage i Angivelsen en Forstiel paa hver Mark eller 16 Lod 
cif i til 2 Rdlr. til oiensynlig Forliis for Salgeren, isar naar man gior sin 
Prove med v Deel Mark i Stedet for halve og hele Mark, hvor Delene for
medelst Slorrelsen lettere kan merkeS.

For at undgaae saadant Tab afGuldekS noiagkigste Renselse fra Solvet 
har man i disse Metallers Adskillelse hellere vildet vcelge en Maade, hvorved 
Guldet kunde beholdes hedt og udeelt, endog med den Vanstelighcd, at der i 
faa Fald altid bliver noget tilbage af Solvet i Guldet.

Ved den forsigtigsteOmgangsmaade har man vel kundet indstranke dette 
Residuum til i Green pr. Mark; men 2 Green er i mine Tanker altid sikrere, 
og 3 Green allersikreft; men faa nsie at renfe Guldet fra Solvet er en Sag, 
fom efter de fleste Probercres Angivende ikke bestemt nok lader sig giere blot ved 
at koge Guldet i Skcdevandet, faa lange indtil det ikke längere kaster nogen 
rod Damp fra sig; da dette Kiendetegn paa Solvers Adskillelse fra Guldet 
vedvarer i dette Tilfalde längere eller kortere i Forhold til Guld-Blandingens 
tykkere eller tyndere Consistence; thi i sidste Fald ophorer den rodeDamp endog 
naar der er 5 til 6 Green Selv tilbage hos Guldet, og i forste, naar der er 
et Residuum af 9 til 10 Green Solv, folgdig i forste 3 til 4 Green og i andet 
7 til 8 Green Solv mere end der bor vare. Vilde man nu efter dette faa al
mindelig vedtagne Kiendetegn paa et Metals fuldkomne Oplosning ophore med 
Solvers Extraction af Guldet, maatte Proven ufeilbarlig komme ti;tigere ud 
af Arbeidet, end den i Henseende til det virkelige Guld og antagne Solv-Re- 
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siduum burde skee, og altfaa maatte Angivelsen blive et reent Bedragene og 
ek oiensyuligt Tab for Kisberen, men Fordeel for Scelgeren.

Dersom man da ikke paa en anden Maade gior sig forsikret om den til« 
borlige Adskillelse og Sslvetö Residuum hos Guldet, er der, hvad Nytten 
angaaer, intet vist vunder ved Probeer-Kunsten; men Proberercn, Kioberen 
og Soelgeren gaae alle i Blinde.

Men saa noie ot trcrffe Solvers Residuum hos Guldet, at det er alkid 
det sammeved enhver Prove, udfordres en bestemrOmgangSmaade og en bestan
dig vedholdende Opmerksomhed. I hvilket Fald man maae agre paa, hvad 
Virkning de anbragte Hielpemidler giøre paa Gulvet, endstisnt de falde just 
ikke altid i Hinene.

Det kommer an paa, ved at behandle de fornødne Hielpemidler til Sol- 
vsls bestemte Adskillelse, at man vecd forhvldsmcrsig ot udvide og indskrænke 
sammes Virkning og Indflydelse paa Proven. Man veed, ot de cl)ymiske 
Hielpemidler yrrre deres Kraft i Forhold til deres mere og mindre Anvendelse 
paa de lidende Legemer, som her cre Guldet og Sølvet; til deres (eengere og 
kortere Tid; til deres storre eller mindre Proportion; til deres stcerkere og 
svagere Grad og endelig til deres forflkiellige Forhold i et mere eller mindre 
indskrcenket Rum, f. Ex. tager nion svagt Skedevand i en meget stor Portion 
til SolvetS Adskillelse, og fatter dermed Proven i en langsom Digestion, saa 
at man ikke tor befrygte nogen merkelig Uddunstning of Skedevander, kan man 
ved anvendt tilstrcekkelig Hede extrahere Solvet af Guldet faa ncer, at der bliver 
neppe een Green tilovers og beholdes Guldet aldeles heelt og udeelt.

Tager man derimod et merkelig stcerkere i Stedet for forommeldte alt for 
svage Skedevand, staaer det ikke lcengere i Probererens Magt at indskrcenke 
Skedevandets Forvandtslkab med Solvet; men Proven vil angribes med megen 
Magt og heftig Bevcegelfe og letkelig fonderrives. I denne heftige Bevcegelfe 
blive de to Stykker af Massen aldeles rensede fra Solvet; men de tykkeste be
holde derimod et Residuum af to, tre og flere Green Sølv pr. Mark.

Vil man tage forommeldte svage Skedevand i vedborlig Forhold tilPro- 
ven og dermed extrahere Solvet i et Glas, som er omtrent | Deel større end 
Materien det indeholder, og saaledes dannet at Oplosningen kan skee deri uden 
at mere end £ Part uddunster deraf i en Tid af io til n Minuter, faa ffal 

man 
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man faae sit Guld heelt og holden udaf Ilden, cndffiont Oplosningen efter al 
Anseelse er skect med megen Heftighed.

Vil man derimod behandle ftlv samme Blanding lige lomge i et fire Gange 
rummeligere Glas end Materiens Indhold og af en fiadagtig Figur, som giver 
Liqvidum en ftorre Overflade, saa skeer Uddunstningen og Oplosningen faa 
heftig, at det sammenrullede Guld staaer yderst Fare for at sonderrives og at 
Stsv- Partiklerne af samme Guld, som indeholdes i det concentrerede sslvhal- 
tige Vand uformerkt bortskylles.

Disse Exempler anfører jeg ikke blot fom Exempler; men fom sevnlig 
forefaldende Biaarsager til Guld-Provens saa forffiellige Udfald; ffiont de 
ere just ikke de eneste Aarsager til urigtige Angivelser.

I Henseende tilden videre Procedure med Guldet, eller den i Scheide- 
Konsten faa kaldede Lamellering, da hamrer man Guld-Proven tynd, om
trent som et Pergament og ruller den sammen, faa at eet Lag ikke rører det an
det, derncrst oploser man Sølvet i sit behørige Glas, saa lcenge det behøves; 
paa hvilken Maade man da vil bringe Guldet udaf Skedevandet med det for- 
holdsmcrsige Sølv - Residuum.

Vil mau derimod tage samme Prove og rulle den for teet samman; men 
for Resten behandle den paa foranforte Maade, skal man erfare, ar den fom» 
mer 5 a I Green tyngere udaf Kogningen end den første.

Det kommer og meget an paa, hvor heftigt eller hvor langsomt, hvor 
kort eller hvor lcenge man lader det sammenrullede Guld koge i Skedevandet; 
thi lader man Skedevandet skumkoge i 8 til 9 Minuter, kommer Guld-Pro- 
ven ud med sil behørige Gehalt; kaager Skedevandet derimod ikkun langsomt, 
af Mangel enten paa tilstrorkkelig eller betimelig anbragt Hede, vil det erfares, 
at Prøven i lige lang Tid ikke har tabt neer saa meget Sølv, som paa den første 
Maade; men at samme udkommer Green tyngere, end den første Prøve.

Vil man hamre een Prøve tynd og en anden tykkere, og for Resten be
handle den paa lige Maade under Skodningen, skal den tykkere befindes tun
gere paa Vagten end den tyndere, hvilket kommer af Skedevandets sorskiellige 
Angreb paa Prøven under Operationen.

Ellers fortiener og at anmcrrkes, at urigtige Angivelser foranlediges li
geledes alt for ofte deraf, at man enten ikke behandler Proven reenlig nok, eller 

B 2 renser 
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renfer ben tilbørlig efter Afdrivningen, eller ikke tidlig nok holder Solv-Op- 
losningen fra Guldet, eller og deraf, at man ikke behørig udgloder og egal 
uddriver den ved og bag efter Hamringen.

Da jeg nu faalcdeS har viist ovenstaaende forftiellige Procedure, vil jeg 
strcebe faavidt murligt ligeledes at vife den nøjagtigste og hoistfornedne Om« 
gangSmaade i Henseende til Guld-.Provens Behandling med Skedevandet faa- 
ledes, at den deraf kan udbringes uden mindste Tab, og ikke med storre Re
siduum af Solv end netop behoves, paa det at naar sammes Qvantim fradra
ges, man deraf med Sikkerhed kan vide, at Resten er Guld og at Proven in
deholder den virkelige Qvautitet af Guld, som den havde, forend den blev 
undersogt.

At nu Forføget altid maae vcere det samme, og Udfaldet een Gang, som 
en anden Gang, bor folgende Regler lcegges til Grund og Operationen derefter 
i alle Henseende foretages.
i) Bor det til Skedningen fornødne Skedevand vcere reent og aldeles renset 

fra dets tilfældige Salt- og Vitriol-Syre. Hvorledes det renses, derom 
findes allerede det meste anført paa andre Steder under Titul af falled Ske, 
devand. Altfaa behover jeg ikkun at tilfoie folgende fmaae og faavidt jeg 
veed ikke forhen tilstrækkelig nok anfortc Anmerkninger: a) At Renselsen 
som skeer med en Sølv-Oplosning bor stkee langsom. b) At Skedevan
det bor temmelig slankt omrystes, hver Gang Solv-Oplosningen bringes 
deri, c) At, naar Vitriol- og Saltsyren ncesten er fordreven, bor denne 
Solv Oplosning ved Slutningen tilfcettes i mindre Proportioner ad Gangen, 
end fra forst af, og det ikkun langsomt efter hverandre. d) At, naar 
Blandingen ikke viser sig klar, men melkagtig af Farve, bor den for ar 
klares, lunkes i Sand, paa en varm Kakkelovn. e) At, naar man 
nødvendig behøver en stor Portion, man da bor tillave saa stor en Qvanti- 
tet ad Gangen, som mueligt. f) At man bor henfcette samme vel tilprop
pet og forsynet med Vox paa et kisligt Sted, efter at det er renset og be
fundet saaledes beskaffen som det bor vcere. g) At de forste 3 a 4 Uger, 
medgaae gemeenlig inden Skedevandet lader sig prceparere.

r) Maae man ikke bedene sig deraf til dette Arbeide strap; thi da er det oftest 
for stärkt og angriber Guld-Proven alt for meget, faa at Guldet lekteligen 

derved 
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derved kan senderrives, iscrr om man, enten for at vinde Tiden under Op
losningen, etter for at spare paa Skedevandet, har flaget Guld-Proven 
alt for tynd. For nu ikke at tabe alt for betydelige Fordele, hvor man 
har mange Prover under Hcrnder, bor man fortynde Skedevandet med nye- 
lig kogt og vel afklaret eller distillcret, men ingenlunde raat Vand, og kan 
man derpaa kiende, at det er tyndt nok, naar det tilstreekkelig angriber Tin- 
Spaancr, uden tillige at hceve dem i Glasset, etter uden at kaste nogen 
heftig og pludselig Rog fra sig. Siden henscektes det for at klares, dog 
ikke forend det forsi er prover med nogle Draaber Solv - Oplosning, og naar 
der dermed forener sig uden at tabe sin Klarhed, vced man at det er reent 
nok. Skulde det endda vedblive at vare blakket, fom kan komme af 
det tilfatte Vand, helder man flere Draaber Selv-Oplosning dertil, og 
i Mangel af derved erholdet Klarhed kan det scrktes lidet over Varmen. 
Uden deslige foregaaende Prover og Overbeviisning om SkedevandetS Reen
hed er det ligefaa utienligt til enhver anden, som kil denne Oplosning, da 
det i begge Tilfcelde kaster Partiklerne af det opløfte Selv paa det, som 
endnu ikke er opløst, hvorved dette besvceres, ja, vel og somi andet Fald 
derved bedcekket hindres fra at kunde videre angribes af Skedevandet, uden 
hvilket Angreb Arbejdet ikke kan befordres.

3) At bestemme hvad Residuum af Solv Guldet, efter Afkogning med Skede
vandet, hver Gang bor indeholde, lader sig ikke giore, med mindre Gul
det ved foregaaende Forsøg enten er befundet ganske reent, eller af et vist 
bestemt Gehalt i Henseende til ders Fiinhed. Kan man have saadant Guld 
fra en paalidelig Guardin, kan Skedevandet prøves og erfares paa den 
Maade, som siden skal blive viist i sin Orden. Hvis ikke maae man selv 
forvisse sig derom, siden reent Guld er i denne Henseende uundværligt. 
Nogle Proberere forestaae vel at rense Guldet med Antimonio, siden al 
fremmed Metal i Guldet foreener sig dermed, og endelig ved Hielp af an
bragt Ild og Luft lader sig drive fra Guldet; men uagtet alle de Forsøg, jeg 
med megen Flid har giort, endog efterat have med den nøjagtigste ForblceS- 
ning renset Guldet med Mercurio fbblimato, har jeg dog ikke paa denne 
Maade vceret i Stand til med nogen Sikkerhed at erholde reent Guld; thi 
jeg har altid fundet, ot der har indeholdet een til to Green enten Sølv eller

B 3 nogen 
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nogen anden med Guldet figeret Materie; folgelig, i Stedet for 24 Ka- 
rarig, 23 Karatig og 10 Green, saa at, na ar man i saa Fald skulde rette 
fig efter de almindelige Forskrifter, maatte alle om den Maade forfattede 
Angivelser falde een til to Green rigere ud pr. Mark, end Proven virkelig in
deholdt. Enhver indseer altsaa lettelig, at en Sandhed, som har saa 
mange Meninger imod fig, af Mangel paa noiere Undersogning maae over
sees af Empirici, og da den mindst formodes af dem, maae de nodvendig 
feile, siden de mangle fornoden Indsigt til al unverfoge en fejlagtig An- 
forfel.

Til hvad Vildfarelse saadant Guld kan give Anledning, vil tydelig 
indsees af folgende Omgangsmaade med det renere Guld.

Guldet renses sikkerst, skiont kostbareft ved Precipitation med 
O.v«gselv, hvis Behandlingsmaade jeg skal vise ved Slutningen. Imid
lertid behager man at lcegge Mcerke ril, at man maae vcere forsynet med 
saa fiint Guld, som mueligt, i Fald man fra Begyndelsen af vil vente 
ved egne Forsog, at kunde fastsatte de nodvendigste Regler for Guldets 
Undersogelse med Skedevandet.

4) Bor man anskaffe sig det brugelige Glas til Solv- Oplosningen, som er 
bekiendt under Navn af Scheide-Kolben, paa hvis Figur og Storrelse der 
kommer Meget an, naar man ogsaa vil vcere sikker og fri for alle her mo
dende Uleiligheder. Denne Kolbe maae for det forste ikke vcrre storre i sin 
nederste Runddeel etter Peripherie, end at y Dele deraf kan blive fyldt med 
Proven og dens behorige Skedevand. Rummeti saadan Kolbe, Halsen 
uberegnet, bor altsaa ikke indeholde over 9 Drachmer, faasom Skede
vandet med Proven, som indtager et Volumen af 5 til 6 DrachmerS 
fluidum fylder de | Dele. Halsen bor vcere 5 til 6 Tommer lang, og 
overst i Aabningen af 4 Liniers Vide i Diameter. I saadan Kolbe kan 
Skedevandet koge temmelig ftcrrkt 7 a 8 Minutter, uden at tabe saa megen 
Fugtighed, som behoves for at holde det extraherede Selv oplost, og uden 
saaledes at conccntrcres, at Proven befrygtelig maatte sonderrives ved detS 
under Kogningen yltrcnde Bevcegelse, ved hvilken man desuden her er nod- 
faget at bruge to til tre Gange mere Skedevand, end virkelig behoves, naar 
det allene angaaev en almindelig Selv-Oplosning. I en Kolbe derimod, 

fom 
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som er storre, og følgelig giver Vandet en (terre Overflade, skeer i famine 
Grad af Hede (terre Uddunstning , saa at man maae befrygte, at samme 
Qvantitet af Skedevandet allerede vil vcere uddunster, inden den bestemte 
Qvantitet af Selv kan faae Ven fornsdne Tid at pilles fra Guldet, hvoraf 
vil flyde, at Skedevander, som bliver saaledeö overmaade concentrerct og 
opfyldt med Selv, faaer derved et kaustiss Forhold til at ehe Guldet og 
ssnderbryde det i mindre og (terre Stykker; ligesom man og maae befrygte, 
hvis man afen Hcendclse beticner sig af en Kolbe, hvori Uddunstningen af 
fluida skeer endnu i en heiere Grad, al Guldet ikke bliver halv adskilt, i fee c 
om man efter een og anden Forskrift tager af Skedevandets fornodne Qvan- 
titet mindre for mere til Selvets Oplosning, uden Hensigt til en mindre 
eller (tørre Kolbe, blot for at undgaae forbemeldte Uleiligheder og derudi 
liggende betydelige Aarsager til urigtige Prøvers Angivelse. Etters bliver 
her tillige at erindre, at denne Kolbe maae vcere af det hvideste Glas, jo 
tyndere jo bedre, i Henseende til den ved dens Brug uundgaaclige stcerke 
Hede og strax paafolgende Kiolighed, hvilken Egenskab hos det tynde Glas 
er bekiendt af de saa kaldede Florentiner Flasker, hvori man formedelst de- 
reS tynde Glas kan koge umiddelbar paa en Kull-Ild.

5) Maae man betiene sig af got reent, fcerskt Vand, som proves derved, at 
del beholder sin Klarhed, naar det sammenblandes med nogle faae Draa- 
ber Solv-Oplosning. Merker man derimod, at Vandet ved en saadan 
Prove indeholder nogle saltagtige og jordagtige Dele, kan disse skilles der
fra, enten ved ^at koge Vandet lange under lukt Laag, eller ved at rense 
det formedelst en langsom Distillation, i hvilke begge Tilfalde det jordag
tige forbinder sig med det saltagtige og satter sig til Bunds, hvilket Bund
fald er bekiendt under Navn af Kiedel-Steen. Det forstaaer sig, ar jeg ikke 
her vil have forstaaer almindelig See- eller Salt-Vand. Foranforte salt
og jordagtige Vand kan nu vel vare bleven en Hoben renere, end det var; 
men der er dog altid tilboieligt til al gaae i Forraadnelse, isar det distillerede, 
og i saa Fald duer det ikke mere, da det ved forste Varme, som her er »und- 
gaaelig, kaster sin Jord fra sig, der falder paa Proven og betynger den; 
thi hvorvel Operationen i det hele er betydelig, har man dog kun med smaae 
Partikler og smaae Qvamilerer ad Gangenet giore, hvilket ister maae iagt

tages 
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tages med de ferste Prover, hvorpaa hele Omgangömaaden siden med den 
ovrige Prove i det Store skal grunde sig.

6) Bor man forsyne sig med en liden Skaal af fiint Guld, for derudi at glove 
Gulv »Proven naar den tilgavns er renset fra Solvet. Denne kan vcere 
dannet, fom et stort stavr Theskee-Blad, med et lider Greeb i den spidse 
Ende, at man beqvemmeligt og sikkert kan gribe fat paa den med Probeer- 
Kloftcn, naac den med Proven ffal ind og ud i Muffeln. Guldet af om
trent halvanden Bukat er hertil tilstrcekkclig. Nogle bruge og er Leerkar, 
dannet som en stor flad Kapel. Men foruden at saadant Kar i Henseende 
til dets Porosilet meget let kan beskadige Proven, som er gemeenlig blod, 
naar den lcegges derpaa; saa antager det og megen Smudsighed, saa at 
man ofte ikke saa noie, som i Guld-Skaalen, kan blive vaer, om noget 
er tabt af Proven. Desuden staaer man ved er saadant Leerkar fare for, 
at det formedelst den her forekommende Afvexling med Kulde og Hede kan 
gaae i Stykkerunder Arbeidet og Proven derved spildes, som er heel uan- 
genemt ved en Operation, der for sin Akkuratesse medtager megen Tid og 
fordrer den hoicste Opmerksomhed.

7) Behoves en saa kaldet Schcidefod, hvis Figur sindes aftegnet paa sine be- 
hörige Steder. Herpaa scettes Kolben umiddelbar over Ilden. Hvor 
Kolben hviler maae ikke vcere over eller under meer end tre Tommer fra Grund
fladen ; thi i forste Fald vil man have Ulejlighed af for megen Hede, og i 
andet ikke kunne anbringe Hede nok, i det mindste ikke faa hastig som man 
bor. At denne Scheide-Fod er vel bred, er bedre, end al den skulle vcere 
for smal, fordi man i sidste Tilfcelde maatte lcrgge Ilden uden forScheide- 
Foden. Fire Tommer viid og breed er best; men naar Kolben ved at falde 
til Siden ikke kan falde ud over, er den hoi nok. Hvad der i ovrigt bi
drager til Operationens lykkelige Udfald, vil jeg her kortelig anfore, skiont 
det af mange maaskee ikkun vil ansees for smaae Ting.

8) Da ved Guld-Provens Behandling i Skedevandet, iscrr behoves idelig 
Tilsyn med alt, hvad som foretages, bor en Proberer fornemmelig vcere 
betcenkt paa et lyst Vcerelse med en Kamin og et Trcekror, hvorunder han 
beqvemmeligt og uden Ulejlighed af Kul-Ilden og SkedevandelS Uddunst
ning kan behandle sine Prover. Er der sammesteds tillige Lejlighed til en

Pro-
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Probeer- Ovn, er han faa meget bedre faren, som han da kan have Øic med 
han Assistent, fom ved mange Provers Forfcrrdigelse er uundvarlig. I 
hvilken Henseende jeg for det

9) vil raade enhver redelig Proberer eller Guardin, som vil staae til Ansvar 
for sit Arbeide, at han ikke lader Udfaldet af nogen Operation ankomme 
paa andre, med mindre det maatte vcere et ubetydelig Arbeide, eller noget 
saadant, hvormed han den lcengste Tid kan have Tilsyn. Begyndere i dette 
Fag kan maaskee vcere tient med at vide, hvad der iscer paaligger en Pro- 
bcrer, naar han skal fvare til en rigtig Guld . Prove, nemlig:

a) Al han selv veier sin Guld-Prove.
b) Selv scetter den paa Kapellen tilligemed det dertil henherende Selv oz 

Blye.
c) Selv tager Proven af Kapellen og undersoger begge, om den forste er reen, 

og om intet af Guldet er spildt i den sidste.
d) Selv har Aie med ved Provens Lamcttering, om den er ham ret jevn oz 

til den anordnede Tykkelse uden Skiel og uden Ridser.
e) Selv ruller Proven sammen.
f) Selv bivaaner Provens Kogning, saavel i Skedevandet som siden i 

det ferjVe Vand.
g) Selv tager Proven af Kolben.
h) Selv torrer den over Ilden og udgloder den; og endelig
i) Selv undersoger den paa Borgten.

Naar han gaaer til Berks paa denne Maade, uden at lade en saa vigtig 
Sag ankomme paa andre, eller uden at oversee den mindste Omstændighed ved 
Arbcidet, som enten kunde behove at rettes eller at igicntages, vinder han 
derved almindelig Tillid og er tillige i sin egen Samvittighed overbeviist, at 
han opfylder sin Pligt imod Staten eg enhver, som fortroer sig til ham, som 
en kyndig og reddig Proberer.

Saa meget har jeg fundet fornodent at forudscette i Anledning af en 
rigtig Guld-Proves Erholdelse og derpaa grundede Angivelse. Hvad videre 
man kan behove at vide om denne Sag, har jeg med Flid forbigaaet, for ikke 
at gientage, hvad andre Proberere allerede have bekiendtgiort i deres Afhand
linger om Guld Proven. Overalt bor enhver, som vil samle sig de fornodne
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Indsigter i en fcia vigtig Materie, lcrse flere end een Autor; thi i Chemien er 
intet faa nyt, som jo grunder sig paa gamle Erfaringer og Sandheder, og 
som jo lader sig anvende i mere end et Arbeide; hvorvel jeg maae tilstaae, at 
de sierste og grundigste Probere, jeg veed af at sige, have alle vceret temmelig 
tilbageholdende i at afhandle denne Materie omstcrndelig, maaffee for ikke alt 
formeget at robe deres Konsi eller Vivenffab, hvorved de vilde tabe deres For« 
deel af mange Aars moifommelig erhvervede Erfaringer, og utallige deels be
kostelige deels ftngteslofe Forfog. Og naar jeg ffulde leve derved, og ikke 
ffrev mere af TEre - Lyst end Vinde - Syge, var jeg heller ikke at fortoenke, om 
jeg paa samme Maade sogte at aagre med mine ligefaa msifommelig samlede 
Indsigter, for at blive vis i Sagen.

Forsynet mcd alle forommeldteRequisita, forholder man sig med Proven, 
saaledes som folger:

Man afvcier tvende scerffilte Portioner, hver beregnet til £ Mark eller 
6 Karat af efterffrevne med Qvargselv praecipiterede Guld, og det saa meget 
mueligt er, ikke i mange, men helst i et heelk Stykke, og for at bruge den 
yderste Forsigtighed, afviffer man Guldet, hver gang det gaaer imellem Fing
rene og paa Vcegten, med et fiint linnet Klcede, at det mueligen vedhængende 
Slov ikke ffal besvcere samme, og tillige komme i Arbejdet eller paa Kapellen. 
Til hver 6 Karat afveies tillige 13 Karat fiint Solv og | Deel O.vintiu reent 
Blye. Hver Prove af Guld indsvebeS i saa lidet Stykke Postpapir, som 
mueligt, ligeledes Solvet og Blyet, det sidste helst i en kugleformig Dannelse.

Esterat Probeer-Ovnen og Kapellen ere blcvne saa hede som fornodent, 
bringes en Portion Blye paa enhver Kapel, vg naar dette driver, tilfattes 
under lige Grad af Hede, ligeledes paa enhver Kapel en Paquet med Solv, 
fom gier at Blyet ligesom stsrkner, hvorefter Blandingen smelter inden et Par 
Minuter og driver. Til hver af disse drivende Prover fatter man nu en Por
tion Guld, hvilket smelter ufortovet og forener sig med de forrige Metaller. 
Denne Blanding afdrives med en munter Ild og ikke alt for sparsomt anbragt 
Luft. Af Erfarenhed veed jeg, at fiint Solv oste har noget hos sig, som 
gier Guldet flygtigt, som for cv meldt, hvorfor det er raadeligsi at fatte Solvet 
paa Kapellen forend Guldet. Var dette ikke at befrygte, vilde jeg fom andre 
raade ril der Modsatte, i fat*  hvor Guldet havesi smaa Stykker; thi i saa Fald 

har
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har det den Egenskab, at det hanger sig gierne ved Siderne af Kapellen, hvor
fra det lofts, na ar det i Blyet ind smeltede Solv (ranger Massen til Siderne 
og forener sig med Guldet; men har man et heelt Stykke Guld, er det lige- 
megcr enten det saltes forsi eller sidst paa Kapellen, naar det kun ikke lagge6 
paa Siderne af Kapellen, men midt paa den smeltede Masse, siden intet Tab 

da er at befrygte.
Naar Proverne ere saa kolde, at de kan tages af Ovnen, og de for 

Resien befindes rene paa Overfladen, og intet enten af Selvet etter Guldet 
formedelst Ridser i Kapellerne at vare spildt, tages Kornene, som gode, ud 
af Kapellerne med en Korn.Tang og renses neden under meden stivhaaret 
Borste fra al muelig Ureenlighed.

Imidlertid saltes tvende haardbrandte tynde Kapeller af feed Leer under 
Muffeln, og i hver isar, som er vel igiennemgledct, leggcs en Guld-Prove, 
som efter at vare bleven gloende, tages ud, kioles og lamellercs, det sidste 
fra Siderne til Midlen, og naar Proven faaledeS ved Hamringen er bleven f 
Deel storre, glodes, kioles og flaaeS den saa lange og saa oste, tilden er 
bleven af et Pergaments Tykkelse, dog faaledeS, at den bliver lidet tykkere i 
Kanterne eller i det mindste ikke tyndere end Resten. Isar maae noie iagttages, 
at Pladerne ikke faae Skiel eller Ridser, enten ved at hamres for var-mt eller 
for lange imellem Glodningen, eller og, som ofte skeer, ved at luftes for 
hastig efter Afdrivningen, fsrend de endnu ere ret afkiolede. I saa Fald ha
ver Overfladen sig som en Boble, og bliver ved Hamringen eller Lamelleringen 
bladet og iltat, hvoraf folger, at Proven under Kogningen med Skedevandet 
gaaer fra hverandre og spildes.

Begge Prover dannes fom en Penge aflige eens Storrclft, og imedens 
de endnu ere blöde efter sidste Udglodning, trilles de sammen med Fingrene i 
en langagtig Form, saa takte og jevne som mueligt, dog at Lagene ikke berove 
hverandre, hvorefter de glodeS paa nye uden videre at behandles med svedige 
eller fittede Fingre.

Efter alt dette maae man vare betankt paa SolvetS Adskillelse formedelst 
det rensede Skedevand og forommeldte ferske Vand.

Scheide-Foden sattes paa et saa hoit Ildsted, at man uden at bukke sig 
for meget kan befte Kolben og den deri varende Prove; under Scheide - Foden 

C 2 lag- 
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laggeS en god Kul-Ild af bedste Kul, omtrent saa mange, at Ild,Stedet 
er dermed fyldt. Medens diffe komme i Brand, fyldes 6 Qvinlin renfet 
Skedevand i Skede-Kolben, hvis Munding bedakkes med en liden Papir- 
Hytte eller kort KrcrmmerhuuS. Naar Kullene brcrnde klart, bringes Guld- 
Proverne i Kolben, fom sattes bedakt paa Sch'eide-Foden over Ilden. Ske
devandet med Proverne maae nu strax bringes i fti^Kaag, dog et stärkere end 
at Rullerne haves og staae ligesom paa Enderne, hvilket gierne ffeer i Be
gyndelsen. Kogningen bor saakcdes vedvare i 9 Minuter, da der imidlertid 
viser stg den rodagtige Damp og store Bobler, som mange urettelig angive for 
tilforladelige Kiendcmerker, det forste, naar den rode Damp ophorer, paa 
Selvets fuldkomne Oplosning, og det sidste, nemlig Boblerne derpaa, at in
gen Oplosning finder mere Sted; tuen faaledes har det sig ikke; thi det viser 
allene, at ingen heftig Oplosning finder mere Sted, og at der endda kan vare 
Solv i Proven, vil man blive vaer paa Vagten.

Efter forommeldte Tid tages Kolben af Ilden, hvoraf Skedevandet hel- 
des strax men langsom, for strax tnien at forsynes med 3 Qvintin friff Skede
vand, inden Glasset torres inden til, hvilket Skedevand haldes langsomt i Kol
ben langs ned af Siderne ad Glasier paa Proverne, fom sattes paa nye over 
fvifÉ Ild, og naar der da omtrent efter 2 Minuterö Opkog vise sig store Bob
ler, tages det sidste Skedevand af Ilden og haldes til det forrige.

Imidlertid maae man have forommeldte ferffe Vand i Beredskab, som 
bor vare i Kaag, hvilket skeer sikkerst og recnligst i et saa kaldet g rom Mixtur- 
Glas, ved Siden af Ilden, hvor Proven scheides, og naar det sidste Skede
vand er haldet af Proverne, fyldesKolben nasten fuld med dette kogende Vand, 
hvori Proverne bevagcs lampeligen frem og tilbage. I Fald Vandet bliver 
deraf blakket, fom er at formode, halves det strax af, og atter andet friff 
igien paa Proverne, saa mange Gange indtil det viser sig ganske klart. Glas
set fyldes paa | Deel nar med Vandet, som da med Proverne sattes over II. 
den forat rense dem aldeles fra det overblevne saltagtige og solvbeblandede Ske
devand, hvilket ikke kan ffee ved blot Skylling, hvorfor Proverne maae i for- 
bemeldte Vand udkoges over en frisk Ild ligesom i den forste Kogning.

Vandet maae nodvendig bringes gesvindt i Kog; thi ved langsom Kog
ning stige svare Bobler op af Vandet, som stede de meget ffisre Ruller mod 

hin-
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hinanden, fa a at de lettelig kan sonderbrydes, hvilket jeg ikke har merket ved 
Vandets hastige Kogning. Efter 3 a 4 Minuter hceldes det kogende Vand af 
Proverne og koges saaledes tvende Gange i Rad, og sidste Gang afhceldes Van
det paa gansike lidet ncer, som bor blive ved Proverne, paa det disse desto let
tere kan glide af Kolben.

Derpaa ryster man Nullerne ud paa et blodt hvidt Torklcrde sammenlagt 
som c 11 Pude, faa lcempeligen og forsigtigen, at de ikke sonderstodeS i Glasset, 
eller ved at falde paa Torklcedet stodeS paa Kanterne, hvorefter Glasset befces, 
og naar da derudi ikke merkeö nogle afstodte Guld-Partikler, er man vis paa 
at SolvctS Adskillelse eller Oplosningen er skeet forsigtig og for faa vidt til- 
berlig.

Guld-Rullerne, som have en lyftbruun Farve, omtrent som Bronze, 
optages nu med en but og lang Naal af Torkleedet, som tillige maae estersecs, 
om intet af Guldet kunde vcere spildt derpaa ved at tages ud af Glasset, og 
lcegges paa Glod - Skaalen. Derudi fcetteS de paa Jern - Pladen uden for 
Muffel - Hullet og afdampeS langsom; t( i i Tilfcelde af en pludselig Hede, vilde 
Vådsken, som de endnu indeholdt, komme i Kog, og lettelig foraarsage de 
skiere Rullers Souderbrydelse.

Men naar de paa forbenccvnte Maade ere asdampede, ffyttes de lidt ester 
lidt ind i Muffelen, hvor de ved en maadelig Glod-Ild strap forandre deres 
morke Farve til en lyscguul, trcrkke sig sammen og blive snurre. De maae 
heller ikke siaae alt for lcenge i Ilden, ellers smelte de, eller og faste sig med 
Enderne kil Glod-Skaalen.

Naar de ere udtagne og afkielede, tages de lettelig med en Pincet og 
lagges paa Vagten , hver Rulle for sig, for at fee om de ere lige. Man 
efterseer tillige Glod-Skaalen, om noget skulde vcere spildt. Ere Rullerne 
lige tunge, vced man, at intet er tabt, og Arbcidct fra denne Side betragtet 
er rigtigt. Nu saiulcs Rullerne paa eu Skaal, og da man til hver Prove 
af stint Guld har afvent 5 Mark, tilsammen 12 Karat og forbeholdt Guldet 
et Residuum af 2 Green Selv pr. Mark, efter det ovrige tilsatte SolvS Fra- 
skillelse; faa bor disse Ruller veie 12 Karat 1 Green, og begge fordoblet 24 
Karat 2 Green.

C 3 Men
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Mes endda er man ikke sikker; thi sort, at man ved ot iagttage alle for- 
bererle Kauteler kunde undgaae at angive det proberede Guld 2 Green rigere, 
end det virkelig var, endftiont man havde giort sin Prove med Guld, som 
hemmelig indeholdt s. Ex. 2 Green Solv pr. Mark; faa var det dog mueligl 
at feile, enten ved at have brugt alt for fvagt Skedevand eller for liden Kolbe, 
Mer ved ikke at have ladet Proverne koge hurtig eller lcenge nok.

For da at vrere ganske sikker, bliver det en fornoden Sag, at man igien- 
tager sin Operation uden mindste Forandring i nogen Maade, alleneste at man 
koger sine Ruller if Minut lcengere, da man vil erfare, at det her brugte Guld, 
i Fald det har vrerct flint, vil vise sig meget brostfreldigt, og at Omgangsmaa- 
den, som her har vceret forfkiellig i Henfeende kil Tiden, har foraarfaget dette 
bestemte Udfald, og endelig overbevifcg om den forste Proves Rigtighed, faa*  
som man ved sidste Prove seer i forste at have gaaet Guldet faa nrer fom 
rilborlig.

Har Guldet derimod vreret mere Solv-haltig, end man formodede, vil 
Proven blive heel, men befindes lettere paa Vregten, og saaledeö sees baade 
Guldets rette Gehalt og Omgangsmaadens vedberlige Indflydelfe paa Proven.

Naar man altfaa har saadant Guld til Prove, som indeholder mere Solv 
end man ventede, er mit Raad, at man ikke lader det beroe ved denne sidste 
Prove; men at man end engang igientager Operationen, og lader Rullen koge 
i a 2 Minuter lcengere, fom da blev 11 a 12 Minuter i det forste Skedevand, 
og dernrest underfoges fammes Vcegt, da man paa den ene Maade endelig vil 
blive vaer, at man har gaaet Guldet faa nrer font mueligt, naar det begynder 
at falde i Smuler. Dog dette er allene et Forsiag jeg vil raade dem, font 
endelig vil vrere overbeviiste om, hvad enten et Slags Guld er fiint eller ikke.

Men forudsret endog, at det Guld, man bruger, er faa fiint fom det bor 
vrere, for efter dets Forhold til Skedevandet og Skedevandets til hunt, at 
kunde bestemme et almindeligt Forhold i alle Stags paafolgende Guld-Prover, 
faa bor man da til sin egen Sikkerhed igientage Operationen, for at overbe
vises om, at man fa av el een fom anden Gang har lagt Mrerketilalt, hvad 
der horer til et overeenstemmende Forhold i alle Tilfcelde, hvorved en muelig 
Forffiel i den udbragte Guld Prove fan finde Sted, og naar man da finder, 
at den sidste og forste Operation har et og famme Udslag, er man ikke allene 

vis
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vis paa, nt man har brugt samme Omgangsrnaade, saavel i Henseende tit een 
fom anden Prove; men man kan og heraf giore sig en Regel, hvorefter at be- 
handle alle Guld-Prever med den ubedragelige Forvisning for sig selv og tit*  
livsfulde Forsikring for andre, ar Man forsiaaer, hvad der hsrer til en rigtig 
og paalidelig Guld-Prsve.

At man i Tilfalde af Guld-Provens stsrre eller mindre Vcegt, end de 
ommeldte i2 Karat i Green behover længere eller kortere Tid, mere eller min
dre Skcdevand til ved Kogningen at extrahere Solvet, og at man for at und- 
gaae unodvendige Bekostninger med et Forfsg af en heel Mark, heller vcrlger 
i Mark, da Hensigten dermed ligefuldt kan opnaaes, i hvilket sidste Tilfalde 
man og maae inddele sin Q3o?gj i 8 Dele, imod at man i forste Fald bruger | 
Deel. Alt dette anseer jeg for overflodigt at anmelde, fom noget, der af sig 
selv lettelig kan indseeS og begribes.

Men i Henseende til den almindelige Forholdsmaade med enhver Prove, 
maae jeg da erindre, at man, ved at prove de ringere hallige Guld-Sorter, 
ikke bor give dem samme Storrelse i Lamelleringen, som de rigere; men een6 
Tykkelse; thi ellers vover man, at Proverue blive for tynde og tilboielige til 
at hensmulne ved alt for steerk Extraktion, da den noiagtigste Qvartering i saa 
Fald ikke kunde forebygge Guldets Sonderrivelse, ligesom man heller ikke i det 
modsatte Fald, naar man ikke giorde de riighaltige Guld-Prover stsrre end ve 
ringere, maatte befrygte, at Skedevandet i den bestemte Tid ikke kunde extra
here alt det Solv, som det i andet Fald vilde giore, deels fordi Guldet er saa 
meget tat og sammeuholdigt, deels og fordi et tykt Stykke Guld, formedelst 
dets stsrre Deelbarhed, bedcekker det indvendige Solv og hindrer Skedevandet 

fra at angribe det.
Saa mange Anstalter og saa megen Nsiagtighed behoves til at udbringe 

en rigtig Guld-Prove i en Tid af omtrent 2 Timer; men saa er man og lange 
visiere i sin Sag, end naar man endog med samme Nsiagtighed anstiller en 
Selv-Prove, hvilket maaffee vil synes utroeligt i Henseende til de mange 
Slags Arbejder, som den forste udkrcevcr frem for den sidste. Men Aarsagen 
til den stsrre Forvisning man kan have om Guld Provens Rigtighed, kom
mer deels deraf, at man har de til den attraaede Forandring virkende Midler 
mere i sin Magt ved Guldet end ved Selvet, deels eg deraf, at Guldets Fuld- 
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kommenhed og Sammenhceng formedelst dets Bestanddeles noiagtige Forbin
delse og Deelbarhcd i uendelige Dele, formedelst sin fine jordagtige Beskaf- 
fenhed er faa meget stsrre, fom bete Vcerd langt overgaaer Selvets.

En velsvet Guardin eller Proberer er derfor ulige bedre i Stand til at 
bestemme Forfkiellen af i Green hos Guld- end end \ Green hos Selv - Pro
ven. En ikke mindre Forskie! er det for dem, der fbal fcelge og kiobe Guld, 
da 5 Green Guld belsber sig til 12 Sk., men | Green Sslv noppe til 2 Sk. 
Man har fslgelig Aarfag nok til at bringe Guldets Prove til den storfie Fuld
kommenhed, ligefaa vel som Selvets.

Hermed haaber jeg da at have viist, hvorledes man bsr gaae til Berks 
for at tilvejebringe en paalidelig Guld-Prove, ligesom jeg ved min forhen ind, 
sendte Afhandling har beskrevet den rette Omgangsmaade med en rigtig Solv- 
Prove.

At ingen hos 06, faa vidt jeg veed, er forhen falden paa at afhandle 
denne Materie kan rimeligviiS have mere end een Aarfag.

Det er begribeligt, at Theorie uden Praxis, og Praxis uden Theorie 
ere begge utilstrækkelige i en Videnskab, fom forudsætter faa mange forskiellige 
Kundskaber og Indsigter for at tiende Metallernes indbyrdes Forhold; Ildens 
og Luftens Krcefter; sammes forholdmcSsige Anvendelse, eller mere og min
dre Indskrænkning; visse Vcedskers Medvirkning og Indflydelse, medvidere; 
faa lang Erfaring, for at blive vis i sit Arbeide; faa megen øvelse, inden 
man faaer den rette Behændighed og Sikkerhed i Haandgrebene, og faa stor 
Taalmodighed, for ikke at kede s ved de mange mislingede Forsog, fom saa 
ofte indtreffe ved deslige chymiske Operationer, tiaat*  Sagen udkrcevcr faa me
gen Neiagtighed. Alt dette kan man ikke fordre af enhver almindelig Probe
rer eller Guardin, folgelig heller ikke forlange at han skal vcere i Stand kil at 
oplese alle ved en Guld-eller Solv-Prove modende Vanskeligheder, og naar 
handel ei kan, kan han mindre skrive nogen fyldestgiorende Afhandling om 
Sagen.

Men da ethvert.Riges Mynt er et Regale, hvorpaa publica fides for 
en stor Deel beroer, og den med Mynt-Versenet faa noie forbundne tilforlade
lige Guld- og Solv Prove, er den eneste Hint mel enhver kan have, fom vil 
kiobe eller scrlge disse Kdlere Metaller; fa a ind sees lettelig, at en sikker Vciviis- 

ning
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ning i saa Fald er saa langt fra overstodig, al den endog burde vcere alminde- 
lig bekiendt, for al forebygge al Slags Understock».

Endog for deres Skyld, hvis Sag det er ak vcere Mynte-Deciforer, 
eller i paakommende Tvistigheder al domme om en Guld og Solv-Proves 
Rigtighed, fom Basis for Mynternes rette Gehalt, fynes faadanne Anviis- 
ninger at vcere aldeles uundværlige; thi uden at tiende de Feil, fem kan be« 
gaaes i Proceduren, maae de nsdvendig lade sig binde paa 2Ermek, hvad en 
Proberer finder for godt ar sige dem, og blindt hen bifalde faadant hans Ud
sigende. Men vi have ingen Mynte - Deciforer for ncervcerende Tid, vil maa- 
skee nogen svare, og hvis faa er, er det ilde.

Men jeg bor erindre mit Lovte om Tilberedelsen af fiint Guld, som skeer 
paa folgende Maade: Man tager 2 Lod Specie - Dukal-Guld, staaer det ub 
i Plader saa tynde som Papir, gloder og koger det i lidet fortyndet Skedevand, 
skiercc det i smalle Strimler og udgloder dem atter, hvilke Strimler siden skal 
oploseö i Skedevandel saaledes som folger. Dette Skedevand maae vcere ren
set fra al indblandet Vitriol-Syre, ved at distillcre 4 Pund Skedevand over 
3 Pund kryftaliserel og pulveriseret Salpeter igiennem en Relorle, saalcenge 
indtil det tilbageblevne Salpeter er bleven ganske tort.

Af faadant Skedevand tager man 8 a 9 Unzer i en reen Kolbe, og kom
mer deri forommeldte Guld-Strimler, som scetteS paa en Scheide,Fod over 
nogle faa Gloder. Naar denne Blanding begynder at blive varm scetteS der
til i a 2 Qvintin af den hvideste cegypkiffe Salmiak, da man strap vil merke, 
at Guldets Oplosning i Skedevandel begynder ak gaae for sig, jo langsommere 
jo bedre. Merker man, at den stccrke Bevcegelse og en rod Rog begynder at 
Minke under Oplosningeit, er det Tegn til at Oplosningen standser af Mangel 
paa Salmiak, som altsaa vil foreges med 1 O.vintin ad Gangen, indkil Op
losningen med den sig derved yktrende Bevcegelse og rodagrige Damp viser sig 
paa nye, og naar man saaledes har forbrugt omtrent 8 O.vintin Salmiak, skal 
Guld-Strimlerne befindes oplsste, og noget hvidt Kalk liggende at svomme i 
Oplosningen, som er Solvet, der har vceret i Dnkaterne. Medens Oplos
ningen fFecr, maae man vel agte paa, at Heden ikke er for stcerk under Kol
ben, og ar man loselig tildcekker sin Kolbe med et Papir-Krcemmerhuus, ar ikke 
for meget af Skedevandel fEal uddunste under Skum- Kogningen ; thi jo lang.

Uye Saml. IV. 25. D som. 
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sommere ög Mindre voldsom Gulders Oplosning skeer, jo skionnere af Farve 
vil Guldet komme ud af efterfolgende Precipitation.

Der oplofts Guld heldcs derpaa, medens der endnu er varmt, i tvende 
Unzer kogende, ferskt og vel klaret Vand, som maae have kogt vel lcrnge forud, 
eller i dets Sted i diftilleret Vand; henscetteS dernoeft for at kjoles, og naar 
Oplosningen er kold, heldes den sagte og klar fra sit Bundfald; hvilken Til
stelning af Vand er uforneden, med mindre det under Oplosningen altfor 
sicerkt uddunstede Skcdevand har tabt for meget af sin Vcedske; thi naar den 
kan undgaaeS er man sikker, ar Guldet ved Qvcrgfolvs-Oplosningens Tilsårs 
falder ncesten aldeles reent og uden Beblandelfe med Qvcegfolvet til Bunds, 
som ellers skeer meget ler, hvorvcl der i saa Fald med Guldet blandede Ovceg- 
solv lektclig siden lader sig derfra adskille. Imidlertid maae man have 8 Un
zer reent Qvcegfolv i Beredskab, hvilket noie maae undersoges, om det er frit 
fra al Indblanding af Blye, W'Smurh eller Selv, som temmeligt sikkert kien- 
des enten ved at afryge lidet deraf i en Digel, hvori intet ved en morkerod 
Hede maae blive tilbage; eller med at gnide det i det Hule af Haanden, da 
Let i Tilfalde af at vcere blandet Med et af forbencrvnte Species, bliver pulvcr- 
agtigt og trcrkkcr sig paa langs; men hvis der er reent, lober lettere og ligefaa 
kUgclagtig fom forhen. Ellers er den sikkerste Maade til at renfe Qvcegsolvet 
denne, ar man helder Z Unzer af forommcldte rensede Skedevand og ligefaa 
meget reent Vand paa omtrent 12 Unzer Qvcegselv i et Glas og ryster det vel 
imellem Heenderne, da det sig deri befindende Blye, Wismuth eller andet 
fremmed Metal deels oplofts og deeis corroderes, hvilket Fluidum, om der 
endnu skulde findes noget pulveragtigt deri, skylles fra Qvcegsolvet, hvor 
efter Qvcegsolvet blandet med | Deel ulcedsket Kalk og ligefaa meget reent 
Potaske i en Retorte, diftilleres i en Kolbe fyldt med Vand.

Mange renfe Qvcegsolvet fra forbemeldte Indblandinger allene ved at 
skulpe det em i fortyndet Skedevand, men det er en meget ufuldkommen og 
upaalidelig Maade, og at renfe det blot ved ar trykke det igiennem et Skind er 
aldeles til ingen Nytte.

Foranferte 8 Unzer Qvcegfolv oplofts i 20 a 24 Unzer af ovenbeskrevne 
Skedevand, beqvemmeligft i en Sand-Kapelle ved Hielp af vel ftcrrk Hede. 
Og naar denne Portion Qvcegfolv er paa denne Maade oploft og klart fra sir 

Bund-
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Bundfald, i Fald noget saadant derved skulde forefindes, forvares det indtil 
det er blevcn koldt.

Man tager derpaa el faa kaldet Sukker-Glas, omtrent af i Pols 
Størrelse, flaaer Guld-Opløsningen deri og helder faa paa engang O.vægfølv- 
OpløSningen dertil.

Ved Sammenblandingen og idelig Omrøring med en Træepind vil begge 
Dele ligesom oste sig, og Guldet omsider falde til Bunds med en morkebruun 
Farve, om det ved Precipitation er bleven reent nok; men med on sort Farve, 
om Qvægsølvet har forbundet sig dermed, som endelig ikke siger noget, da det 
siden kan skilles derfra.

Saasnarr Guldet, som meldt, har sat sig paa Bunden, og det oven- 
staaende Vand er klart, maae dette strap heldes af i et aparte Glas, i hvis 
Sted flaaes kogt klart eller distilleret Vand derpaa, som omrores og heldes ril 
det forrige, hvormed continuexes faa længe, indtil Guldet begynder at hæve 
sig og tilsidst at svomme, da Vandet heldes af faa nær som mueligt, siden op
tages Guldet og torresi en reen Porcellain-Kop paa en varm Kakkelovn.

Dette torrede Guld-Pulver indsvøbes i flint Papir, og naar en god 
Digel, forsynet med et Dæksel, er bleven vel udgløder, kommes det derudi og 
afrogeS, i Fald noget Qvægfølv fkulde mueligen hænge ved Guldet. Man 
tager derpaa i Lod pulveriseret og calcineret venetiansk Borax og kaster til 
Guldet i Diglen, som vel tillukket gives en hastig og tilstrækkelig Hede, at 
Guldet kan smelte vel sammen med Boraxen, hvorom man er forvisset, naar 
Diglen har været hvidgloende. Ved sammes Aabning maae vel agtes, at in
gen Kul falder deri, som gior Guldet sprodt og vanskeligt at udhamre.

Naar Diglen er bleven kold, siaaes den i Stykker, og Guldet, som er 
i el heelt Stykke, skilles derfra. Skulde Guldet ikke være tæt nok, kan det 
smeltes om igien uden videre Tilsætning; dog med delt Forsigtighed, at der 
ikke falder Kul i Diglen.

Den saaledes tætte og kugelförmige Guld-Klump maae nu forsigtigen 
udhamres i jevne Plader af omtrent en Dukats Tykkelse, uden Skiel eller Ind- 
huling, og derefter glodes Guldet, afrives med Sand og Vand, hvorved det 
bliver reent og blødt at skiære i. Saaledes tilberede! skiæres det i Strimler af 
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en Linies Brede, for at bruges, som meldt, i Stedet for andet med Antimo- 
nio renset Guld.

Denne Rensnings-Maade er vel noget kostbarere og forknyttet med en 
Hoben stere Omstændigheder, end den som skeer med Ankimonio, iscer om man 
ikke i Forvcien er forsynet med renset Skedevand og O.vcrgsolv; men derimod 
er den altid sikrere; thi ved at bruge Antimonium er man ncesten aldrig vis paa 
at faae reent Guld, og folgelig heller ikke paa at arbeide med den Noiagtig- 
hed , som behoves for at lcegge god Grund til en rigtig Guld-Prove.

Vil man endelig spare noget, behover man allene at skille Qvorgfolvet 
fra Skedevandet og at bekiene sig deraf til dette Arbeide.

Overalt kan en habil Proberer have nok af forncevnte Qvantitet Guld 
for hans hele Levetid; thi det er just ikke sagt, ot han er forbunden til altid og 
allene at bruge stint Guld for at kiende sit Skedevands Forhold m. v. da han 
med samme Nytte kan bruge alle Slags Guld-Blandinger, naar hanattene 
veed deres egentlige Gehalt. I hvilket Fald han helst bor vorige den Slags 
Guldblanding, som i Henseende til Guldets virkelige Gehalt ikke behover at 
deles i i eller | Green, i hvorvel de smaa Uleilighedcr, som flyde af halv Vcrgt 
ere ubetydelige for en nogenledes ovet Proberer.


