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Til Laseren.
jSjet vil Aden Tvivl forekomme Laseren af disse Samlinger salsomt / at han i faa lang en Tiid inter har
seet fra Selskabet; og det er billigt at giore ham nogen
Reede for denne Stiltienhed. Strap efter den ivde To
mes Udgivelse mistede Selffabet i sin elffede Prases sin
vigtigste Opmuntrer/ det blev endog ved Hans beklagelige
Bortgang Huusvildt; thi hos denne Larde Herre havde
det hidindtil holdt sine ugentlige Moder. At Selffabet i
det paafolgende Aar blev uvirksomt/ var en Folge af de
Tiders Omstandigheder/ men da disse forandredes/ og
det Meget/ som ti! Rigernes Tarv maatte foranstaltes/
tillod det/ tankte Monarken ogsaa paa vort Selffab.
Alt i Aaret 1774 d. 21 April blev en Commission ud
navnet for at esteraranffe/ paa hvad Fod Selffabet burde
sattes/ for at fremyielpes ti! sin forrige Virksomhed. Fol
gen heraf blev/ at Hans Mayeitet ikke alleneste ved
Rescript ti! Selffabet af zte October 1774 behagede at
btefalde forommeldte Commissions Forflag til Selskabets
Fortsettelse, nun endog Selv allernaadigst behagede
at vilde kaldes dets Protector. Imidlertid var Mcdarbeidernes Antal markeligen formindffet; Doden havde
bortkaldet nogle/ andre vare nodte til at trade af fra en
X 2
Bane/

Bane, hvilken Alder og Tmthed ikke langer tillod dem at
qaae ad, faa fattedes ogsaa Selffabet endnu det fornodne
Forsamlings Sted. Paa begge disse Mangler blev raadet
Bod. Bed nyt Val formerede Selffabet betydeligen sine
Medlemmers Tal, og Kongens allernaadigste Forsorg
forundte det i Januar. 1776 Vcrrelser paa sir Palais,
hvor det ogsaa forste Gang den 29 Martii i samme Aar
var forsamlet. Nu valgte det sig en Pr cese s; thi dets
forrige aldrig forglemte Präses tillod de mange og vig
tige Forretninger i hans hoye Embede ikke at bivaane de
ugentlige Moder. SaaleDes sadtes da Selskabet ved
Hans Mayestets allerhoyeste Forsorg! sin scedvankige
Gang, og fremmer Ugentlig med fornyet Kraft og Virk
somhed sine Hensigter. Dog seer Laseren ikke denne Gang
Frugten af dets Bestræbelser. De rmrvarende Stykker /
som for storste Deel ere det tilsendte af Fravarende Med
lemmer i Norge/ udgiver det imidlertid, fordi man sik
kert formoder/ at Laseren derudi vil finde endeel betydelige
og markvcerdige Efterretninger. Dog haaber matb at
herefter i det mindste hvert andet Aar et Bind ffa! komme
for Lyset af saadanne Stykker/ der kan svare til Kongens
Hensigt og Selskabets Attraa ester at udbrede nyttig
Kundskab.
Den 24 April i?77
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Purpur-Sneglen
(B u c c i N u M Lapillus)
beskreven ester

dens ud- og indvortes Dele,
samt

dens Leve- og Angle-Maade.
Item

om Purpur-Farvens
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Figurenes Forklaring.
negle-Hnset i naturlig Storrelse, betragtet "paa den 5.®^
Side, hvor Aabningen er.
8,3ura. Aabningens Toender, b. Renden, c. Pillen udvendig
at see til (margo columnaris).

Det samme betragtet paa hin Side.
Anden
a. a. De fremslikkende Fole-Horne. b. Den Rende-agtige 8'8ur’
Lep af Kaaben.
Det samme tillige rued Snegelen gaaende, og betragtet rré
paa undre Side.
Ligur.

A

A. a. Fs»

Z

Finde
Figur-

Femte
Figur.

Gü'tte
Figur.

Syvende
Figur.
Ottende
Figur.

H. S. Bessrivelse

a. a. Folehornene. b. Foden, c. Randen afdet Skindagtige Laag. d. Den Aabning Snegelen glor imellem sit
Legeme og Snegle-Hnset. e. Den ftemstikkende Rende-agtige
Lep af Kaaben.
Snegelens Legeme noget forftorret.
a. Randen af det Skind-agtige Laag. b. De sammenkrym
pede Folehorne. c. Den sinurnenkrympede Fod. d. Kaabens
overste Rand. e. Dens Rende-agtige Lep. f. Lungerne.
g. Moderen, h. Fidtet. i. Scedens Beholdning, k. Nyrene.
1. Leveren, med Maven og Tarmene, saavidt de sidste sees
uden paa Leveren, m. Egge-Stökken.
Snegelen i naturlig Storrelse og bagfra betragtet.
a. Det Skind-agtige Laag. b. Kaabens overste Rand,
c. Det Muffuleuse-Kiod, hvorved Snegelens Legeme er fceftet
til sit Huns. d. Fidtet. e. En redagtig Strccg eller Linie
paa det samme. f. Scedens Beholdning, g. Egge-Stokken.
h. Egge-Gangen. i. Leveren.
SnegelensLegeme forstorret, og noget anderledes vendt,
end Fig. 4.
a. Kaabens Rand nred en Pukkel i Midten, som foraarsages afdet inden for siddende Hierte. b. Lungerne, c. Mode
ren. d. Fidtet. e. Scedens Beholdning, f. Et Stykke Fidt der
neden for. g. Nyrene, h. Leveren, i. Egge-Stokken. k, Kalke-Scekkens Seede. 1. Fidtets rode Strime. m. Det Sted
imellem Lungerne og Moderen, som gemeenlig indfluttcr en
stor Luft-Blcere. n. Den Pukkel, inden for hvilken det Mand
lige Lem sidder, o. Det Sted inden for Kaaben, hvorUreenligheden udgydes.
Lungernes tvende Parter forstorrede.
a>- Den nederste Ende. b. Den mindste Part. e. Den storste.
Legemets overste Deel meget forftorret.
a. Det ftemstikkende Hoved, b. Det Mandlige Lern udstaaende efter Parringen, c. Den splittede eller opssaarneKnabe.
d. Hier-

__ _ _ _ _ _ _ _ _ om Purpur-SneFen._ _ _ _ _
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d. Hiertet uden paa at fte til. e. En ophsyet Linie i Huden,
gaaende Hen til det Mandlige Lem.

Hovedet med Felehornene, og mange andre vedhcengen- 5ifR6<
de Lemmer, forstorrede.
8'9urs. Hovedet, bb. Folehornene tilligerned de derpaa sidden
de Kyne. c. Tvende Jndtrykkelftr uden paa Hovedet, d. Den
vederste Ende af Tunge-Roden, e Den overffaarne Strube,
f.DenlilleMave. g.Dens Fidt Seng. h.Hiernen. -i. SaglGangene. k. Tungen. 1. Tunge-Baandet. m. En fra Hier
nen til Tunge-Roden gaaende Muskel, n n. Sackmes Fortftttelse, eller tvende Grene gaaende ned til Sagl-Gangene.
o o. Tvende fra Hiernen op til Hovedet lobende Fibrer. pp.
See-Nerverne. q. Stamrm-Aaren. r. Mad Piben.
Hovedet forstorret og opffaaret.
a. Struben, b. Tunge Roden, c. Munden, d, Den lille
Mave med dens ^idt Scng e. Hiernen. f. Den fra Hierum
op til Tunge-Roden gaaende Muskel, g. Sainnres Fortftttelse
ued til Sagl Gangrne. h. Den fra Hiernen op til Hovedet
gaaende Fiber, n. De udstrakte Sagl Gange, k. Den fra
SaglGangene op til Munden gaaende Nerve. 1. Tungen.

Timde
Figur.

Tungen forstorret tilligerned Tunge-Rodens Muffler.
3 2. Tunge-Rodens Muffler, b. Den Hinde, som feester
dem til Tungen, c. Aabningen imellem Tungen og Mufflerne. d. Nogle overst i Tungen udstaaende krumme Svidfer.
e. Det Sted, hvor Musklerne-omfatte Lungen for at oplette
Len. f. Den sammenruldede Deel af Tungen.

Eklcvte
Figur.

Det opffaarne Hoved tilligemed Struben og Tunge- <?oføie
Roden forstorrede.
y 8-g«r.

3. Tunge-Roden, b. Dens Hule i overste Ende. c. Stru
ben rued sin Aabning. d. Den op igiennem Munden tmkkede
Lunge-Bugt.
Et Stykke af Lungen rneget forstorret.
A 2

Hier-

Trekkenbr
Figur.

4
Fiortende
Figur.

Femtende

8 î 6 îî

Sextend,
L'gur.

H. S. Bestridelse_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hievtet mei) Aarene samt Maven og Tarmene dr«
Arrede.
a. Hievtet, b. Den udaf Hievtet tradende, og under Hierte-Huden fremstinnende, Stamme-Aave. c. Den sammes
Fortsettelse, etter den store Puls-Aare. dd. Den afstaarne
Mad-Pibe. eee. Puls-Aarens afstaarne Grene, gaaende
hen over bagefte Side af Leveren ff. De Tvcer-Aarer, der
forener den med den store Blod-Aare. g g. Den store Blodslave, h. Maven, i. EndeTarmens Begyndelse, k. Lang.
Tarmen. 1. Kalke-Sakkens Seede, m. Enden af den store
Blod-Aare. n. Kalke-Sakken. o. Det ene af dens Baand.
pp. Egge-Stokken. q. De fineste Grene af Gatte-Gangen.
rr. Egge-Gangen.

Et Stykke af Egge-Gangen forstorret.
Fodsels Lemmerne med deres adstittige Parter ssovstevrede.
a. Nyrene, b. Den forste Part af Fidtet. c. Den andren,
d. Den tredie. e. Den ene Part af Moderen, som er soirtegron. f. Dm anden, som er guul. g. Den tredie, der erbleegbrun. h. Det Mandlige Lern. i. Moderens Baand. k. Et
andet aflige Natur. L Purpur Sakken. m. Dens Straeng
etter brede Mustek, n. G cedens Beholdning med de i sannme
indfluttede Testikler, o. Det Mandlige Lems Strang Mer
nedforende Kar. p. Den nederste Fortfettelse af Modereens
Baand. q. Et Stykke af Fidtet neden for Gadens Behold
ning. rr. Egge-Gangen, fom gior en Bugt i samme FiidtDeel. s. Begyndelsen af Ende-Tarmen.

Det Mandlige Lem forftorret.
$,8ur*
a. Lemmet selv. b. Den Strang eller Mustek, der gaaer
til Purpur-Sakken. c. Den Strang, der gaaer til Lenunet
selv. d. Den Aabning, hvor igiennem Saden gaaer ind i det
Mandlige Lem. e. Hvor den igien udgydes.

Syttende

Visse

_ _ _ om Purpur-Sneglen.
Visse Orme, som fortåre Sneglen, forstorrede.
Attend«
a. De mindste afdem udstrakte i Langde. b. De ftorste lige- 8,3ur"
ledes, c. De samme udvidede i foreste Ende. d. I bageste
Ende. e. Den Gelee agtige Materie, hvori de opholde sig.
En Samling af Egge-Hylser i naturlig Storrelse.
a a. De indfluttede Egg, saa vidt de sees uden paa.

En Egge-Hylse forftorret og opffaaren.
s. De indfluttede Egg.

Et Egg forstsrret.
a. Egge-Blommen,
derved.

Nittende

s'9ur'
Tyvend«

s,!l,r"

Et?g Tyve»
b. Snegle-Angelen, som hcengeri)iS,gur'

Et andet Egg forstorret.
To oqTyve»
a. Egge Blommen, b. Snegle-Angelen. c. En Begynde!' i36S'3ur*
setil Snegle-Huset.
4------ —4----------- 4———4— ------
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^eg har allerede paa et andet Sted (*) bekiendtgiort den Purpur,
<Xz som indeholdes i denne Snegel, og tillige viist, at den bruges
af en Deel Fruentimmer til at fette Navne-Bogstaver paa, etter,
fom man her kalder det, at marke, Liintoy. Jeg gav ogfta den
Gang nogen Underretning om det Sted paa Snegelens Legeme, hvor
Farven bor tages, men af Mangel paa noyagtig Jagttagelfe faa
ufuldkolnmen, at jeg kunde siges mere at have opvakt Laserens Nysgiarrighed, end tilfredstillet den, hvorfor jeg stedfe siden har agtet mig
forbunden, at udgive noget udforligere i den Materie. Da jeg nu,
ffiont ikke forend lange derefter, foretog mig dette Arbeyde, markede
jeg ftrar, at Snegelen maatte Anatoineres, om jeg ffulde komme til
Vished, hvilken Part afdens Legeme denne Purpur-Farve udgiorde,
og om den ester min forrige Gisning var Sacculus purpurifer SwamA 3
(*) Ssndmsrs Beffnv. l. D. I8z. S.
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merdami eller nogen anden. Jeg haabede og saa meget lettere at
komme til Rette dermed, fom jeg i bemaltte Swammerdam havde
faa god Forgioenger. Men neppe var Arbeydet begyndt, forend jeg
fornam, at denne beromteMand, endffiont han Havde fat mig paa
Veyen, dog strar forlod mig iglen, og det formedelst den store Ulig
hed imellem hans Snegle og min, fom best fees ved at hode hans og
mine Tegninger tilfarnrnen. Vel handler han, i Slutningen af sin
Anatomie over Land-Sneglerne, om en Deel SeeSnegle, fom i viste
Stykker komme overeens med denne; Men da han baade gaaer dem
kortelig igiennem, og ikkun forestiller en ringe Deel i Kaaberftik, hav
de jeg liderr eller ingen Nytte deraf for i Veyen, ja jeg var ikke engang
i Stand at forstaae ham, forend esterai det nreeste af Arbeydet var
forbie/ da jeg havde den Fornoyelfe at finde en temlnelig Lighed iinellem mine og hans Bemcerkelftr, ligefom jeg og, ved at igiennemlafe
hans Afhandlinger, blev opvakt til at efterfoge et og andet, fom ellers
maastee var blevet forglemt. Med alt dette havde jeg dog neppe hit
tet Rederi nogle Stykker, hvis jeg ikke tillige havde Anatomeret flere
Slags Snegle, nemlig Turbo littoreus og Nerita Marina, og deraf
tillige indiMndtet nogen Oplysning, hvorved jeg dog fornam, at
disse 2 vare hinanden lige faa lige, fom de begge i de fieefte Ting afveege fra denne.
Naar derfor Swarnnlerdanl bestrider sin Moye med
Sneglenes Anatomie meget stor, undrer vel ingen, om jeg, fom med
aldenTilhielp, jeg af ham kunde nyde, ogfaa har haft urmdre Styrke
i Anatomien , maae nodes at tilstaae det famme. Jeg maatte virke
lig fsnderlemme nogle ioo Stykker, forend jeg blev i Stand at fuld
fore, hvad jeg herved fremlægger for mine Lossere, og da jeg i Aaret
1769. foretog mig dette Arbeyde, gik ingen Uge forbie Sontineren og
Hoften igiennem, at jo een eller flere Dage bleve anvendte derpaa;
ikke at tale om, at den og ofte siden har holdt mig iArbeyde ogHvelfe.
Men jeg maae begive mig til Sagen felv, og for Tydeligheds Skyld
ttiddele den i visse Capitler.

!. Snegle-Husets og Snegelens udvortes Dele.
Gnegle-Hufets Storrelfe og udvortes Skikkelfe fees af Fig. r.
og 2., da dm forste Figur vifer det paa foreste Side, hvor Aabningm
er,

om Purpur-Sneglen.

t_

er, den anden paa bageste Side. Det fornemste Kiendetegn, som
adffiller disse Snegle-Huse fta andre, er de smmpede Teender, etter
smaae runde Opheyelstr, som sidde i Rad et Stykke inden for Aabningens yderfte Kant. Fig. i. a. Dog ere disse Teender hos mange
lidet kiendelige, ja hos nogle, i scer de yngste, reent borte. At siunme Aabnirrg, font er aflang rund, ender sig for hsyre Haand (naar
Sneglen stttes paa sin Aabning) med en Kanal eller Rende, er et
mindre udmcerkende Kiendetegn, da det er tilfcettes for aikBuccina,
stiont den hos nogle er langer, hos andre kortere. Her er ben kun
kort, som sees Fig i. b. Ringene, som omgive Snegle-Huset pan
en Spiral-MaaLe, beftaae af adskillige deels indhale deels ophoyede
.Striber, siddende i visseSamlinger, den ene over den anden, som best
sees af Tegningen. Dog merkes altid den Forstiel, at hos nogle ere
Ringene ncesten forflidte og ukiendelige; og hos bisse er Snegle-Huset
bande tykkere , faa og af Farve niere gront og smudsigt, end hos hine,
som beftaae af en mere tynd Materie, have kiendeligere Ringe, og
tillige en hvid og reen Farve.

I Storrelfe ere de ulige, de fleste, som Tegningen viser, men
nogle vel saa store; dog erindrer jeg ikke at have stet dem gandste sinaa,
eller deres allermindste Mgel, som uden Tvivl holder jig saa dybt i
Soen, at man ey kan finde dem, hvorimod de vopne, fom ere i Stand
at holde sig fast, sira ofte Bolgerne flane ind paa dem, sees allevegne
(*) at sidde ved Fkod-Maalet eller dybere, deelspaaKlipper, deelspaa
Stene, hvorpaa de og soge deres Fode, fomsiden ncermere stal vises.
Hr. Limree giver dem det Navn Buccinum Lapillus, hvilket jeg og
har ladet deur beholde. Lifter i Engeland er den eneste Skribent, han
hendiste til ; hvoraf jeg flutter, at denne Snegel uden for Norge og
Engeland ikke er meget bekiendt, Dannemark undtagen, hvor man tillcrgger Len det Navn Krukker, som jeg seer af Danffe Arlas
i. Part 662 Side.

Snegelens egen udvortes Skikkelse, naar den stilles fra sit
Huus, maae nu herncest beskrives. Lil dm Ende vilde man agte
___
paa
(*)' Dette erknn af forstaae, Sommeren og Hosten igiennem, hvorimod man Vinter 03 Vnar
ßnder kun snor Snegle i rore Strande, og aliermindsi denne.
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PÑÑ Fig. 4. font viser den noget forstsrret, og da anmcerke a.) Ran
den af det Skind-agtige Laag, som ftes i sin gandffe Skikkelse. Fig. 5.
a. og tiener til et Deckte etter Laag for Snegelen, faa ofte den simler
sig i sit Huns og trcckker sig gandffe ind b ) De sammenkrympcde
Fole-Horue, forn Fig. 2. a. item 3. a. oses i deres rette Skikkelse og
udstrakte, c.) Den flade Fod, forn dm ganer fort med, og sees her
ligeledes sammenkrympet, men Fig. 3. b. saaledes, som den viser sig
pan undre Side, naar Snegelen i sin Gang snakker den ud, da det
forommeldtekaag, som er fcrfttt dertil, vender op ad, og tiener Sneg
le-Huset som en Stytteat hvile paa, see Fig. 3. c. d.) Dens Limbus,
som Swarnmerdam kalder det, eller den overste Rand afdensKaabe,
der er et Stykke tykt Skind, som omgiver Kroppens foreste og oversie Deel, og er allene paa de 3 Sider ferstet dertil, men ovm til los
derfra, saa at den kan indflutte noget imellem den og Kroppen. Ved
denne Knabe er endnu at agte dens Rende agtige Lep e.) som svarer
imod Snegle-Husets egen Rende eller Kanal. Fig. i. b.; Derncrst
viste Lemmer, som sidde mdfluttede i denne Skind-Knabe, nemlig
Lungerne f.) og Moderen, Uterus, g) bestanende af 3 Dele, alle
gaaende pan langs og ffraas af Snegelen, og indeholdende den egent
lige Purpur-Farve. Videre for hoyre Haand, og tcct derved, Fidtet
h.) hvorunder ligge de Mandlige Fodsels Lemmer; Seedens Beholdning i.) Nyrene k.) Leveren !.) tilligemed Maven og Tarmene , saavidt samme sees uden paa, fom en hvidagtig Lykke, og endelig paa hin
Side Ovarium eller Egge-Stokken m.) Mt dette vises kun her lidet
over naturlig Storrelse, men Fig. 6. kan det sees mere forsiorret.
Her maae jeg endnu tillccgge dette, at alle diste Dele ere r Henseende
til Farve meget ulige. Man betragte kun Fig. 6. og da er Kaaben a.)
hvid, ligesom Foden og Fole-Hornene ; Lungerne b.) brune; Moderen
c.) deels lys-brun, deels guul, deels sort, etter sorte-grou; Fidtet d.)
hvidt i Midten, men mere rodt paa Siderne; Soedens Beholdning
e ) mork-rod; den Deel af Fidtet, som den har neden for sig Í) hvid,
som Fidtets egen middelste Deel; Nyrene g.) gronne; Leveren h.)
brun, og Egge-Stokken i.) rodbrun.

Flere Parter sees nu ikke paa Snegelens foreste Side; Men
vender man den om, og betragter den paa hun Side, (See Fig. 5.
som
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font tillige viser den i naturlig Storrelse) da merkes endnu Laager a.)
som et tynt ovalt og saft Skind as brun Farve , med nogle Eirkel-agtige Figurer i Midten, som em intet andet, end Le Tilsætninger, det
esteehaartden saner, ved at tilwore i Storrelse. Endnu mcrrkes den
saminenkrvll de Rand a-'KaaDen b.) og Snegelens Kied, eller Muffuleuft Deel c.) hvorved den ftrstes til Snegle-Huset indvendig; for
hvilket at sorstaae, man maae vide, at der lige op igienncm SnegleHuset gaaer en Pille (Golumella f. Scapus) (*) til hvis middelste Deel
omtrent dette muffuleuse Kiev er ftestet, paa samme Maade, som
Mufflerne siestes til Dyrenes Be n, hvorimod den overste og strål ’fte
Deel af samme Pille ikkun omgives af Legemets langstrakte Deel,
som er Leveren og Egge-Stokken, hvilke lebe deromkring paa en Spi
ral Maade, uden at vcere fasthcengende derved. Endnu agtes Fidtet
d.) med en paa langs gaaende rod Linie e.) som er et udvortes tiende
tegn til den underliggende Sttceng, der gaaer fra Soedens B hold
ning til det Mandlige Lem ; Sccdens Beholdning f.) Egge-Stokken g.)
med en paa langs gaaende Aare eller Egge-Gang (oviduélus) h.);
og endelig Leveren i.).

IL Snegelens indvortes Dele.
Da denne Sag falder temmelig indviklet, vil jeg for Tydelig
beds Skyld inddele den i visse Numere, og betragte enhver Part i feer,
saaledes som de ordentlig folge paa hinanden. Her forekommer da
i.) Hovedet, hvis Seede er midt imellem Fole-Hornene, og
teet under den Aabning i Skindet, sotn sees sammesteds, og kan kal
des den yderste Mund, endstiont det og, naar Snegle-Huset knuses,
drives ofte ud igieunem samme Aabning, og kommer til chne, som
sees Fig. 8- a. Men ellers behover man kun at stikke en hvas Kniv
eller Sax i denne Aabning, og splitte det Skind, som forener FoleHornene, faa fremkommer Hovedet ftrar med sitVedhceng, saaledes
som Fig. 9. udviser, da a.) er Hovedet selv, med den indvendige eller
egent(*) Sammes nederste Deel, saavidt den sees uden paa, forestilles Fig. 1. c. Men hvorledes den
indvendig lober op igicnnem Snegle-Tmkkene, ligesom en Stolpr op igiennem en Vindel«
Trappe, kan best sees afbildet hos Swammerdam Bibi. Nat. Tab. vi. Fig. 3. 5.
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egentlige Mund; db.) Fole-Hornene med sine Dyne; d.) det nederste
nfTunge-Roden; e.) Struben, som her forestilles afstaaren ; f.) Den
lille Mave, Ventriculus; g.) den Fidt-Seng, hvori den ligger; h.)
Hiernen; i i.) Sagl Gangene; k.) Tungen, og faa videre. Alt dette
ligger meget sammenblandet og indviklet, saa at intet deraf kan be
tragtes tydelig, forend viste Dele, t soer de sinnmenruldede SaglGange, rykkes til Side. For Resten er Hovedet i sig selv aflangt og
Trumle-rundt, som sees af Figuren , og bestaaer af et fast Skind ,
som har Tunge-Roden og det overfte af Struben indfluttet t sig. Af
Farve er det Kiod-rodt, men det ovrige Vedhceng hvidt.
Endffiont jeg nu saaledes har igiennemgaaet de fornemste Par
ter, som deels hore Hovedet til, deels ftaae i ncer Forening dermed,
og dette for saa vidt kan vcere nok til at give et Hoved-Begreb om diste
Parters Skabning og indbyrdes Forhold, saa vil dog en vldtloftigere
Forklaring blive fornoden, om Sagen stal fattes tydelig. Til den
Ende agtes.
2.) Tunge-Roden. Saaledes kalder jeg det rode og Kiod-agtige Lem, hvortil Tungens overfte Deel er ferstet, og sees deels (Fig.
9. d.) fremstikkende under Hovedet, deels (Fig. 12. a.) i sin gandffe
Skikkelse, som viser, at den i oberste Ende er tykkere og bredere, end
i den nederste. Aarsagen dertil ere 2 mdssuttede tykke Muffler, son: i
sig selv ere krumme , og, ved at stode sammen i Enderne, give TungeRoden den Oval- tilspidsede Skikkelse, som den i overfte Ende haver.
Deres Skikkelse, saaledes soin den kommer tilfyne, naar de KiodDeele, som omgive dem, skilles fra, sees af Fig.n.aa., fom tillige
viser, hvorledes de, ved at stode sammen i begge Ender, feeste Tun-,
gens overfte Deel, som tillige ved et tynt Skind etter Hinde, der om
giver Mufflerne ligesom en Hcelle, er endnu mere til saunue Muffler
fcrftet og tilgroet. Denne Skind-Hatte (Fig. n. b.) om jeg saa maae
kalde den, deles i 2 Parter af Tungen, som lober midt igiennem den,
og allene feestes til den paa Siderne, folgelig bliver for Resten bar;
hvilket har den Nytte, at naar den nederste Deel af Tungen, derer
bevcegelig, trcekkes op til Munden, kan den gnides mod denne, sen;
er fast/ og da de begge ere forsynede lned sine Teender, som ftrar ffal
bises,
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vises, er det ligesom 2 Tand-Rader stedte imod hinanden, for at son
derknuse Maden. At dette saaledes forholder sig, og at Tunge Ro
dens Muskler time til at give Tungen den Bevcrgelse, jeg her har til
lagt den/ stal altsammen i efterfolgende No. my re bevises/ og forkla
res. Her har jeg da kun dette ene at tillcrgge: at disse Muffler bestaae
af et Bruff-agtigt Vasen, der er Kiod-rodt, ligesom den hele TungeRod felv/ og danne forinedelft den inidt ad lobende Tunge, en dobbelt
Aabning (Fig. 11. c.) imellem sig som tilkendegiver sig uden paa Ho
vedet ved 2 imod hinanden ftaaende Syk eller Jndtrykkelser (See Fig»
9 c.) hvorimod Skind Hcetten / simvidt den ftrcekker sig, glor en Hule
i det overste af Tunge-Roden, der er forenet med en anden, fom
Struben gier, og disse danne begge tilsammen en Aabning, som kan
kaldes Svsslget. Dette sees af Fig. 12. c. b., hvor jeg har adffildt
Struben c., fra Lunge-Roden b., for at vise begge disse Hulers
Beffassenhed.

z.) TnnZen selv folger nu, som er en af de mcerkvcerdigsie Lenu
mer Snegelen har, og af saa kunstig Indretning, at Swammerdam,
mar han taler om faadan en Tunge, mener den maatte koste 10 Da
ges Arbeyde, om den noye ffulle aftegnes. Hvorledes den tager sin
Begyndelse fra Tunge Roden, og er dertil fcrstet, har jeg allerede i
forrige No. viist, og niaae nu videre forklare dens egentlige Beffassen
hed og Brug. Den er da for det forste hele 3 Linier lang, og altsaa i
saa lidet et Creatur, soin denne Snegl, af en betydelig Loengde.
U agtet den er fiin, som den fiinefte Sye-Traad, er den dog sarnrnensat
af înangfoldige fiinere Parter, ligesom en Uhr-Voerks Kroede, hvil
ket nogenledes tydelig forestilles i et afffaaret Stykke Fig. 13. Da nu
alle disse Parter ere hvasse i Enderne fom Syle, saa giore de Tungen
heel igiennem meget hvas at fole til, bande paa Fladen og i Kanterne,
naar den nederste K-umpagtige Deel undtages, der er mere blod og
Bruff-agtig. I Scerdeleshed sees i dens overste Ende nogle smaae
ndftaaende Teender, som knrmme og hvasse Hager (Fig. n. d.) hvilke
giore Tungen der, hvor den meest nccrrner sig til Munden, allerffarpest; og da disse Hager, tilligemed Tunge-Rodens overste Spidse,
undertiden sees ftemstikkende af Munden, er det troeligt, at den efter
Behag kand ffyde dem saa langt ud, for dermed at gnave visse haarde
B 2
Ting,

12

H. 8. Bestridelse

Ting, som foref omme den. Et san langt og tillige fiint Lem, som
denne Tunge et, kunde pan en u-ordentlig Mande let ftmmenvikles,
og vilde desuden indtage et alt for stort Rum, om den laae udstrakt;
Naturen har derfor lært den, at sammenrulde den ordentlig som ct
Skibs Long (See Fig. il f.) som er den sædvanlige Skikkelse den fin
des i, naar Sneglen aabnes, til hvilken Ende den er forsynet med et
fiint Rynke-Baand (Fig. 9.1.) som ved en subtil Hinde er forenet med
den heel igiennem, og gaaer derfra videre hen til Hiernen, etter ret
tere til den Muskel, der gaaer fra Hiernen op til Tunge-Roden (Fig.
10. f.) hvorfra den videre fortsettes ned til Hiernen; og da det saaledes
er fccftet ftave! til Hiernen som bemeldte Muffel, tiener det uden
Tvivl bande til Tunge - Baand og Smag- Nerve. Ja da fra samme
Muffel gaaer en anden fiin Strang hen til Struben, og samme snoer
sig om Tunge-Baandet saaledes, at naar man letter een af diste
Strange op, folger den anden med, saa lader sig let flutte, at denne
Befaftelse ogsaa mane tiene til at holde den lange Tunge inden sine
rette Grandsér, endffiont jeg, for at undflyr alt for stor Vidloftighed, ikke har vildet forestille dette sidste t Kaaberftik, saasom dertil
udkravedes en sarffilt Tegning. Man seer af alt dette, at denne
Snegels Tunge, ftavel i Henseende til Langde som Sammenruldelse,
meget ligner Sonnnerfuglenes, ligesom den og tiener til samme Brug,
nemlig til at flikke og samle, hvad den finder Lienlig til Fode. At dette
saaledes forholder sig, kan forsi bevis's af dens ordentlige Fode, der
er et SlagsSkiall-Dyr, som videre skal vises, naar jeg konuner til at
tale om. Snegelens Levemaade, og i hvilken den umuelig kunde trcenge ind, hvis den ikke strakte Tungen ud afMunden, og med dens ffarpe Kanter aabnede dens Risse; ikke at tale om, at den ftorfte Dell
af Tungen, som, naar Sneglen aabnes, altid findes sammenruldet
neden for Hovedet, vilde ligge der gandffe unyttig, om den ikke blev
optrcekket til Munden for at bringe Maden ned i Struben. Men
endffiont alt dette ey kand tages i Tvivl, fta bliver det dog ikke
saa let at afgiore, hvorledes det sccttes i Vccrk. Swannnerdam
har ikke kundet hitte Rede deri, og synes ikke heller at have giort
sig megen Urnage derfor f men overlader det til andres noyere Undersogelse;
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Lersogelst; (*) og jeg maae tilftaae, o.t det er een af de Ting, fom har
kostet mig meeft Hoved-Brud. Vel giccttede jeg mig strap tik, at den
lanae og tykke Lunge-Rod, mantte have en Aabning, hvorigiennem
Tungen blev tmkketop ti! Munden, meeft fordi den Hule, den har
i oversee Ende, (Fig. 12. b.) gav Formodning derom; Men da jeg lccm
ge ikke kunde sinde nogen chavan Aabning, og Tunge-Rodens indven
dige Muskler (Fig. ii. a. a.) chutes faa fast at indsintte Tungen, cha»
vel neden som oven, at den ikke kunde bevcrgrs, begyndte jeg nogen
Liid at frafalde denne Mening, hvor rimelig den end forekom mig/
og derimod at chge en anden Udvey for Tungen, enten imellem Tunge-Roden og Hovedets Hund, eller der hvor Hovedet selv ofte kom
mer op, og jeg har kaldet den udvendige Mund. Fig. 8.x Omsider
da disse Veye forekom mig deels utilgicengelige, deels alt for vanftelige, maatte jeg gribe til min forske Mening igien, og fandt da, efter
m moyfomrnellg Underfogning, at endftiont Lungens overfte Deel er
gandfte fceftet, cha vel til Skind-Hcettm four Muftierne (Fig. 11. a a.
b.), hanger den dog for Resten kos, som chaes deraf, at chachare jeg
der, hvor Hatten aflader, (Fig. n. c.) stak en Preen ind under Tun
gen, og lettede den op, samt treckkede lidet paa, fulgde den hele Tun
ge ubehindret efter, eg lod sig trcekke op igiennem den nederfte smale
Deel af Tunge-Roden, ligesom man vilde trcekke en Traad igierlnem
et runt Hult.

Herved blev nu den hele Indretning forftaaelig, og tillige ret
konstig i mine Kyne. Jeg chae nu at Tunge-Rodens indvendige
Muftier i deres nederfte Ende (Fig. 11. e.) vel for cha vidt orngive Tun
gen, at de, ved at chmlnenkrympes og forkortes, formaae at lette
den op, men dog kun cha loselig, at den ey hindres i sin Bevccgelse,
B 3
men
(*) Hans â'ô lyder saàhes i Biblia Nat. Tom. I, psg. 1 g'4. In medio oris lingva cernitur
collocata., lingulari qvodam cavo (Han UMM" UdM Tvivl kN sññdñN Hule /verst i
Roden, som jeg. har forestillet Fig. 12. b.) incluía , qvæ tota videtur extra Corpus proten
di polle. Eadem Ixinos propemodum pollices longa, limulque Serpentis inflar arele
Convolutae, in flexus (pirales venuite Gyrata, intus in corpore (ic collocatur, ut etiam
una cnm gula fubter cerebrum tranfeat (dette forholder sig her lverè iNWd^ da dm Heller
fan siges at ligge Over end Mider Hjernen.) Pars illa Imgvæ intra corpus hæret, Cartilagínea
eil naturæ, atque tam artifici ofe & concinne fabrefacta , ut ad eandem delineandam , ne
decem qvidem dierum Spatium, mihi fufticeret.. Qvisnam vero nfus ßt hujus lingvs,
majore demum experimentorum numero invefliganti conitabiu
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men siraer Rum nok til at lade sig trcrkke baade op og ned. Fremde
les saae jeg og, at Skind -Hcetten/ som jeg ofte tilforn har meeldet
om, tiener til et tredobbelt Brug, forsi at give dm oversie Ende af
Lungen fornoden Befoestelse til Musklerne, derncest til saaledes at befcefte den, at den dog bliver bar, saafom jeg tilforn har erindret, at den
kun er fceftet til dens Sider, uren lader Fladen blive ubedcekket, og for
det tredie, at den, ved at boye sig til begge Sider, som en halv sammenlagt Bog, gior en Hule i det oversie af Tunge-Roden, der ey
allene giver Tungen fornoden Rum, naar den trcrkkes op til Munden,
men har og 2de glatte Sider eller Begge, fbm af den skarpe Tunge
ey tand beskadiges, hvilket dog let kunde ffee, om Hulens Sider besiode af blot Kiod. Ligues nu alt Lette sandmen med Let, fon; for er
meldt i foregaaende No., stia sees lettelig, hvorledes Tungen, oplet
tet ved Hielp afMufflerne, kan giore en Bugt nedersi i Tunge-Ro
dens Hule, og at samme Lunge-Bugt baade let kand sonderknuse Ma
den ved at gnide den imod den fasie Deel, som omgives af Hcetten,
saa og trcekke Maden ned i Struben, ja at den end og kan ftrcrkkes ud
af Munden, for at flikke og samle noget. (See Fig. 12. d.) Og da
Tungen tillige har sit Rynke-Baand, som tilforn er viift, kan den ved
Hielp Leraflet très tilbage iglen, og opruldes, som for.

4-) Struben og den Lille Mave, Ventriculus. Hvorledes
Struben i oversie Ende er farmnenfoyet med Tunge- Roden, har jeg
allerede tilforn forklaret, og vil i den Post have henvilst til Fig. 12. b.
c., hvor den ved et Snit forestilles afffaaren fra Tunge-Roden, med
hvilken den ellers er sanunengroet, og gior en fcelles Aabning, som
gaaer op til Munden d. Ligeledes vilde uran hensee til Fig. 10. a
som viser, at den bedcekker Tunge-Roden b., og, efterat have taget
en sirlles Begyndelse med den op ved Munden c., gaaer lige derfra
ned til den lille Mave d. Den er ellers i sig selv smal, sont en SveLraad, og dog indhuul, som enhver let kan forestille sig. At den paa
Tegningen (Fig. 10. a. item 9. e.) forestilles afffaaren, er skeet, baade
for at stille dens Indhunlhed for Dyne, saa og fordi den virkelig maae
overfficrres, naar Le underliggende Dele stal komme tilsyne, samt
adffilles og udstrcrkkes stråledes, font Tegningen viser. Hvad nu og
den LrUe rñave angaaer, som gaaer fort i eet, og Hanger stimmen
rued
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med Struben, da sees Fig. io. d. saavelsom 9. £ at den er dobbelt,
hvilket ogsaa Swarnmerdanr hos sine Snegle har bemcerket. Den
Fidt-Deel g. Fig. 9. fom denne Mave ligger i, som i en Seng, og jeg
derfor har kaldet dens Fldt-Seng, er i overste Ende fcestet til Hove
det, eller den indvendige Side af dets Hund, men i hita til Hiernen,
hvis Bestrivelse nu strax paafolger.

) Hjernen er rund af Skabning, som sees af Fig. 9. h. item
5.
lo.e.dog saa, at den synes, at voere sammensadt af3 eller flere runde
Parter. Dm er ellers af en bleeg Kied-Farve, hvorved den desto
mere udstiller sig fra den lille Mave og dens FiLt-Smg, som ere hvi
de. Dog sees son: tiest i Hiernen selv nogle Melke-hvide Partikler,
hvilke ventelig ere Blod-Partikler afStamme-Aaren, som, efterat
have forenet sig med Hiernen, gaaer derfra til Hiertet, (Fig. 9. q.)
hvorom mere siden. At dette runde Lern er Hiernen, kan stnttes af
de rnange Muffler og Nerver, som derfra tage deres Udspring. Thi
forsi gaaer derfra, lige op til det nederste afTunge-Roden, en bred og
af mange Nerver sammensat Muffel, (Fig. 9. m. item 10. f.) som
uden Tvivl tiener til at ffyde Tunge-Roden op og ned, og da den er
umiddelbar forenet med Tunge-Rodens Muffler der, hvor de samles
i nederste Ende, (Fig. 11. c.) er det troeligt, at den og meddeler samme nogen Kraft og Bevcrgelse. Hvor sannne brede Muffel faeftes til
Tunge-Roden, eller dens Muffler, deler dm sig i 2de, ncrsten lige sinr
tykke, men kortere, Grene (Fig. 9. n n.) fom gane derfra paa tvert
hen til Hovedet, og tiene til sammes Bevcrgelse, ligesom de og fortscrttes videre derfra ned til Sagl-Gangene, (Fig. 10. g.) ved hvis Be
stridelse de atter stal blive erindrede. Af Fole - Nerverne, som gane
fra Hiernen opad til Hovedet, ere i seer 4. meest mcrrkvcrrdige, nem
lig forsi tvende, fom gaae fra Hiernen op til det indvendige afHovedet,
(Fig. 9.0 0.) hvor de til Slutning dele sig i mange Grene, (Fig. 10. h.)
Disse sidde, en paa hver Side, af forommeldte brede Muffel, og give
Hovedet Felelft. Endelig fees og de 2de ^yn-Hørver, (Fig. 9.
pp.) der tage sin Oprindelse fra Hiernens undre Side, ligesom hine
fra den overste, lobe under Sagl-Gangene, og sira op igicnnem Fole
hornene til Hynene. Fig. 9. bb. Dog da Fokehornene besiaae af en
stift Bruffagtig Materie, er det vansteligt at ftlge disse fine Nervers
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Lob lige op til Pynene. Man kand ellers i Dynene selv mcrrke ^ornHinden, som er sort, og allene kommer tilsyne/ som en sort Prikke,
(Fig. 9. b b.) indtil Dm skilles fra den Brnsk/ Hvori dej; sidd r , og be
tragtes under et godt Forsterrelses Glas, da man ogfaa tydelig kan
moerke Crystatt-Voedffen, eller Prestenen, som en lys Puret, omgiven af Horn-Hinden, fom en sort Ring. Hvad De svrlge Nerver angaaer, da son: Hiemen paa undre Side er fastgroet tik det Muffuleu.se
Kiod, yvornred Det hele Legeme sidder feester til Snegle-Huset, paa
Den Maade jeg tilforn har viist, faa udspire de just paa famme Steed,
og udbrede sig over Det gandske Legeme, hvilket tydelig mccrkes, naar
Hiernen der, hvor Den er fasstet tu Kroppen, lettes op og losrives, Da
mangfoldige Nerver sees at hcenge ved Den, og at udbrede sig tit alle
Legemets Parter. Endelig maae jeg endnu i Henseende til alle disse
Nerver erindre, at De lade sig ineget udftrcekke, som og Tegningen fo
restiller Dein, og at dette meget letter Moyen for den, som undersoger
Den; thi vare De faa fftore som De ere fine, forstaaer Det sig selv, at
Deres Underfogelse vilde falde langt vanskeligere. ,
) -Aagl-Gangene, (DuSus tali vales) som forsyne Munden
6.
med fornoden Vcedffe. Deres Stilling er meget indviklet, som sees
Fig. 9. ii. Men naar de uwikles, see De ud forø to lange og trinde
Darme, see Fig. 10. i i. Endssient De bestaae as et fast ogBruff-agtigt
Versen , ere de Dog meget flimige uden paa; iigesaa ere og Deres Bug
ter, saa lcenge De ligge saminenviklede - med adskillige sinnige Baand
sammenfoyede. Ligesom De bestaae afto Parter, liggende en paa hver
Side af Hiemen, saa forene De sig just i Midten, og strcrkke sig ved
en final Gang eller Fiber (Fig. 10. k.) op til Det overste af TungeRoden og Struben, (ibid. b. a.) hvorimod Den neden til ved fine Stroenge er fcestet til Hiernen e. og Den Musse! i, forø ganer Derfra op til
Tunge-Roden/ For at stille Dette tydelig for Hyne, har jeg røaatt
rykke Dem ineget ned fra Deres rette Sted, som er teet ved Hovedet,
saa De opfylde eller bedcrkke alt Det Rum , Der er imellem samme og
Hiernen, og folgelig ffiule Det meeste af de ovrige Parter, undtagen
Struben og Den opruldede Tunge. Irnidlertid da De ligge toet ind paa
Disse Parter, er Det ikke at tvile paa, at de jo forskasse Disse simvelsorø
hine et Slags fornoden Vcedffe og Fugtighed. Jeg har allerede i
nceft
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nast foregaaende Rubrique viist, at den op til Tunge-Roden gaaende
Mussel (Fig. is. 5.) deler sig i 2de Wrene eller Arme, gaaende paa
tvert hen til Hovedet, og derfra videra til Sagl-Gangene it, og maae
nu loegge dette til, at sitmme, feint 2de Baand, tiene til at hoDe
Sagl-Gangene, som sidde paa begge Sider deraf, i sin naturlige Stil
ling, allene med d m Forsstel, at det Baand paa hoyreSide er fteftet
uden paa samme Sides Sagt Gang, men hiint under Sagl-Gangen,
som sidder paa den Side, af Aarsitg, at samme er fastgroet til den
lille Mave, og deus Fidt-Seng, af hvilken den uden paa faaer forno
den Befteftelse.
)7. Hiertet og Aarene. Nast efter de Ting, fom hange fast
ved Hovedet, og nu ere beffrevne, folger Hiertet, hvis Sade kan
sees uden paa Skindet, naar Kaaben nedboyes eller splittes Fjg. 8.
c.; og ligesom det Skind > svin omgiver det (pericardium), gaaerfort
i eet med det, som forener Folehorneue og ssiuler Hovedet, faa maae
det og paa een Gang opfficeres, om man ffa! komme til Hovedet med
sit Vedhceng, efterdi den overste Part af Hiertet bedakker det meefte
deraf, saa det ey kommer ret tilsyne, forend Hiertet rykkes ned. Hvad
dets Skikkelse angaaer, da seer det ud som en tyk Pare (Fig. 14. a.)
og er, naar Pericardium eller den yderste Hund borttages, af Fast
hed som Fiffe-Lever, hvilken det og meest ligner i Farve. Dets Vasen
bestaaer af en flimig Materie , blandet med en Hoben Fibriller, hvilke
best lade sig betragte, naar man lange med en blod Pensel har kraffet,
opblodt og adffilt den flimige Materie, de omgives af. Hvor hastig
jeg end har aabnet Legemet, har jeg dog aldrig fornummet nogen Pis
ken eller Bevcegelse deri, ligesom jeg ikke heller, ved at overfficere det,
har fundet Tegn til noget Hierte-Kammer, og ffiont det paa undre
Side, hvor Stamme Aaren trader ind deri, har en Hule gaaende ned
til Hiertets Spidse, saa troer jeg dog ikke, at denne Hule med Rette
kan fortiene saadant Navn. Hvad nu og Aarene angaaer, da maae
deres forste Oprindelse soges i Snegelens Muffuleuse Kiod, der hvor
Hiernen er fastgroet dertil, og altsaa lidet bagen for Hiernen selv.
Der lader sig en hvid og temmelig tyk Aare tilsyne, som med Hiernen
er saa nar forenet, at den meddeler den mange hvide Blod-Partikler,
font allerede No.! 5- er bleven erindret. Derfra gaaer denne Aare,
C
som
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fom jeg ml kalde Gtarnme-Aaren, hen under Hjertet/ (Fig. 9. q.)
og trader ind t samme omtrent t Midten, men trader ftrax ud iglen,
og bliver synlig uden paa Pericardium (Fig. 14. b.); har faa en kort
Vey derfra ned til Lungerne, etter salnmes nederfte Ende, (Fig. 7. a.)
imd hvilken den forener sig. Hidindtil har den stadse varet ffiult,
deels under deels i Hjertet, deels og af Hierte-Huden, og sammes
Fortftttelfe ned til Lungerne, endffiont den dog formedelst sin hvide
Farve skinner der igiennem, og giver sig uden paa tilkiende, som sagt er;
Men nu begynder den at blive mere bar, indtil den narnier sig til Le
veren, hvor Den atter bedakkes af sammes tynde Huud; Dog forend
dette skeer, deler den sig i adffittige Grene, af hvilke den ene ganer
langs ad Lang-Tarmen (Fig. 14. k.) hen til Ende-Tarmen i. og om
ringer Kalke-Sakken, som siden skal beffrives. Den anden lober langs
med Leverens tynde Kant, hvor den adspreder sig i utange Bie-Aarer,
som sees paa hun Side afLeveren, og derfor vifts afffaaren ved eee.,
ligesorn den og paa hun Side udsender adffittige Tvar-Aarer ff. hen
til den store Blod-Aare, som ganer til Hiertet iglen, og hvis Veye
nu videre rnaae vifts.
Hvor Puls-Anrette (saaledes bor den forbemeldte StammeAare med sine Grene egentlig kaldes) aflader, og de egentlig saa kaldte
Blod-Anrer iglen begynde, etter hvor disse Aarer forenes i Enderne
ved de saa kaldte Haar-R^r (vafa capillaria) det bliver vel umueligt nt
opdage, da ftnnme ikke engang ere synlige bos Menneffer, som bekiendt er; Men et Stykke fra Leverens yderste Spidse, og esterai de
nogen Tud have varet forenede, lade de sig, som fagter, begge tiljyne,
tilligemed de Tvår-Aarer ff, som sammenbinde dem; og ligesom
Puls-Anren loberpaa langs ned ad Leveren ved eee., san tager nu
den store Blod Aare et modsat Lob op ad ved g g., og det saaledes, at
den forst lober ned over Maven h., og efterat have fastet sig der, samt
sendt en Gren ned til Ende-Tarmen L, og derfra til Nyrene, lober den
under Lang-Tarmen k., af hvilken den ffiules for en kort Tiid, men
Wer sig strax igien tilchne ved 1., forener sig der igien med Puls-Aaren
eee., og ganer derfra ved m. hen til Snegelens Muffuleuft Kiod, og
hen under det Sted, hvor Lungerne sidde, hvor den forener sig med
Hiertet og Stamme-Aaren iglen. Endffiont denne Opdagelse har
kostet

om Purpur-Sneglen._ _ _ _ _ _ _ _ 19
kostet mig megen Meye, som og enhver M erfare, der vil forsage dch
faa lettes dog Moyen nogenledes derved, deels atvWAare-Grenegive
sig uden paa Leverens tynde Hund tilkiende ved sine Strimer, deels at
de fleste formedelst det hvide Blod, de indeholde, ere mere hvide end de
Dele, som omringe dem.

) Folger nu den af Swammerdam faa kaldte Sacculus Calca*
8.
reus (R.ñlke-Sñk) der efter hans Mening indeholder "den Kalkagtige
Vcedffe, hvoraf Snegelen danner sit Huns. Hvorledes dens Seede
er i Henseende til de udvortes Parter, fees Fig. 6. k., hvor man bliver
var et Triangel-agtigt Lem imellern Lungerne b. Moderen c. og Nyre
ne g., indfluttet imellem hvide Puls-og Blob-Anrer, som omringe
det. Naar det yderfte Skind, der egentlig har saadan Triangel agtig
Skabning, borttages, kommer den der under liggende Seek tilsyne,
der ved tvende Baand hcrnger fast til visse Aarer, sanvelsom Nyrene,
fom Grcendse toet dertil. Dette har jeg siroebt at foreslltte Fig. 14.,
hvor 1. er den Trinngek-ngtige Aabning, hvori Soekkeu ligger, n. Scrkken selv med sine 2de Baand, afhvilke det ene just er foestet der/ hvor
Puls- og Blod-Aarene samles 1., og det andet som her forestilles los
revet o., gaaer ind igiennem den Triaugst agtige Aabning 1. selv, og
derfra til Nyrene. Da nit forommeldte Seek er saa noye forenet, san
del med Puls- soin Blod-Aarene, og tillige med Nyrene, som sagt er,
bliver det troeligt, at den i begge indgyder den Kalk-agtige Vcedffe,
fom bande er fornoden til Snegle-Husets Dnnnelse, fom og for Sccden (der i Nyrene beredes) til nt danne enUngel af samme Art. Imid
lertid siines det underligt, at den Materie eller seye Vcedffe, den in
deholder, cy bruser med sure Vcrdffer, som dog ffeer med en deel an
dre Parter nfLegemet, fornemmelig Anrene med Blodet, og Eggestokken med sine Egg, som begge bruse ftcerkt baade med Skedevnnd
og Vitrial Spiritus, og lade sig deri oploft. Er dm da Sacculus Cal
cáreas , som jeg paa Grund nf Swammerdams Mening formoder,
da jeg ey veed, hvortil den ellers ffutte tiene, mane dens Materie vcere
for subtil, nt angribes af fure Vcrdffer, etter rettere mere vcrre en
subtil Grund-Evne til den Kalk-agtige Vcedffe, end noget virkelig
Kalkagtigt.

X
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9. ) Lungerne/ Leveren, Eggestokken og Nyrene. Af
Fig. 7. sees, at Lungerne beftaae af 2de Parter, af hvilke b., den
mindste, er atter ligesom deelt i 2 Parter paa langs, begge igiennemdragne med tykke Tvcer-Fibrer, som igien udffyde finere Fibrer hen i
Kaaben, i hvilke Lungerne selv ere fastede ogindsiuttede. Den anden
og storrePartc. har finere Fibrer, der ftaae i Forening med de grovere
i b. At Luften trcenger igiennem disse Fibrer, som subtile Piber etter
Rer, og setter Blodet i Bevcegelse, kan man saa meget mindre tvivle
paa, som det Rum, derer imellem Lungerne og Moderen, (Fig. 6.
m.) har ofte en stor Luft-Bloere indfluttet i sig, sont dog forsvinder, saa
snart Kaaben aabnes, etter lettes op fra Kroppen ; hvoraf sees, at
den, ved at trykke Kaaben toet til Kroppen, kan indflutte Luften og
formere bemoeldte Luft-Bloere. Derafkommer det og, at Snegelen,
naar den en Stund har ligget i frie Luft, hores at give en knarkende
Lyd fra sig, som er intet andet end en Virkning af den Luft , der udelades afKaaben og Lungerne. Ved Leveren og Eggestokken (Fig.
6. h. e.) er intet andet at erindre, end at de begge udgiere Kroppens
nederste Deel, og krumme sig efter denKringel-agtige Form, SnegleHusets overste Deel indvendig har. Leverens Partikler ere ellers langt
finere, end Eggestokkens, der bestaaer af mange grenede Fibrer (Fig.
14. p p.) omgiven med smaae hvide Egg, som og kan sees uden pac
Fig. 6. e. Leveren har den soedvanlige Lever-Farve, men Eggestokker
er guul brun, og af de indfluttede Egg noget hvidplettet. Endelig,
hvad Nyrene angaaer, da bestaaer de af adffillige Grene, besatte
paa Siderne med Blade, der atter have deres Grene etter Fibritter,
hvis Skabning ikke altid er eens, og derfor vanffelig lade sig aftegne.
Fig. 16. a. stiller dog alt dette nogenledes tydelig for Kyne. For Re
sten indeholde de en sey Vocdfke, som gemeenlig er gron, men underti
den gnul agtig rod.
10. ) Fidrek. Saaledes kalder jeg den fede og flimige Materie
som deels er noer forenet med, deels bedoekker, Fodsels Lennnerne
Dette Fidt bestaaer af3 Parter b. c. d. Fig. 16., af hvilke c. er der
middelste og storste, rnen b. d. som sidde paa Siderne deraf, ikkun
imane; de ere etters alle sammengroede, og adffittes kun ved deres
Farve, dae.gemeenlig er Malke ftrvet hvid, men de andre rodagtige.
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Af Materie ere de alle tige, nemlig som en feed og flimigFiffe-Moelk,
og det merkvcrrdigste derved er dette, at disse 3 sammenhoengende Par
ter have andre lige saadanne under sig , eller beftaae af tvende Lag,
det ene over det andet, med en Aabning imellem; thi endskiont de
falde t<et paa hinanden, kan det ene Lag dog oplettes og skilles fra det
andet, efterladende et Rum for Scrden og de Strcenge, der gaaer fra
Sccdens Beholdning til det Mandlige Lem, soin nu simr skal vises.
Nytten af dette Fidt er uden Tvivl at giere viste Lege urets Parter, i
soer Kedsels Lernmerne og Soeden, smidige.
il) Fødsels Lemmerne, som deels omgive Fidtet, deels Ve-

doekkes deraf, ere saa mange, at de atter maae inddeles i visse Nummere eller Rubriqver. Her forekommer da 1.) det Qvindetige Fedsels
Lem eller Moderen, (uterus) hvilken inan kan see tydeligst aftegnet
Fig. 16. e. f. g. Den beftaaer af 3 Parter, som ere g. den mindste,
lyse brun eller bleeg-farvet, ffiont ikke altid lige kiendelig; den sanrme
forenes ved viste subtile Fibriller ined den anden og storste Part f., som
er guul, og indeholder en klcebende Voedffe af samme Farve, er og
rynket uden paa, ligesom den forrige. Derefter folger den zdie e., der
er mindst men dog kiendelig nok affin sorte Farve, ffiont samme naar
den nsyere betragtes (helst under Forstorrelses Glasset) er morke-gron,
og indeholder en Voedffe af samme Farve. Alle disse Parter sidde,
ligesom Lungerne, indfluttede i Kaaben, eller inden for dens yderfte
tynde Huud; og den klcebende Voedffe, de alle indeholde, er egentlig
Purpur-Farven, fom siden udforligere ffal beffrives. Den Aabning,
Moderen har i overste Ende, er vanffelig at see, men giver sig dog tilkiende ved den gule Vadffe, som den ofte giver af sig imellem Krop
pen og Kaabens Rand, (Limbus) og ventelig er det denne Aabning,
som baade i Parringen imodtager penem Maris, og siden i Fodselen
giver Eggene udgang. 2.) Moderens Baand (Ligamentum ureri)
eller det Baand k. Fig. 16., hvortil Moderen er fceftet, og hvorved det
forenes med eet Mandlige Leui. Det samme sees uden paa, som en
bred blaae-agtig Linie, gaaende fra uterus (e.) hen til penis (h.) Men
aabnesFidtDelen b., faaer man at see, at stimme Baand ftrcrkker
sig.langs ned ad Moderens Side b., stunt at det er dobbelt, eller be
ftaaer af 2de oven paa hinanden liggende Stykker, fastgroede paa den
C 3
Side,
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Side, som vender til uterus, men adffildtepaa den Side, font vender
til Fidtet, og hvortil de ligeledes ere fastgroede; sita at ligesom Fidtet
selv bestaaer af 2de Lag, det ene over det andet, saa bestaaer og dette
af 2de over hinanden liggendeBaand eller Parter. Ja endffient FidtDelen b., uden til betragtet, synes at udgiore en Part for sig selv,
og adskiller sig fra det blaae Baand ved sin rod-agtige Farve, saa dog,
naar det oplettes og betragtes paa undre Side, lader det sig ansee,
som den udgiorde eet Lem med dette Ligamentum selv, hvad dets
overfte Lag angaaer, og er i det mindste saa noer forenet dermed, at de
rued Kynene ikke kan stilles ad, ligesom denne Fidt-Deel ogsaa vift
nok er bestikket for samme Ligamenti Skyld. 3.) Et andet Baand i.,
der ganer fra Ligamentum uteri k., eller rettere fra dets underste Lag
(afhvilket det kan ansees som en Fortsettelse) hen til det Lem L, som
jeg anseer sor Sacculus purpurifer Swammerdami, og det saaledes,
at det er fastgroet til sammes brede Streng m. 4.) Denne Streng
seer ud, som en bred fiberens Mustek, og er gandste fastgroet til Fidtets middelste Deel c., eller rettere dets underste Lag, som svarer der
imod, og her allene kommer tilsyne, da det overste ey kunde forestilles
i Tegningen. I nederfte Ende er samme Streng fceftet til Scedens
Beholdning n. , men i den overste til penis h., og gior der en aflang
Klode L, som jeg 5) holder for Purpur - Sorkkerr (Sacculus purpuri
fer) efter det som allerede er erindret. Den samme er, son: man seer,
fastgroet til penis h., og har en hvid Perle-farvet Vredste, som ind
gyder sig i penis Huulhed, uden Tvivl for at meddele Scrden (fom ind
gydes afden ene Snegels penis iden andens uterus) en Grund-Evne
til Purpuren. At den flydende Vredste, den indeholder, ikke er Pur
pur- men Perle farvet, gior vel intet til Sagen, saasom den ventelig
da forst faaer sin rette Egenstab, naar den er indgydet i penis, og der
samles med Sceden, ikke at tale om, at de Gamles Purpur af Pur
pur Snekken (Murex) bestrides nf Plinius og andre, som en hvid Aare
i dens Mund. Swammerdam har og fundet Sacculus purpurifer og
dens Vredste af adstillig, end og blank, Farve hos adstilte SnegleArter, og tillcrgger den dog samme Navn, saasom han mcerkede, at
Tingen, uagtet Farvens Forstiellighed, dog i Grunden var den sam
me, og paa hans Anseelse er det jeg kalder denne Klode saaledes.

) Penis
6.
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6. ) Penis etter det Mandlige Lern h. seer ud som en rund Klump/
lidet tilspidset i den ene Ende, ligesom den og uden paa giver sig til
kiende som en rund Pukkel Fig 6. n. Men naar den yderste Hund
borttages, og den i Staden for den krumme Skikkelse/ i hvilken den
ligger/ udstraktes i en lige Linie, seer den ud som Fig. 17. da a. er pe
nis selv, b. den Streng , hvortil Purpur Sakken er fastet, og c. pe
nis egen Streng, der er fastgroet med forrige, men foreftittes her adffilt for Lydeligheds Skyld, ligesom og Fig. 16. m. o., afhvilkensidste
Figur tillige sees, at de begge ere rodfastede i Sadens Beholdning n.
7. ) Denne «Aadens Beholdning eller Behold-^arr (receptacu
lum feminis) seer uden til sort-rod ud af den ligefarvede og flydende
Vadffe, den indeholder; Men naar det yderste Skind tages bort, fees
den inden til opfyldt med grenede Fibriller, der giere viste Huler imel
lem sig, hvori den sorte-rode og meget seede Vadffe (der er den egent
lige ø&b) indeholdes. Da nu diste Fibriller (Fig. 16. n.) have alle
deres Udspring fra penis Streng o. eller sammes nederste Ende, kan
man have god Grund for at troe, at de ere Testikler , ligesom Stren
gen selv uden Tvivl bliver et nedforende Kar, Vas deferens. Hvad
nu Saden selv angaaer, da naar den ffal komme op fra Sadens Be
holdning n. (*) til penis h., ffeer det ved en Groft etter Kanal, som
Fidtets overfte og nederste Lag giere imellem sig. Igiennein denne
Kanal, der gaaer javnsides med Strengene m. og o., indgydes Sa
den i penis tt , igiennein Aabningen d., (Fig. 17.) for at udgydes igiennern hrin Ende ved e.; Og derved ffeer da en inerkelig Forandring i
alle nargrandsende Dele, som best forstaaes, naar de ovrige Dele,
der endnu ftaae til Rest, forst betragtes, fbm ere. 8.) Et blaae-agtigt Baand (Fig. 16. p.) oven for Sadens Beholdning n., gaaende fra
Ligamentum uteri k. hen til Strengene m. og o., til hvilke det er fast
groet; dog da det tillige henger stimmen med Fidtets underste Lag,
kommer det ikke ret tilsyne, forend det overfte lattes op. Nytten
deraf er nok at forene Moderens nederste Ende med bemeldte Strenge,
og formedelst dem med penis, ligesom den i oversteEnde ved de Baand
k. og i.
(*) Til den Ende er og Gardens Beholdning forsynet meden subtil Aabning, som giver Gå
Udgang, og er at sinde just der, W StrenKne m- og stede sammen, à samies i «edep
ste Ende red p.
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k. og i. et umiddelbar formet med penis ti. selv, og ined Sacculus purpurifer 1. 9.) Et Stykke afFidtet, som sidder neden for Scedens Be
holdning/ og betegnes ved q.z hvoraf titlige fees Naturens Omhygge
lighed at forsyne alle de Dele, der hore til Forplantessen/ med Fidt,
saa de enten omgives etter bedcrkkes derak/ ligesom jeg og tilforn har
erindret, at den sort-rode Seed, som indeholdes i receptáculo, er me
get feed at fole til, hvilket uden Tvivl maae tilffrives det meget Fidt,
som den oven og neden til omgives af. io.) Egge -Gangen, Oviduétus r. (*) som/ esterat have forenet sig med Ende-Tarmen 8./ og
overffaaretZen paa Kryds, gaaer ind i nys bemeldte Stykke Fidt,
)(** og derfra tilbage igien omkring Scedens Beholdning n. hen til
Strengene m.og o. med hvilke den er fastgroet og forenet. Hvad Sam
menhæng denne Egge-Gang har med andre Parter af Legemet, sees
best af Fig. 14., hvor rr. viser, at den ftrcekker sig i Lcengde efter Eggestokken pp., gaaer jccvnsides med den store Blod-Aare g g., ja ofte
bedcekker den samme, og naar Eggeftokken selv er rodbrun, er EggeGangen altid hvid, samt omkringgiven med hvidePletter, der under
Forswrrelses Glasset see ud som en Green, besat med Lov etter Blom
ster. See Fig. i;., som dog kun forestitter den overste Part deraf,
ncrr(*)

Dette erdet Lem, som Swammerdam afLiiched med tn Ki«de kalder Particula cateniformis, stisnt det, ester hans Tegninger og Bestcivelse, langt mtre ligner tn krummet Slange,
eg kunde som mig synes med storre Ret kaldes particula ferpentiformis.
I endeel Snegle
har han endog sundet den ikke krum, men lige r desuagtet giver han den dog samme Navn,
som sees Biblia Nat. Tom. I. p. i6l-

(**) Her er det trodigt, at Egge-Gangen forenes med Moderen, helst sammes Bund just svarer
derimod, og man undertiden kan see en fin (Strinte, gaaende fra samme St«d hen til Mode
rens neverste Ende eller Bund. Noget mere i Henseende til denne Egge-Gang har jeg ikke kün
det observere, langt mindre har jeg kundet see, hvorledes Eggene gaae der igiennem hen til
Moderen, som dog uden Tvit steer, og lader sig as Egge-Materiens utroellge Finhed nogen
ledes begribe, rndstiont jeg maae tilstaae, at Raturens Mye, som overalt i disse Creature ere
forunderlige, ingen stads sorbergt sig mere end i deres Forplantelses Maade, som endnu mere
vil vise sig i det esterssigende. At ogsaa den flarpsigtige Swammerdam har fundet disse Bept
n-sporlige, sees as hans Ord loc. cit. pag. 164. Ovula, ut mihiqvidem videtur, deinceps ex
ovario folvuntur, atque per particulam cateniformem, (Gît dîtoM Min soregaaendt ANmerkning) in uteriT cujus poiterior curri parte illa conjungitur, cavitatem defcendunt.
Verum ut in Cochleæ domefticæ defcriptione jam commemoravi, hactenus nunqvam ipfa
in particula cateniformi ovula deprehendere mihi licuit, neque & videre, qvod h$c per
eam devehantur. Ego interea in ea tum & periiito lententia, qvod hæc res ita fiat. Og
Ctttr pag. 173. Tandem nec detegere potui, qvo pacto ovum illud ex ovario in uterum
perveniat, fundus enim uteri claufus eile videtur.
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narmeft ved Ende-Tarmen. Dog er at mcerke, at det er kun efter
Parringen, at Egge-Gangen har denne Skikkelse; thi for den Tiid er
den neppe kiendelig, hvorimod Egge-Stokken er altid lige fyldig, fftont
dens hvide Egge-Parttkler ey ere da faa kiendelige som siden. Den ovrige Forandring, fom foregaaev ved Parringen etter efter, er ligeledes
markvardig nok, saasonr mange Parter i Fig. 16. da forsvinde reent,
at man ikke feer ringeste Tegn dertil. Thi forst fees da ikke mere FidtDelen q., da den forener sig med de oven for siddendeFidt-Dele b.c: à.;
Soedens Beholdning n. gaaer ogsaa reent bort, at der ikke engang sees
Legn til, hvor den har varet, hvilket kommer deraf, at den ikkun er
en Hule, som formeres i Fidtet afSoeden, og de Fibritter, Stren
gen o. der efterlader sig, og da nu samme tilligemed Soeden gaaer
bort etter forflyttes til et andet Sted, sorn siden stal vises, er det en
Folge, at bemeldte Fidt-Hule jcevnes og forener sig med det ovrige
Fidt. Fidtet b. c. d. beftaaer vel endnu af 2 Lag, det ene over det
andet, men feer nu kun fmalt og flunkent ud, foruden det at man nu
seer kun en Part, hvor for vare 3., og da b. d vare for mere rodfar
vede end Resten, er Farven nu overalt hviid, til Tegn, at den forrige
rode Farve kom af den rode Sad i receptaculo, som impragnerede
den, hvilken nu, da den er udgydet, ikke mere kand vise saadan Virk
ning. Strengen o., som for viiste sig uden paa Fidtet, som en rod
agtig Linie, (Fig. 4. n. item 6.1.) fees nu ikke mere. Adffittes Fidtets overste og underste Lag, hvor imellem den for laae, findes den
ikke heller der, men derimod sees den paa et andet Sted langt derfra,
henved det ene Fole-Horn (Fig. 8- e.) tilligemed penis selv b., der nu
er bleven krum og spids i Enden, samt haard som en Brusk, uden
Aåbning foran. Den har altsaa, igiennem en subtil Aabning etter
Gang inden for Kaaben c., t den Hund, som bedakker Kiodet og
Hiertet d., trangt sig ud, tillige med bemeldte Streng, der nu sees
som en ophoyet Linie i samme Huud, gaaende fra det Sted, hvor
penis for laae sammenkrummet, (Fig. 16. h.) hen til det Sted, hvor
den nu ftaaer. Den Aabning i Huden, hvor denne Giennemgang
steer, ledte jeg lange forgieves efter, men fandt den dog, da jeg star
penis bort, hvor den ftaaer for Parringen (Fig. 16. h.) ved at stikke en
klovet Svine-Borste derigiennem; Men da den er saa fubtil, som sagt
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er, falder det vanskeligt at begribe, hvorledes penis, der nu er bleven
såa tyk og stiv, har kündet trange derigiennem, hvis man ikke havde
andre ligesaa store Exempler paaFibrers og Muffuleuse Hinders utroelige udvidelse. Hensees nu videre til Fig. 16., da er og Strengen m.,
med Purpur-Scekken 1., ikke mere at see, fordi den har gaaet samme
Vey, fom penis selv, hvilken den er sirstgroet til. Moderens Baand
k. fees endnu noget Tegn tit, men ikke til det Baand i., ikke betler til
Let andet p. Egge-Gangen r. gier nu ikke heller nogen Bugt i FidtDalen q. fom er borte, men fortsattes i lige Linie forbie Fidtets 6.
Side, hen til det Sted h., hvor penis fer var, og synes nu faa meget
mere forlanget, som den Bugt, den for giorde, er udstrakt. Al den
ne Forandring u agtet, sees paa Moderen selv med sine zde Parter
ingen Forffiel, denne undtagen, at den sorte-gronne Part ikke altid er
saa kiendelig, som tilforn.

i2.) Maven , Tarmene og Galle-Gangen. Jeg har allere
de Fig. 9. viift, at den lilleMavetl begynder, hvor Struben e. endes,
og gaaer hen tii Hiernen h., med hvilken den er fastgroet; derpaa for
vandler den sig til en smal Tarm etter Mad-Pibe r., og gaaer jcevnsides med Stamme-Aaren q. hen til Hiertet Fig. 14. a., hvor den
trader ind tilligemed bemeldte Aare, som svinger fig om den faaledes,
at den kommer ud igien for hoyre Haand d., ligesour den traadde der
ind paa den venstre, Fig. 9. r. Hvad Vey den siden tager, ftes af
foranforte 14. Fig., der viser, at den gaaer fort, som en smal Tarm
d.d., javnstdes med Puts-Aaren e., hvilken den som tiest bedakker,
hvorfor jeg paa Tegningen har forestillet den afskaaren, fom sees ved
dd. Strap derpaa forenes Len med Maven h., som er tyk og
klnmpagtig, inden til foerekmed en rynket Hund, og uden til igiennemvavet med adffittige Puls'og Blod-Aarer, som nogle Gange lo
be Krydsviis over den, og sies af Tegningen. Derefter folger LangTarmen k., fom boyer sig forsi hen tit Mad-Piben d., og derefter
fit i., hvor Mnde-Tarmen begynder.
Denne igien (Fig. 16. s.)
gaaer ind under Scedens Beholdning ogFidtet n. c., og udtommerfig
imellem Kaaben og Kroppen ved o. Fig. 6., hvor Ureenligheden ud
bydes. Ende-Tarmen er etters, ligesom Maven, forsyrrct rned m
ryriket Hund, fom endog kan fees uden paa, ligesom hvide og paa
langs
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kangs gaaende Strimer, mm endnu tydeligere, naar den opffiaves.
Endelig ffulle jeg og erindre, at Mad-Piben, med Maven og Tar
mene, giore ligesom en Lykke , der ligger saa toet under den yderste
Hund af Leveren, at den kan sees uden paa. See Fig. 4- L
Intet
staaer nu tilbage, uden Galle-Gangen (du&us cheiedocus). Den
tager sin ferste Begyndelse i Leverens yderste Spidse. Fig.i+.q., hvor
den feer ud , four en hvid og grenet Aare, der ofte er synlig for blotte
Kyne, gaaer derfra op imellem Puls- og Blod- Aarene ee. g g. , og
fastes til de Tvar-Aarer f f. , som sammenbinde dem, bliver iuridlertid stedse tykkere, og udtommer sig ti! sidst, som en tyk Tarm i Maven
h. J Begyndelsen stod jeg i Tvivl, hvad jeg ffulde giore -denne tykke
Tamr til, inen ved at overveye alle Omstandigheder noye, i soer, at
den er indfluttet i Leveren, og udtommer sig i Maven, samt ved at
sammenligne den rued de Galle-Gange, Swammerdam ogsaa i sine
Snegle har fundet, blev mig al Tvivl betagen, faa jeg mener med
Sikkerhed at kunne udgive den derfor.
Videre at melde om dette
eller andet, vilde kun time ti! at give min Anatomie en ufornoden
Vidtloftighed, sorn allerede er bleven vidtloftig nok, og derfor her
med endes.

III. Snegelens Leve- og Angle-Maade.
Da jeg ftrst foretog mig, at undersoge disse Snegle, satte jeg
dern i et tilstrakkeligt stort Glas, og passede deur flittig op, med at
give dem friff See-Vand to Gange om Dagen. Det samme giorde
jeg og lned to andreSlags Snegle, sour her ere de almindeligste, nem
lig Turbo littoreus (her kaldet Få-L.uuger item Bue-Hunde) og
Nerita marina, alt i den Tanke, at iagttage dm Maade, paa hvil
ken de parre sig og leggo Egg. Da jeg nu tillige maatte vcere betankt
paa, at give dem noget til Aode, faldt jeg paa at stroe Hvede-Meel
over Vandet, fordi jeg havde last, at farff-Vands Snegle paa den
Maade lange havde varet underholdte. Udfaldet af mit Forjog var
dette, at dm sorbe meldte Turbo littoreus a ad Melet meget begierlig,
faa at dens Excreruenter, der tilforn vare brune, som Strand-Tanget
de sidde paa, og ventelig leve af, bleve i kort Tud ligesaa hvide, som
Melet, jeg gav dem til Fode. Nerita marina aad og noget deraf,
D 2
skiont
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stisnt lidet, hvorimod de Snegle/ jeg her beskriver, og den Gnng for
nemmelig havde Hye paa, vilde flet intet cede deraf, men endog ssyede det, saavidt de kunde. Herover aflod jeg med mit Forfog, og tog
mig for at fonderlemme disse Snegle, uden just at giere mig Haab
om mere; Men ved den Anledning korn jeg under Veyr med, hvad de
leve af, og det vcd felgende Hendelfe: Det sneede ofte'under Sonderlemrnelsen, at jeg deels af Vanvare/ deels afForfet, senderstar En
de-Tarmen, da jeg ofte med Forundring fornam, at det rode Skarn,
hvormed den var opfyldt, indeholdt mange Haar-rige eller Skiceggede
Horne, der meget lignede Felehornene eller Armene (*) af BicrgXurett (Lepas Balanoides) der fom en Ruur eller Skurv bederkker
Klipper og Stene ved Stranden. Vore forste Erfaringer ere gemeenlig ikke de rigtigste, derfor torde jeg i lang Tiid ikke bestemme mig til
at domme derom med Vished, indttl jeg omsider eftertomkte, at jeg i
Snegle-Husenes Aabning, naar jeg rev dem los af Klipperne, ofte
havde fundet tomme Skaller af famine Bierg-Ruur, hvilket tillige
med den fuldkomne Lighed imellem dens Folehorne, og det jeg havde
ftlndet i Ende-Tarmen, ikke tillod mig at tvivle om Tingens Rigtig
hed. Jeg faae nu med Fornoyclse, hvad denne Snegel betiener sig af
til Fode, ligesom jeg og deraf begreb, hvoraf det kommer, at den al
tid findes siddende paa Klipper og Stene, hvor denne Bierg -Ruur
allene opholder sig. Jeg faae nu og, at Snegelen, der ey har Teen
der at knuse bemeldte Skieel, behover en faadan Tunge, fam den har,
til at treenge ind i den Rifle, fam Skieellen har i sit Laag (operculum)
og at treekke den inden for veerende Orm til sig >
(**
Ja at den just
beer
(*) Hvorledes disse Horne fte ud, kan ffisnnesaf den Dierg-Ruur, som i Rirbcnhavnffe
Gclst. Skrift. 10. Tome findes beskreven og aftegnet Tab. z. fig. 6. og i del meeste komme»
overeens med den sorommeldte.
(**) Ved at anatomere dette Skieci-Dyr har jeg meerket, at der lige fra Dyrets Legeme, langs
med Rissens Sid>r, gaacr en saft Streng eller Muffe!, der seer ud som en Lykke eller Haspe,
vg sender 2de Grene ud til Siderne, een til hver af Laagets Deele. Gaasnart Snegelen med
sin ffarpe Tu age har beffadiget denne Muffel eller dens Grene, er Dvret ikke mere i Stand
at lukke sic Laag, saasom M er, ved at sammenkrympe eller strerkke paa bemeldte Muffe!, at
dette ivKrksettes, paa samme Maade, som man ved at stmkke paa en udvidet Taug-Lykke, kan
faae de Ting at mrrme fig til hinanden og flutte t<rt sammen, som ere serstcde dertil paa Sider
ne.
De Muffler, som derimod aabne Rissen, eller komme Laagets tveude Dele til at viige
fra hinanden, bestaae i to adffilte Strenge, som gaae fra Legemet i en krum Linie runtit o«
Skierllrns
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bar sig ad paa denne og ingen anden Maade, var deraf let at see, at
de tomme Skaller jeg fandt i Snegle-Husets Aabning , vare gandffe
ubeffadigede uden til, rnen Ulden til faa rene, som om de havde varet
flikkede eller ffurede. Da jeg nu paa den Maade var kommen efter,
hvori Snegelens ordentlige Fode beftaaer, faldt det inig ikke vanskeligt,
at underholde den faa lange jeg vilde, for at underfoge dens ovrige
Levemaade.

Dette skede Aaret efter den 22de Maji, da jeg foretog mig, at
fette i). Stykker i et tilstrækkeligt ftort Glas, hvorigiennem jeg daglig
kunde betragte deres Adfard. Jeg gav dem friff See-Vand Aften
og Morgen, og forsynede dem med en tilstrcrkkelig Mcrngde af den forommeldte Bierg-Ruur, soul jeg rev les fra Klipperne, og havde den
Fornoyelse at see dem sette sig paa samme, for at udsue og fortåre den.
Jeg mcrrkede og, at de ikke angreb dem nedenfra, hvor de vare aabne
og lettest at tomme til, men alt ovén fra igiennem Riften (rima oper
culi) ligesom de tilforn havde varet vante. Esterai jeg nogle Dage
havde forfogt dette, faldt jeg paa at prove, hvor lange de kunde leve
uden Fode, og gav dem ikke det ringefte i al den ovrige Tud, jeg hav
de dem ftaaende , som i det mindste var en heel Maaned, og kunde dog
ikke fornemme ringefte Forandring hos dem; ja de gave ligefuldt de
res Ercrementer fra sig, saa jeg Aften og Morgen maatte ffylle Glas
set, at det ikke skulle falde for nreent og mishageligt for dem. Dog
markede jeg den Forffiel i Ercrementernes Farve, at da den, medens
de havde Bierg-Ruren at tare paa, var morke-rod, blev den siden be
standig luse brun. Een af de Ting, som i Begyndelsen korn mig meest
underlig for- var dette: at de i saa lang Liid sadde hoyt op i Glasset,
oven for Bandet, at jeg naften havde ladet af at bytte Vand paa dem,
hvis ikke altid een eller flere havde holdt sig ned i Vandet, medens de
andre sadde oven for. For da at forsege, hvor lange dette vilde vare,
satte jeg et Marke paa et par Stykker, og fornam , at de endnu ikke
komme ned i Vandet i 8 Dage, foruden den Tud, de tilforn havde
holdt sig derfra, som nok var lige saa lange, hvorafjeg har Aarsag til
D 3
- at
S'iêns béW Sider, hvormed de ere fasthamgende, og ende sig paa yttre Side af begge
îaaqets Dele, hvortil de ligeledes ere fastede. Ved at strakte paa disse Spenge steer det,
at Laagets Risse og den ti! samme fastgroede samt Lykke-daunede Muste! udvides.
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at siutte, at de meget lccnge kand opholde sig, baade uden Vand og
Fode. Men det er og vift, at de tgien lige saa lcenge kan vcere under
Vandet, uden at soge op i frie Luft, hvilket jeg af de samme Snegle,
fom jeg havde sat Mcerke paa, tydelig erfarede, og endffiont det er
vansteligt, af et eneste Forjog at giere almindelige Slutninger, saa
moerkede jeg dog med temmelig Vished, at de i koldt Veyr holdte sig
meest oven for Vandet, men i varmt Veyr og Soelffin under Van
det (*).
Endnu dette moerkede jeg santme Tird, at hvilken Tilstand de ’
end udvcelgede sig, i eller oven for Vandet, er Luften dem soer beha
gelig ; som saaes deraf, at de fegte at komme det Laag, hvormed jeg
holdte Glasset tildockket, saa nar som mueligt, uden til for at trcekke
Luft, samt at de ofte giorde en Aabning irnettem deres Legeme og
Snegle-Huset, at man kunde see langt derind, (©eeFig.g.d.) for deri
at holde Luften indfluttet, og at de ved samme Luft udelukke alt det
Vand, man enten oste over dem, etter de, medens de opholde sig i
Vandet, kunde omgives af.
I Henseende til deres Wgle-Maade, som jeg helst onffede at
udgranske, havde jeg i Begyndelsen kun lidet Haab at opdage noget,
faasom de sadde en 3 Ugers Tird hen, uden at give ringeste Tegn der
til, dette ene undtaget, at saasnart Solen skinnede noget varmt paa
Vandet, gave de afsig adssittige Luft-Bloerer, hvori under Forstorrclses Glasset mcrrkedes en deel Purpur-farvede Strimer; Men diste
Blcerer forsvandt efterhaanden, tilligemed det Haab jeg i Begyndel
sen giorde mig deraf. Mod Slutningen af Junii Manned, da Var
men begyndte temmeligen at tiltage, fornam jeg ikke allene, at Sneg
lene holdte sig mere almindelige i Vandet end tilforn, og vendte sig
mod Solen, men eg ak nogle af deur, foruden de mangeLuft-Blcerer,
som gik fra dem, udgydede en deel Purpur-farvede Klumpe, som
deels steege op i Vandet, deels fccstede sig paa Snegle-Husene selv, og
gave dem Purpur-rode Pletter uden paa, sont etters ikkun sees af og
til i Aabnmgen, og maaffee atterforst har givet Anledning at soge ef
ter
(*) Dette sidste kunde dog maaffee komme deraf, at Soleri, som bestandig stimede paa Glasset,
giorde det for varmt for dem, og nsdde dem at begive sig ned i Vandet.
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ter Purpur i disse Snegle (*).
Angaaende denne Purpurs egentlige
Beffassenhed, da sirae den under Forstorrelses Glasset ud som usigelig
fine Gryn, svcemmende i en blank Vcebffe, og stient de hver for sig
ey syntes rede, men blanke, saa bleve de det dog, naar de sirmledes,
ligesom og Leuwenhooch har anmoerket, at Blod-Kuglene t Blodet
ere hvide, og faaer ey deres rede Farve, ferend 2, 3 eller flere samles.

Jeg ventede lcenge paa, at der stutte blive noget af denne Pur
pur, men forgieves, da den ved at klcrbe sig til Ercremeuter og andet,
som flod i Vandet, blev efterhaanden rrdstyttet dermed. Jeg blev altsaa af alt dette lige klog, indtil jeg omsider den 25 Junii, da Mercu
rius i Fahrenheits Thermometer stod ved Middags Tid over den 6ode
Grad, observerede om Morgenen et hvidt Corpus paa den ene Side
af Glasset, teet oven for en neden for liggende Snegel, hvilket konr
mig faa meget underligere for, fom jeg en halv Times Tiid tilforn ik
ke havde sect Tegn dertil, mindre de forrige Dage, hvorfor dette Cor
pus ikke forekom mig anderledes, end en Svamp, opvoret paa een
Nat. Det var allerede temmelig ftort, da jeg observerede det, men
fik dog ikke sin fuldkomne Storrelfe og rette Skabning, forend mod
Aftenen, da jeg med fuldkommen Vished kunde antage det for Sne
gelens Ungel. Tilforn havde jeg ofte feet dette Corpus siddende paa
Steen i Stranden, og allerede giettet, at det var en Ungel af denne
Snegel, hvortil jeg meente at have tilstrækkelig Grund i.) fordi jeg
nred ternmelig Vished kielldte Angelen af de andre Snegle-Arter i
vore Strande, nemlig den foromrneldte Turbo littoreus og Nerita
marina, 2.) fordi jeg silde paa Anret havde fundet Materien deri
Purpur-rod, og z.) fordi Eliis, som i hans EiTay of Corallines har
dem
(*) Den, føm ikke vidste Beffeed, maatte det komme underligt for, at see Purpur fremkomme af
denne Snegels uden at finde inden i dm, end ikke i uterus, (hvor den dog virkelig beredes)
noget Tegn tik saadan Farve. Sådes synes Set at v^re gaaet Swammerdam, som sees af
hans Biblia Nat. Tom. I. pag. 1^7. Mox ac cochleae hujus (fe. de prefix) te it am qvis
incipit effringereflatim ea pulcherrimam, pallefcentetn tamen ibo c Corpore, purpuram
exprimit, qvæ vel per ipfa intus vifcera feie diffundit. Qy.od fi vero in Spiritu vhii eam
morti dederis, itidem purpureum fu uni humorem é Corpore excutit, Qyarnvis autem
cor ejus pullans viderim, neqvaqvam tamen vel in hoc vel in hujus auricula , purpureum
iftiid fi q vid um inveni. Unde inducor ut credam, purpuram hanc fingulari qvodam de
tine i Sacculo (Han mener her fin Sacculus purpurifer) qvem aliis q vid em in Lochleis
conípexi, fed in hac detegere non potub
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dem aftegnede Tab. 32. Fig. c. C., er ligeledes af den Mening, at de
indeholde Sceden til et Slags Coqviller, som han dog ikke har kiendt (*).
Det var mig altsaa ikke en ringe Fornoyelse, at fee nun Gisning ftadfccstet ved Erfaring, og den famine blev endnn mere foroget, da jeg
et par Dage efter mcrrkede hos en Snegel, fom laae vid aaben paa
Glassets Bund, at to biede og hvide Corpora af ulige Sterrelfe fremkomnle af dens Aabning, hvilke vare af famme Art og Skikkelse, fom
det forommeldte, der lad fast til Glassets Side, allene at de mangle
de den yderfte Hund, og bestode altsaa blot af en tyk og hvid Vccdffe,
saadan fom den i Mgge-^>ylstrne (jaaledes vil jeg kalde dem herefter)
virkelig er i Begyndelsen. Da jeg nu af alt dette var bleven forvWt
om min Opdagelses Rigtighed, og visse Omftcendigheder forhindrede,
at jeg ikke langer kunde fortfette mit Forjog, jeg og frygtede, at Sneg
lene kunde vare for udmattede og svage til at give fiere Prover paa
deres Pngle-Maade, afiod jeg fra videre Forfog for dm Gang, og tog
dem afVandet, for at efterfee i hvad Stand de vare. Jeg fandt dem
da alle fuldkommen uffadde inden til, endffiont Skallen uden til var
bleven merk og ffiden af det ftillestaaende Vand. Moderen var vel
forsynet med sin Vadffe, og penis hos de fieste evolutus, som Fig. 8. b.
udviser, hvorafjeg fluttede, at de havde parret sig, forend de komme i
Glasset, saafom jeg i al den Tiid jeg havde dem ftaaende deri, nemlig
hele 5 Uger, ikke markede dertil det ringefte Tegn, hvor fiittig jeg
end saae derefter. Jeg har altfaa intet at tillegge af det forste Forfog,
uden en kort Beffrivelse over Egge-Hylferne. De ere, fom man feer
iifFig. 19. og 20., trinde, i midten tykkeste, men i begge Ender finalere,
dog
(*) Saavidt »eg ester Rimelighed kan (lutte, har og Hr. Linné den i hans Fauna S ve c. edit. 2.
§. 2259. under det Navn Hydra tritícea, hvis Beffrivelse lyder saaledes: Capfulæ fubpedicellatæ, piures, membranaceae, magnitudine & figura puparum Formicae, apice trun
catae. Florem non vidi. Meningen er, at Han har stet dem tomme, da de ere aabne og
ligesom tvert asffaarne i Toppen, og meent, at deri havde boet en Hydra àr Polype, hvjs
Blomsterlignende Arme (florem) han ikke har stet. Af Liighed med et Hvede-Korn kalder han
den Hydra triticea. Men han maa siden mre kommen ester Urigtigheden deraf, efterdi
man ikke finder den anført i hans sildigere udgivne Skrifter.
P. S. Drd siden at igiennemlerst den sidste Deel af Bsmares fordanskede iTatur-H i stone
finder jeg ved Trompet-Skiânes (Buccinorum) Beffrivelse, at Reaumur allerede længe siden
har fandet disse saa kaldte Korn eller Egge-Hylstr; han har endog merrket, at de indeholdt en
Purpur-Materie, og sadde i Nmveerelstn af disse Snegle, men dog ikke troet, at det var
deres Egg, hvorimod han hylder for rimeligt, at det er nogen Fiffes Rogn-Korn.
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Dog meest i Den nederste, der er forsynet med en bred Pergamentlig
Fod, som udbreder sig paa Klippen, og ftcfter Egge-Hylsen, at den
staaer gandsse opreyst og fast i Soen, ligesom den og stod Horizontal
fasstet til Glassets Side, ogsaafaft, at jeg ved at gyde Vandet ind
og ud, ikke havde at frygte for , at den skutte bortssyltes. Huden etter
Hylsen, som omgiver Egge- Materien, er ligeledes fast som Pergament, faa der vil en hvas Kniv til at ssicere den i tu, og den overste
Ende deraf, hvor den til sidst simer en Aabntng, der giver Coqvitterne
Udgang, er endnu rnere fast og Bmssagtig, strmt ligesorn ved tvende
ssraae Snit afstumpet ; der befindes og Farven, som etters er guul-agtig, mere hvid eller blank. Vcedssen eller Egge Materien seer ud soin
usigelig fine Gryn Len Vandagtig Vcedsse, hvilken, efterat den havde
staaet i Vandet i 3 -à 4 Dage, santtede sig til den ene Side af Hylsen,
og var uden fra at see til fom en hvid Egge-Blomme. Under Forftorrelses Glasset kunde jeg see, at denne Materie var tykkere end Resten,
men etters afsamme Art, som de 2de hvide og blode Corpora, som
fremkomme afAabningen paa den viidaaben liggende Snegel, og til
forn ere ommcrldte (*).
Aaret efter Len zte Junit satte jeg atter nogle af disse Snegle i
Glas, for at igientage disse Forsog. I Begyndelsen indtraftemtnelig
koldt RegnVeyr, og da holdte Le fleste sig oven for Vandet; siden,
da Veyret blev varmere og klarere, begave Le sig ned i Vandet, lige
som forrige Gang, og jeg ventede La, at deres Pngel snart vilde frernkomme; Men dette Forsog fik et langt andet Udfald end jeg formodede,
thi efter 8te Dage begyndte de allerede at forraadne og stinke, uagtet
jeg ey havde forsomt at give Len: friss Soe-Vand to Gange om Dagen.
Jeg fluttede deraf, at de midt om Sommeren, helst naar man lader
Lem staae i Solen, behovede friss Soe-Vand i det mindste 3 Gange
om Dagen, og besluttede, at forsoge dette strap efter. Men dette
skede dog ikke, af Aarsag, at jeg samme Diid fandt i Stranden en
Hoben af disse Egge-Hvlser siddende paa en Steen, og det som mere
var,
(*) Om disse Legemer vare Materie til tvende Egge Hylser, eller til ren, saaledes at af det ene
ffulle blive Egge-Blomme, men af det andet Hylse eller Egge Hindr, som siden ffal vises at
»mgive Materien inden til, det er noget jeg ikke er i Stand at asgisrr.
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var, en Snegel i Arbeyde med at udgyde dem. Ved at tage samme
Snegel øp, fornaru jeg, at den med sin Kaabe indsiuttede den ene af
Egge-Hykferne, og det faa fast, at jeg maatte bruge nogen Magt for
at skille dem ad.
Jeg leerte deraf, at den bruger sin Kaabe, ikke
allene til at indsiutte Luften, fom jeg allerede tilforn har viift, men
og at ruge over sine Egg, og at give dem den Hylfe eller faste Huud,
som omgiver dein. Ja heraf begreb jeg nu ogfaa Aarsagen, hvorfor
den Egge-Hylfe, som jeg fandt siddende paa Siden af nui Glas, syn
tes saa hastig og uformodentlig at fremkomme; thi jeg tvivler ikke
paa, at jo en Snegel nylig tilforn havde siddet paa samme Sted og
bedakket Egge-Hylftn, som da ikke kunde komme tilsyne, ferend den
af Snegelen blev forladt. Jeg har allerede erindret, at denne nylig
udrugede Egge-Hylfe var noget mindre, end den siden blev, og selv
samme Forskiel fandt jeg nu imellem den, Sneglen nylig havde sat
paa Stenen, og de andre, hvilke, som de vare crldre, befandtes lidet
fierre med tykkere Huud og gulere Farve, end hun, som bande var
mindre, hvidere og blödere. Jeg kan derfor med Grund sige, at diffe
nys udrugede Egge-Hylser, af hvilke jeg fandt den ene paa Siden af
mit Glas, den anden paa en Steen i Stranden, vare hinanden faa
lige, som et Egg et andet. Nu ffulle jeg og berette, hvorledes videre
til gik med de paa Stenen fundne Egge-Hylser, og da lader sig let sint
re, at jeg ikke forsomte sira god Leylighed til videre at forsoge, hvorle
des de sinaa Cogviller danne sig deri, og komme ud. Til den Ende
fatte jeg Stenen med Egge-Hylserne, fom vare 24 i Tallet, alle toet
sammensiddende (fom fees Fig. 19.) i friff See-Vand, og omverlede
samme 2 Gange om Dagen, som jeg meente kunde vare nok, helst
Varmen ikke var meget stor. I Begyndelsen anmarkede jeg kun dette,
som jeg tilforn har anfort, at en tyk sammenløbet Vadffe, fom en
Egge Blomme, holdte sig i den ene Side afEgge-Hylferne; efter 14.
Dage omtrent, begyndte famme at blive grynet, eller afdeelt i fman
runde Egg, hvilke, under Forstorrelses Glasset betragtede, faae ub
som smaae Egge-Blommer, bestaaende af usigelig sine Partikler i en
siydendeVadffe. Hvorvidt de fees uden paa, viser den 19. Fig., hvor
imod jeg Fig. 20. har villet forestille deres Beliggenhed og Anseelse mdvendig, naar Hylftn ffiares op.
Efter 3 Uger befandtes disse
Blom-
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Blommer lidet fastere, men i evrigt som tilforn. Begge gange fornam jeg, at Egge-Hylferne omgives inden til af en blank og temmelig
fast Hinde, ligesom en Egge-Hinde. Efter 5. Uger begyndte den ene
ataabnes i Toppen, og at give Vcedffe af sig, hvorfor jeg ffar den
op, og strndt Blommene atter noget stiftere, mm intet videre, indtil
jeg tog en ftorre Loupe, da jeg fornam nogle levende Orine deri, som
snoede sig lystig om i disse Blomrner, ligesom Aal i Vand. For at
betragte dem endnu noyere, tog jeg den ftorste Loupe jeg havde, og dog
bleve de ikke over 4 Linier lange at see til, ikke hefter kunde jeg endnu
mcerke hos dem Ringe, Burster efter deftige, men kun at den ene
Ende, soin meeft krummede sig, var fmalere end den anden. I Be
gyndelsen troede jeg, at diste Orme ikke bleve ftorre, men siden sandt
jeg dem dog 4*5 Gange ftorre, endffiont jeg endnu intet videre kunde
opdage i Henseende til dette Slags Creature; Men derimod observere
de jegsamme Tud 2 andre endnu mindre, ja efter nun Gisning vel
50 Gange mindre end det mindste Sands Korn, man kan oyne, og
dog afSkabning ulige, da den ene var aflang, lidt mork, samt foran
noget smal og krum, men den anden oval, mere blank, med en anden
endnu blankere Punct fortil. Begge opholdte sig ligesom den forrige
i Egge-Matertms Vandagtige Voedffe, og bevcegede sig deri paa uli
ge Maade, da den forste vendte sin krumme Snude nu hid , nu did,
ligesom for at lede efter noget, hvorimod him traadde »reget langsomt
fremad, men trakte sig »reget hastig tilbage igien, og igientog dette
»range gange. Maaffee jeg havde fundet endnu flere Slags Dyr t
Denne ene Egge-Hylse, hvis mine Oyne ikke allerede vare blevne flove,
og mit Sind meettet afForundring over det Riigdoms Dyb afViisDonr og Forstand, som baade har kundet ffabe faa utroelig smaa Crea
ture , og vidste hvortil de kunde tiene. Men jeg har endnu mere at sige
i denne Materie ved Slutningen af dette Capitel, og maa nu, for ey
at afbryde Materien, fortsette min begyndte Fortcettelse om EggeHylserne. Jeg rnaa da forsi sige t Almindelighed, at deres langsornme Fremvext ncer havde udtreettet min Taalmodighed; thi jeg havde
dem ftaaende i Soe - Vand, som daglig 2 Gange blev omvexlet, fra
Den 27. Julii til den 7. October: og aabnede irnidlertiid een efter een
anden, for at öfterste, hvad Forandring de havde strået, men fik dog
E 2
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ikke al den Oplysning jeg ventede. Det var forft efter 6 Ugeks Forlob
jegsomam, at et Gelee-agtigt, men dog temmelig fast. Legeme be
gyndte at stille sig fra de smau Egge-Kugler etter Blomnrer, til hvilke
de attene hcengte efter visse Strenge af samme Materie; men disse Le
gemer vare endnu saa utydelige, at ingen af denne ringe Begyndclfe,
stntte have gicettet sig til, at der vilde blive Snegle deraf. Atter efter
nogen Tud, befandtes disse Legemer noget anderledes dannede, men
endnu utydelig nok, uden for saa vidt, at man nu lettelig kunde see,
at de vare den egentlige SnegleDngel, der beengte fast til Blommer
ne, ligesom m Kylling til en Egge-Blomme, etter et Foster til en
Moder-Kage, for at trcekke Ncrring deraf Hvorledes akt dette saae
ud, viser den 21. og 22. Fig., hvor a.) er Egge-Blommen, og b.) den
vedhcrngende Snegle - Wgel, saaledes som de viiste sig i 2 forstiettige
Egg, fom dog begge fandtes i een og famine Hylse. De Lemmer, fom
Figuren viser Tegn til, var jeg ikke i Stand at hitte Rede ndi, og kan
derfor ikke forklare dem forandre; dette attene maa jeg sige, at den
ene var ikke den anden fuldkommen liig, at de efterhaanden syntes at
forandre sig til en langt anden Skikkelse, ogat jeg forft efter 2 Maaneder blev i Stand ar udstille visse Lemmer, fom viifte, at der vilde
blive Snegle deraf Disse vare forft 2 ovale og platte Lemmer, med
en merk Prikke paa hver, som vift nok vare Felchorneue med deres
Hyne, dernceft et imellem fainme siddende ovaltog plat, nren langt
sierre, Lem, som uden Tvivl var Snegle-Foden. Hos nogle mcrrkede jeg og en brun Plet, fom syntes at vcere Begyndelsen til det brune
Laag, hvormed Snegelen tillukker Indgangen af sit Huns. Endelig
fornam jeg og, at den Deel, fom var indfluttet i Egget eller Blom
men, og hcengde fast derved, var udstrakt i Loengde, og folgelig lig
nede den smule Deel af Snegelen, som bestuuer uf Leveren og EggeStokken.
Hvad Snegle-Huset ungauer, du viiste den uftegnede
Snegle-Unge! noget Tegn dertil, som fees Fig. 21. b. item 22. c.
Siden fandt jeg det i endnu fuldkomnere Stand hos nogle, stiont for
medelst deres stade Skikkelse langt ligere en Nerita end Bucci num ;
men mod Slutning, og i de sidste Egge-Hylser jeg uåbnede, vare de
mod Formodning reent borte, enten fordi de ikke vare komne til den
Fuldkommenhed fom hine, eller havde da allerede forsvundet iglen.
Dette
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Delte lned mere blev derfor ikke aftegnet, saasom jeg altid ventede at
fte noget mere fuldkomment, som dog ikke stede. Tvertimod jeg fornam, at Eggene i de sidste Hylftr, jeg aabnede, uden Tvivl forme
delst Vinterens og Kuldens Tuncermelse heller havde af- end tiltaget.
Det vilde altsaa ikke lykkes mig at faae levende Snegle deraf, fom jeg
i Begyndelsen giorde mig Haab om. Hvad Aarftg dette havde, kan
jeg ikke sige til visse, men flutter, at Solens Straaler, naar de enten
sistder umiddelbar paa Egge-Hylserne, saa ofte de forlades af SoeVandet, etter og paa Soe Vandet, hvor under de ftaae, tiene til at
give dem en Fremvext, fom jeg favnede, fordi jeg bestandig havde la
det dem ftaae i Skyggen. Hvad jeg endnu har at tittcrgqe, bestaaer
kun deri, at nogle Egge-Hylser befandtes fra Begyndelsen af rodagtige, og at jeg i samlne ftmdt Egge-Blommerne Purpur-rode, fom dog
ikke var for deres Dyds Skyld; thi der blev aldrig noget af diste Pur
pur-farvede Egg, hvorafjeg flutter, at de vare behceftede med et Slags
Sygdom, ligesom jeg og i de fleste af dem fandt de forommcrldte Slam
ge-agtigeOrme, der havde fortceret det meefte af dem. Etters fornam
jeg og, at den hvide og friste Egge-Materie, naar den blev smurt paa
Men etter Annet, og udfadt for Solen, fik en lige saadan Purpur
rod Farve, ja endog, at Snegle-Yngelen selv, som hcrngde derved,
begyndte at blive gron-agtig og vise Tegn til Purpur, faasnart Solen
stinnede paa Glasset, hvorpaa jeg havde deur liggende, »redens jeg be
tragtede dem; hvilket altsammen af det efterfolgende Capitel vil blive
forstaaeligere, hvor jeg vil vift, at Solens Straaler have en ligefam
dan Virkning paa dm Purpur-Materie, der toges af Snegelen selv.
Heraf lader sig og forklare, hvad jeg tilforn har erindret, at jeg nogle
Gange har fundet Egge-Hylftr paa Stene i Stranden, fom have vcrret opfyldte med en Purpur-farvet Materie; thi dertil har Aarsagen
vceret denne, at de alt for lcrnge har vcrret udsatte for Solens Straa
ler, fom har haft den Virkning, at den indfluttede Egge-Materie er
bleven red og fortorvet; ligesom jeg og meget vel erindrer, at den faae
ud som torre og rode Gryn.
Esterai jeg nu faaledes har anfort alt, hvad jeg har kundet er
fare om disse Snegkers Leve- og Yngle-Maade, ftaaer mi aliene til
Rest, at beskrive de Sygdomme, fom de anfaldes af, ogere dem i
E 3
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begge Henseender hinderlige. Jeg har allerede tilforn viist, at de have
deres Fiender fra forste Begyndelse af, eller som man siger ab ovo,
og det i viste sinaa Orme, four bore sig ind i Hylferne, og fortcere de
rndfluttede Egg; Men ikke nok dermed, de ere ikke for komne til deres
fulde Vext, forend de atter efterstrcebes af et vist Slags Orme, som
leve af dem, ligesom de selv af andre. Dette Slags Orme har stor
Lighed rued dem, som Swammerdam har fundet i Snegle, og fore
stillet i Biblia Nat. Tab. IX. Fig. 8-, endskiont de og i viste Poster
adssille sig fra bent. I Henseende til Skabning synes de tneget ulige,
da de kan give sig adstillige foranderlige Skikkelser, nit ved at ndstrcekke sig i Lcengde, som sees Fig. i8. a. b., nu ved at sammenkrympe og
udvide sig i Skikkelse afBouteiller, og det nu i foreste, nu igieu i ba
geste Ende, som c. d. Men deri komme de alle overeens, at de i den
ene Ende have en Aabning, som er Munden, omtrent i Midten en
merk Plet, med et Kye eller Punct deri, som er Hiertet eller en an
den vigtig Part, tienende til Livets Vedligeholdelse, som sees af dens
idelige Pikken, og endelig i hun Ende en lang og final Hale, sotn nok
bliver Ovarium. Alt dette sees tydeligst hos dem, som have opnaaet
deres fulde Storrelse, hvilke tillige ere morkt puncterede med lyse Ra
der imellem uden Puncter, hvorimod andre see ud som uformelige
Klumper, fordi de endnu ere saa smaaf at de ikke have faaet nogen
vis Skikkelse. I Henseende til Storrelse ere de langt mindre, end at
de kan sees med blotte Syne, men det, fom dog gier dem nogenledes
synlige, er en blaa Gelee-agtig Materie, hvori de leve og bevcege sig,
sotn ftes Fig. 18. e. (*).
I denne Materie, der altid er udstrakt i
Lcengde, sotu en tyk Tarm, tilspidset i begge Ender, opholder sig gierne
8 til iz. Orme i Samfund/ og saaledes sinder man den i den ene Ende
fast(*) Dette er det, som meest adstiller bem fra Swammerdams Orme, med hvilke de ellers
have stor Lighed, som sagt er. Naar han derimod striver Tom. i. pog. 173. at han, ved
at overfliwre dem, har faaet 2. 3. ja undertiden 4 levende Orme af een, da er dette
noget, hvori de (saavidt jeg har kundet erfare) afvige fra disse, med mindre man vilde as
ser den Gelee-agtige Materie for en Orm, og dele ben i Parter, da man kunde faae
hele 10. til 15. af een, som sees af det eftersrlgende; Men saadan Tvetydighed, à
Feyltagelse, kan hos en faa stor Natur-Forster som Swammerdam, ikke vel formodes.
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fastsiddende inden for den yderste Hundas Snegelens Legeme, besyn
derlig Leveren og Egge-Stokém, i soer den sidste, saa de synes at finde
meest Smag i de sammesteds indfluttede Egg. I Fidtet har jeg og
fundet den, men ikke i de fastere Dele, saasom Kaaben og det Muffuleuse Kiod; Meget mere disse Parter kan vcere gandste friste at see
til, naar hine heel igimnem ere opfyldte hems, derfor kan og Snege
len lcmge leve med denne Sygdorn. Jeg har i det mindste ikke fundet
nogen gandste fortcrret af dern, som dog ventelig maa stee ornsider.
At bestemme disse Ormes Antal i en Snegel er umueligt. I hver
Samling indeholdes ofte 5. ofte 15., som i det mindste kan ansettes til
10. i hver; Antager man nu, at stadan en Samling sidder paa hver
Punct (saa stor font en fiin Naale-Spidse) afLeveren, Egge-Stokken
og Fidtet, og man regner samme til 10000, som man sikkert kan,
kommer et Tallud af hele 100000, som viser det rige Formad, der
er paa levende Versener i Naturens vidtloftige Rige, da deraf kan fin
des en saa ntroelig Mcengde i en eneste Snegel.
Ncest denne Syg
dom, forn er den almindeligste, har jeg fundet 2 andre, af hvilke den
ene bestaaer i en Kalk-agtig Materie, aflang af Skabning, og liggen
de i Lag eller Flosser, den ene uden om den anden, som en Bezoar.
Den samme har jeg fundet siddende i Snegelens Mustulense Kiod,
hvor fra den gik lige ned igimnem Fidtet, som rundt omkring havde
taget Raaddenhed til sig. Denne Sygdorn er mig dog kun en eneste
Gang forekommen, og ligner rneget de Stene, som pleye at avles i
alle Kiod-fulde Dele i det Menneskelige Legerne. Den anden Syg
dom, hvoraf dog ikke Snegelens Legeme, men Huns, angribes, er
mig og kun en Gang forekommen, og foraarjages af en Scolopendra
marina, eller diereis, som havde boret et Hull deri, og det ikke paa
tverts igiennem Snegle-Huset, men paa langs igimnem Pillen (co
lumella eller mar§0 columnaris Fig. I. c.) hvor delt havde avanceret et
par LinierDd. Saavidt jeg kunde rnoerke, var den ikke adstilt fra den
i G§ndm. Beffrw. 1 P. 162 S. anforte, sour opholder sig her i
Strandene, og ofte antrefles i den Kalk-agtige Materie paa Klipper
ne i Som, som her kaldes S-e-AM item Bierg-Rmrr (Aporpolymorpha Gunneri) og denne tgien er vor Lccrde Hr. Mullers
dunte
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dunte Nereide, som han selv vel nok har anmcrrket i sit smukkEkrist
von Würmern S. ios» (*).

IV. Purpur-Fardens Beredelse.
At Purpur-Farven egentlig indeholdes i Moderen (uterus) har
jeg allerede nogle Gange ådret; Men da jeg ogsaa har viist, at sam
me bestaaer afz Parter, og at hver i soer giver en Materie afgandffe
forssiettig Farve, falder det vansseligt at begribe, hvad der kan have
givet Anledning til at soge efter Purpur i denne Snegel, og at finde
den paa et Sted, hvor den indeholdes i saa freinmed Skikkelse; ikke
at tale om det Paafund, ved Hielp af Solens Straaler at bringe en
nye Farve frem, som ligeledes er noget uscedvanligt. Det synes der
for, enten at en puur Hendelse, saadan som den, der berettes om den
Lyrisse Purpur , har givet Anledning til denne Opdagelse, eller og
. at den Purpur , som Snegelen undertiden gyder af sig (som for er
sagt) og synes at vcere et u-modent Foster af den, har draget een eller
andens Agtsomhed til sig; Hvortil dette maassee og har hiulpet noget,
at uterus undertiden (uden Tvivl af et Slags Sygdom) er ligesom
lgiennemdrukket med en ufuldkommen Purpur-Farve , og at L SnegleHusets Aabning ofte sees Tegn til samme Farve. Hvad mig angaaer,
da vardet ved en uventet Anledning jeg fik Kundssab derom, af en
Ordens Broder, der igien havde loert det af en gandsse ordinair Pige
i Nordfiord ; og er det sccrt , at alle de Fruentimmer her paa Stedet,
som jeg har tilspurgt og talt med derom, ikke have vidst det ringeste
deraf Den Opssrift jeg stimme Tiid fik paa Farve-Maaden, har jeg
allerede paa et andet Sted grort bekiendt, og behover derfor kun korte
lig at igientage: at man forst knuser SnegleHuset, oprasper saa Mo
deren eller den gule Aare, soin sees gaaende paa langs og ssraas af
Sne(*) Om en liden Nereis af en Negels Mngde, som borer sig ind i Dierg-Ruren (Balanus),
har jeg paa et andet Sted givet nogen Underretning. See Ri-benhcrvnste Seist. Skrift.
10 Tome S. 8. Swammerdam i hans Biblia Nat. Tab. IX. Fig. 17. har og forestillet
en Orm 4 selv samme Art og Stomlse, som igiennemborer Snegle-Husene, og gisr dem
hullede.
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Snegelens Knabe Fig. 6. c., hvilket beqvemmelig lader stg giere nies
en Pen eller Kniv, tager dermed dm gule Farve ud, og da den er
meget klabrig, blander den med saa megen snur Melk, som behoves
for at tegne een eller flere Bogstaver paa Liin-Kladet, fom man vil
bave market; derpaa hanges det i Solen, da Farven, som forst er
guul eller gron agtig, siden mork gron, bliver efterhaanden mere og
rnere Purpur rod. Er Farven meget ftcerk og mork, hvilket vil sige
saa meget, som at den ey er for meget blandet med den sure Melk,
kan man, naarden er vel torret i Solen et par Dage (thi saa lauge
behover den at torres, om den ffal blive ret vedhangende) aftoe den i
Lund, da den bliver lysere og smukkere; men hvis ikke, giores saadant
ey fornodent. Til denne simple Farve Maade vil jeg, forend jeg ganer
videre, lcegge folgende Anrnarkninger: i.) Endffiont Moderens zde
Parter indeholde z. adffilte Farver, nemlig lyse-brun, guul og sorte
gren, time de dog, saavidt man kan mcerke, uden Forfflel til Pur
pur-Farvens Frembringelse. Imidlertid synes det dog, at den bleegbrune Materie, der og er den mindste og ubetydeligste, indeholder en
mindre fuldkommen og moden Purpur-Farve, end den gule, og den
ne iglen mindre end den gronne; thi omendssiont den gule, der er af
ulige storre Qvantitet end begge de andre tilsammen, nok gior det me
ste til Sagen, saa marker man dog, at den gronne efter sin Qvantttet giver den starkefte og morkeste Purpur-Farve. 2.) Ved at udtage
Farven, maa man forsigtig stye, alt hvad der etters hos Snegelener
rodt, saasom Ende-Tarmens Excrementer og Gaden i receptaculo,
Da samme er intet mindre end Purpur. Denne Advarsel er meeft for
neden i Henseende til Ende-Tarmen, der er saa nar forenet med den
gronne Part afModeren, at man neppe fuldkommen kan udtage dens
Materie uden at beffadige Ende-Tarmen. 3.) Er der meget af den
saa kaldte Latte i Melken, det er, har man paa en konstig Maade
faaet Melken til at lobe hastig sammen, er Den ikke saa tienlig til dette
Brug som etters, fordi dm Da har rnere Fedme i sig, som gior Far
ven mindre bidende etter vedhangende.
4.) Hanges Toyet ikke i
Solen, bliver Farven allene gron, men endffiont den ikke udstades
for Solen, forend den er gandske indtorret, bliver den dog siden rod;
ja endog Dagens blotte Lys giver den m rod Skiar, ventelig formeF
delst
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delst Soel-Straalerne, som, skient Solen ikke skinner, opholde sig i
Lufter?. 5.) Pan Ulden og Linnet bider Farven lige godt. 6.) For
at saae Farven ud, sattes Snegle-Huset paa sin Aabning, og lagges
paa Jern, Steen eller andet haardt; derpaa giver man det med en
Hammer et maadelig stärkt Slag, henved dets Kringle-agtige etter
omdreyede Spidse, for at faae Snegelens gandffe Legeme ud; thi bli
ver denne Part heel, krymper Snegelen sig sammen, og trcckker sit
Legeme ind deri, saa at man ikke kan faae den gandfke Purpur-Farve
ud, og om man siden stal nodes til at give den fiere Slag, knuses en
Deel af Legemet tillige, hvorved Farven bliver ureen. 7.) Efterat
man har Mt Snegelen fra sit Huns, kan man enten oprafpe uterus
med en Pen etter Kniv, og dermed opsamle Farven (hvilket er den
moyfommeligfte Maade) eller og kan man kaste Snegelens Legeme
heel og holden i en ffarp Vadffe, for at trcekke Farven ud. Hertil
kan manigien, enten efter Swammerdams Methode, detiene sig af
Brcendeviin, etter af den forommeldte sure Melk. Brccndeviinen
trakker vel Farven ud, men blander den tillige med andre Vadffer af
Legemet; og endffiont Purpuren fatter sig paa BtMden, at man kan
sie Resten fra, faa har jeg dog aldrig paa denne Maade kundet erholde
nogen smuk og reen Farve; saa det synes, at Brandeviinen felv forDunkler og forderver den. Jeg holder derfor den sure Melk tienligere,
naar man kun forud oprasper uterus, saafom den da trakker PurpurMaterien gandffe vel til sig, og mindre angriber de andre Parter.
Satter man tillige den sure Melk, efterat man har ladet Sneglene
deri, for Solen, og paster paa at vende den Side op, hvor uterus
sidder, stal man med Forundring faae at fee den smukkeste PurpurFarve ftemkomrne, hvilken man med en Thee-Skee kan opsamle saaledes, at man tager saa lidet afMken med, som mneligt er, og i
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sññ Fald behover MM ikke at hccnge Toyet for Solen, Ilden for at
toms, saasom det da allerede i Forveym har fimet fm rette Farve.
Den faaledes uddragm Farve har jeg dog ikke giort mange eller store
Forsog med; Men derimod har jeg nogle Gange giort mig Umage for
at optage med en Kniv, al den FarvoMaterie jeg kunde faae sanstet
af hele ioo Snegle, sinaa og store ttksammm, for at see hvor meget
de vilde give af sig; da jeg med al min Moye ikke har kündet faae
mere opsamlet end 14. Gran.
Dette Lvantnm blandede jeg med
i Qvmtin 16 Gran fur Melk , rorde begge Materierne vel Lilfiumnen,
og udrensede det lidet, som var kommet deri af fremmede Materier,
og som strax udstiller sig fra Resten, ved ey at antage dets gronne
Farve; derefter dyppede jeg en Linnet Mud Deri, og hcrngde Len, efterat den var vel afvreden, ud i Solen, for at torres, hvorved jeg
fik en noget ujcevn, mm dog temmelig stoerk Purpur-Farve , fom Dog
ånde have blevet stmkere, hvis jeg havde taget en ringere Deel Melk.
En anden Gang forsogte jeg Det samme med Ulden-Toy, og fandt, at
Udfaldet blev det samme. Endnu en Gang forsogte jeg at tage sam
me Qvantitet Materie, og blandede Den med ligesaa ineget Vand,
nemlig iLvintin i6Gran, varmede begge tilsammen i en liden TinTallerken, og Dyppede en Linnet Klud deri, men fik deraf en saa fvag
Farve, at jeg med Vished kand paaftaae, man ved Denne Olngaugs
Maade behover i det mindste dobbelt saa megen Materie, med mindre
noget Haand-Greb kunde paafindes, at forbedre denne Farve-Maade,
ftm billig overlades Dem, Der besidde m grundigere Indsigt i Farve
riet. Jeg for min Part har ikke villet anstille flere Forfog , baade
fordi jeg endnu ikke har seet, hvorvidt de franste Naturkyndige have
bragt deres Undersogelfer i denne Materie, uden hvad Bomare i et
Mt Udtog mcelder Derom Lsit^å-Lepicon, saa og fordi jeg ikke
F 2
troer,
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troer / at nogen ForDeel kan ventes derafpaa en Nid, da man har
leert at farve Purpur paa langt lettere Maader, som bekiendt er.
Man kan ikke heller undre over, at de Gamles Purpur, der ligeledes
-lev tagen af Snegle, faldt saa dyr og kostbar, siden dette Slags
Creature give saa lidet af sig.
I den Henseende er det og, jeg
nodes at udgive denne Afhandling, hvor megen Umage den end har
kostet mig, for mere curieuse end nyttig, at sige, saa leenge jeg efter
Scedvane vil maale det nyttige allene efter det, fom ftrax giver
noget i Pungen.
Betcenkte jeg derimod, hvilken gandsse uventet
Nytte i sin Liid (ofte ikke forend lcrnge efter) kan komme af de
allermindste Opdagelser i Naturen, og hvor umistelig en Fordeel
Let er at studere i Naturens Bog, naar man har faa Beger
at leere noget af, og dog enffer ved Sindets Dyrkelse at over
vinde moysommelige Embeds Forretninger, at forglemme Verdens
Daarligheder, og i et Land, hvor faa studere, at giere noget, hvor
lidet det end er, til Videnskabernes Fremvext, da holder jeg mig
berettiget ti! at domme langt anderledes derom.
Jeg har da t
Det mindste varet nyttig for mig selv, og kan haabe at glore dem,
der have Smag i Studeringer, et Slags uffyldig Fornoyelse der
med, hvis Nytte og Foruodenhed uden min Erindring tilstaaes af
alle fornuftige.

Denne Betragtning var meget beqvem til at flutte en Af
handling med, som allerede er tilvoxet over Formodning, hvis jeg
ikke havde endnu en Anmarkning at tillagge, som ligeledes kan
regnes til det curieuse Slags, og beftaaer deri: at Vagten af den
ne Farve ikke er lige stor alle Timer paa Dagen, hvori den maaffee
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ssee adfliller sig fra den ellers brugelige Purpur-Farve. Det som
forst bragte mig paa disse Tanker, var en Beretning, man har af
Don UHoa i hans Voyage Hiftorique de l’Amerique Meridionale,
hvor (efter et mig deraf mcddeelt Udtog) skal rncelbes om et Slags
Soe-Snegle, hvormed man farver Purpur, og hvor dette tilfeyes,
at Indbyggerne i Nicoya i den Provinsse Gvatimaia have lagt
Merke til den sårdeles Egenflab ved det Top, som dermed farves,
at Det ikke veyer lige meget paa alle Timer af Dagen, og at Kiobmoend ikke forsomme at antegne, paa hvad Tiid og Time Toyet
er veyet og udsolgt, for at undgaae Bedrag og Feyltagelse. I Be
gyndelsen tcenkte jeg, at fligt kunde komme af Maanens Forandrin
ger ved Flod og Ebbe, siden man her ved Soe-Kysterne har uncrgtelige Beviis paa sammes stcerke Indflydelse hos andre levende og
dode Ting paa Jorden.
Jeg giorde derfor et og andet Forsog derpaa, men fandt mig deri ikke bestyrket ved Erfaring, som dog maaffee kunde have fleet, om jeg havde hast en ttlstrcekkelig stor Mcengde af Purpur-farvet Ley at giere Forseg med. Imidlertid fornam
jeg dog afben lille Qvantitet jeg havde, at Vcegten een og siunrne
Dag var ulige, og begreb uden stor Vanfleligheb, at Uligheden
maatte komme afben Fugtighed, Toyet trcrkker til sig hver Nat,
og som esterhaanben tager af om Dagen, i soer naar Luften er klar.
For at forvisses derom, tog jeg nogle med denne Purpur farvede
uldne og linnede Klude, som tilsamnien veyede i Lod 4 Gran, og
lod dein bestandig ligge i Vcrgt-Skaalen, hvilken jeg bestandig lod
hange i mit Kammer paa et Sted, hvor Solen ikke skinnede, hvor
ved jeg fornam i hele 8 Dage, da Veyret var lige klart, at Vag
ten var henved 2 Gran mindre ved Middag og derefter, end om
Morgenen og silde paa Aftenen.
Videre sorsogte jeg engang, at
F 3
Hauge

46

H. S. Beskrivelse om Purpur-Sneglen.

hange Kludene for Solen en halv Time, og befandt, at de veyede
da 7 Gran mindre end for; en anden Gang 2 Timer, da de veyede
en halv Skrupel etter w Gran mindre; men da det havde ligget
Natten over, fik de begge Gange den samme Vagt af i Lod 4 Gran
igien, som de havde haft tilforn. Siden da Veyret blev taagetOg
regn-agtigt, kunde Forffietten paa saa liden Qvantitet ikke synderlig
bemarkes; imidlertid fornam jeg dog, at mine Klude i dette fugtige
Veyr veyede nogle Gran mere end for,
Skrevet i December 1771«
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Betragtninger
over

,

Friktionen

i den circulcere Bevagelft.
4------------------------ 4—------------- —4----------------------- 4
§. I.

t Friktionen er een afde betydeligste Poster, som man har at see
paa i Machinery Indretninger, drages vel ikke i Tvivl af no
gen, som deri har Kundffab; Man kan dersore holde for, at de store
Mand, som Tiid ester anden har giort sig Umage for at udgrandffe
noget i den Sag, ikke har anvendt deres Fliid og Umage ilde. Ja jeg
holder for, at om een i denne, etter andre saadanne Betragtninaer,
end ikke berigede Videnffaben med nye Paafund, heller ikke forandrede
eller rettede det, fom allerede holdtes for bekiendt og antageligt, men
attene ved Geonletriens og Regne-Kunftens Hielp, af de allerede bekiendte Sandheder udviklede andre, om ikke i al Henseende nye, saa dog
i mere eller mindre Grad nyttige, maatte saadant Arbeyde ikke ansees
unyttigt eller overffedigt. De faa Auctores, som jeg her paa Stedet
kan faae ti! Eftersyn, tale vel alle noget om Friktionen, faa vidt soin
samme ffeer ved det, at tvende Planer rives paa hinanden i en retlined
Bevcegelse, men Rivningen i den circulare Bevcegelse er noget, som en
ten intet omtales, etter kun lsseligen, og efter mine ringe Tanker ikke al
deles rigtig; saa det synes ikke ufornoden, om jeg, i det mindste ved
ncervcerende Betragtninger, gav Anledning til, at den Sag blev nsye
re underssgt, uagtet dm liden Tillid jeg har til min egen Indsigt,
ueppe ffutte tilladt inig at fremkomme med noget, som i nogen Man
de ffutte modsige det, som afde kyndigste Mand er antaget, bvis jeg
ikke jyntes at vare overbeviift ved tilsrrakkelige Grunde, at min Hy
pothese
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pothese kommer Sandheden ncermere, end den strdvanlige, og tillige
ved andre Anledninger dertil var opmuntret.
§. 2.
Rivningen i den circulcereBevcegelse kan enten ffeefaaledes, at
de Punkter, som rives, ftaaer alle lige langt fra Bevcegelsens Centro,
saasom i Tribometer, nani* axis et* en Cylinder, eller de Punkter,
fom der paa eengang rives kand ftaae i ulige Distancer fra bemeldte
Centro. I forste Fald kan man anser Friktionen for den famme, soin
dm, der ffeede i en retimed Bevcegelse, faafom Vegtstangen i alle
Punkter er den famme, og kan den let sammenlignes med den, som
skeer over et Plan i en retimed Bevcegelse, med den anden derimod
har det en anden Beffaffënhed, hvilkenikke er ncrr faa meget underfogt,
font den forste, men kommer dog for i adffillige Begivenheder, saa
som i Motle-Stene og adffillige Slags Tapper, som bevcrges i deres
Panner. Her er Forffiel baade paa Distancerne fra Bevcegelsens
Centro, som og paa Punkternes Antal, som rives, og dette Slags
Friktion er det, som her egentlig ffal tages i Overveyelfe.

§. 3‘
Det forste, som bliver at afgiore, er at bestemme Middel-Di
stancen for Momentet af den heele Modstand, som ffeer af de ulige
store Cirkler og i ulige Distancer fra Centro, derncest at fammenligne
denne Modstand med den, fom ville forefindes, i Fald Bevcegelfen
skeede lige frem ad. Vi vil forst forestille os en enkelt Linie AB (Fig.
i.) at bevcege sig fra B til c, og imidlertid at lide Modstand i alle
Punkterover Let Plan, den berorer, faa fporges, hvor Middel-Di
stancen for alle Modvirkningernes Moment maatte vcereé Hvis hver
Punkt hen efter AB havde lige stor Modstand at overvinde, kom det
allene an paa Vegtftangen, hvis Middel-Distance blev halve Delen
af ab, men vi ffal see, at den langt heller blir z afbemeldte AB.
Z. 4Betragter vi Friktionens Modstand i sin allerfsrfte Begyndelse,
ffal vi finde at deus absolute Virkninger mod Punkterne i Linien AB
ere i Forhold af Distancerne fra A; thi lad osscette, at den anbragte
. Pres-
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resñon begynder at scette Linien eller Stangen i Bevcegelse omkring
unkten A, og lad os forestille os de Ujcrvnheder, four den da i alle
sine Punkter forefinder, fom smaae Kugler, der laae Herr efter AB og
ved dens Bevcegelse maatte ryddes af Veyen. Saafnart nu Trykkelfen blev faa stor, at ved deus allermindste Formeerel e diste Kugler
Maatte brcrkke los, faa havde man egentlig den Omstændighed, at
Kraft og Last i Henseende til Friktionen kunde siges at staae i Liigevcrgt, hvilken altid er den forste, man har at sie paa, nanr Kraft og
Last stal lignes :nod hinanden. Var nu diste Kugler saa vel i deres
Substance, son: og i deres Faftighed ved Planet, saa fuldkonnuen
haarde, at de ikke i mindste Maade kunde give efter, uden aldeles at
afrives, ville deres absolute Modstand over alt vcere lige stor, og den
relative maatte forholde ßg, fom Distancerne fra Bevcegelsens Centro,
men denne Hypothese har neppe Sted i Naturen, da de Legemer,
som underkastes Friktion, har til deels nogen Blodhed, til deels nogen
Elafticiret, saa forstaaer det sig selv, at saa snart Trykkelsen begynder,
bliver enhver Partikel ey aliene trykket, men endogsaa, som Le
gemer der ikke ere fuldkommen haarde, giver efter i Forhold af deres
Distance fra Centro, da nu Virkning og Modvirkning altid rnaae
vcere lige store, trykker de famine Kugler igien inod Linien AB i sam
me Forhold, hvilken altsaa bliver deres absolute Modvirkning, hvis
Momenter derimod nidrt blive som Distancernes Ovadrater, saa at
saadan Linie kunde ansees, som en Vcegt-Stang, hvilken selv ingen
Tyngde har, men blev nedtrykket afTyngder, der vare i Forhold af
Distancerne.
§. 5.
End videre ville vi betragte Tingen paa en anden Maade, og
ansee de modstaaende Partikler, som inklinerende Planer, stal vi
merke det famine Forhold, om ikke et fterre; thi lad Punkterne D og B
mode tvende ligedannede opgaaende Planer, og lad Linien ab bevcege
sig igiennm et uendelig lidet Rum til C, saa folger jo, at Punkten B
maae stige til en storre Hoyde, end D i Forhold af AB til AD og det i
samme Tiid, folgelig kunde de absolute Krcefter, som i B og D ffulle
anvendes, ikke vcere lige store, saasom de i samme Tiid ffulle frembringe ulige store Virkninger.
Ja naar man ville forestille sig at alle
G
disse

B
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disse Planer, fom ville ved forfte Indtryk mode Linien, vare alle ligedamtede og sitmrede, da maatte Tyngden og Modstanden strar beaynde at hviile paa de yderste Deele, í)Dtíf en Regularitet dog langt fra
me kand fattes, og ville heller ikke gielde uden i det forste Indtryk,
ikke desto mindre tor jeg dog sige saa meget, at da der snart ncmnere snart längere borte fra Centro kan tresses Ophoyelser, fom i Hovde
etter Hastighed overgaaer de andre, og derudover glor den betydeligste
Modstand, faa maa man efter Probabitaens Love vente fleere saadanne i den fterre Peripherie, fom bestrides af8, end i den mindre,
som bestrives ved D , hvilket faavel fom den foregaaende §. noksom vit
ser, atsaasnart, fomKrcefterne, der stal overvinde Friktionen i Lini
en AB aldrig saa lidet begynder at blive levende, maa man i det aller
mindste antage den absolute Modstand i Punkterne hen efter ab at
verre i Forhold afderes Distancer fra x>
§. 6»
Forestiller vi os fremdeles, at Bevcrgelsen gaaer videre stemog ikke bliver blodti sinBegyridelse, er det endnu klart, at Momentet
af Modstanden i et hvert Punkt er fom Qvadraten af Distancerne i
det allermindste; thi lad os ftette fom tilforn, at der er Kugler i
Veyen, fom stal bortryddes, da er det npaatvivleligt, at der jo i en
dobbelt Distance fra Centro maatte antages et dobbelt Arllal af Kug
ler, fom stutte ryddes af Veyen; alt virker en dobbelt Modstand
paa en dobbelt Distance fra Centro, hvorved endnu maa erindres det,
som i Slutningen af ncest foregaaende §. blev anmcrrket.
Kalder
man nu AD, X, forholder sig Friktionen i enhver faadan Punkt,
som ixdx og Momentet, som fxådx> fslgélg Middel-Vagt-©tan»
dflfc ~~ lx dx—- -yX3 - jX»
ixdx
§. 7.
Hvad fom i de foregaaend
er anfort, kanö ogsaa, som m
Folge udledes af Erfarenhed og de Slutninger, fom den berommelige
My'fchcnbroech har uddraget af sine umngeForsog, nemlig, at Frik
tionen i de mindre Hastigheder, har vist sig nogenlunde at vare i For
hold af Hastighederne (Inita. Phys. Z. giz.) thi i dm circulare Bevcegelse
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gelse har just Punkterne en relative Hastighed indbyrdes i Forhold af
Distancerne fra Centro, folgelig bliver Del ogsaa den relative Friktion
i famine Forhold for det méfie, ja jeg holder endog for, at de samme
Beviser, soin her ere anbragte, kunde med en liden Forandring anven
des paa den retlinede Bevcrgelse, og tiene tit à pnon at beviift den af
Myfchenbro .ch anfsrte Regel, ligesom Ulan vel ikke vanstelig kunde
sinde nogen Grund til Friktionens storre Forhold (som bemeldte Amtor
melder) naar Hastighederne toge mere til; thi naar Hastigheden bliver
stor, kano det vel ikke style, at jo derved undertiden foraarjages, s m
et Slags Spring og Sted t de Deele, som rives, hvorved dm Natu
rens Lov blander sig i med, efter bvilken de bevcegede Legemers Virk
ninger ere i Forhold af Qvadraten af Hastighederne, hvorved ogsaa
Friktionen maatte blive i et storre Forhold, end flet hen, font Hastig
hederne. Dog tor man deraf ikke slutte, at Friktionen immer hen
ffulle voxe med Hastigheden (See Nollets Leçons de Phy fi q ve 3 Le
çon) hvor denne ypperlige Auctor, efter at have forundret sig over at
Friktionens Tilvext, font dependerer af Hastigheden har sine vW
Grendser , giver dertil saadan Raison, at naar Hastigheden bliver me
get ftor, kan det hccnde sig , at de udftaaende Deele henrykkes over ett
flor Deel af Huu'hederne uden at trykkes ned t samme, hvorved Mod
standen formiudffes mod hvad den etters kunde bleven, men om jeg
torde yttre de ringe Tanker, font derved er faldet mig ind, synes mig
at folgende nok kunde lergges dertil, nemlig at Forcen af de rivende
Partiklers indbyrdes Stod bliver saa stor, at de mere aflives, end
behover at lettes over hinanden, hvorved de afrevne Deele deels bliver
rullende, drels fylder de nermefte Dybheder, og saaledes bereder en beqvemmere Plan for den folgende Bevægelse; thi naar Fordelen aliene
stulle bestaac i at nndgaae nogle Dybheder formedelst on fierre Hastig
hed, saa spotges, om ikke denne sitmme storre Hastighed derimod
ville foraarsaze et storre Stod og en storre Modvirkning i de Deele, fom
bleve trufne? Hertil kornmer ogsaa dette, at jo stsrre Bevcegelsen er,
desto storre Kmft har den til at soutenere sig mod forekommende Hin
dringer, hvM ogsaa gior Friktionens Virkning desto mindre ktendelig. Imidlertd kunde man ikke i Altuindelighed lcrgge denne besynder
lige Grad af hastighed til Grund for Beregningerne over den FrikG 2
tion,
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tion, soin vitte tresses i den circulare Bevccgelse paa nlige Distancer
fra Centro, hvor de inderste Deele har en saa meget ringere Grad af
Hastighed, end de yderste.
§. 8.
Vil vi nu videre anvende det, som forhen er sagt, enten paa
en heel Circul, etter, hvilket kommer ud paa det samme, paa et Cirkul-Skaar ACB (Fig. 2.) som det, der stal bevceges om Centro c og
derved rives mod det Plan, hvorpaa det hviler, da bliver Hastighe
derne i hver Punkt i Buen AB til Hastighederne i hver Punkt i Buen
ED, som AC til DC, men da Antallet af de rivende Punkter i begge
Buer ogjaa er i samme Forhold, saa bliver Friktionen i den forste til
Friktionen i den anden som AC2; DC2 og deres Momenter, som
AG3 : DC3. Lad CD kaldes X, saa bliver Df HI dx og Rivningen i
den elementære Bue DFGE kand udtrykkes ved x2dx og dens Mo
ment ved x3dx. Intregalef afdenne sidste divideret med lntregalet af
den forste giver osMiddel-VagtStangensLangde :zz|x*—jx—ja,
naar man tager den heele Straale C A og kalder samme a. Og herudi
er det jeg viger fra den almindelige Maade at bestemme dette, daman
almindelig (See den ypperlige Profeff. Jens Kraftes StatiskeForeloesninger §. 267 og 369 foruden andre) satter denne Middel-Vagt Stang
at vare |a og saaledes (ikke rettere jeg kand see) afTankerne udelukker
Eet afde trende Stykker, som nedvendig maatte komme i Betragtning nemlig 1) Vagt-Stangen for enhver Punkt 2) de rivende Punk
ters relative Mangde 3) deres relative Hastighed, hvilke zde Stykker
efter Planets Beskassenhed kand blive storre eller mindre i relation
mod hinanden og underkastes Fluxion i den circulare Beoagelse.
§. 9.
Man har maaffee forestillet sig den Rivning, son de 2de Punk
ter A og D tresser igiennern Buerne ab og DE at vare ltze det samme,
foin om toe lige store Tyngder ffutte af en modsat Krast bevages
igiennem bemeldte Buer, hver under sin Vagt-Stanz, men herudi
er en meget stor ssorffiel; thi 1) naar AogD bevages inod Tyngden,
saa er denne altid den samme, som satter sig imod Bevagelsen uden
mindste
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mindsteOphor, i Friktionen derimod ftodes altid an mod en nye Punkt
efter en anden, 2) naar man endog vil abstrahere fra Vcrgt Stangen,
faa virker Tyngden paa A ogv fuldkommen paa en Maade, derimod
har vi i de soregaaende §. feet, at Friktionens Virkning i Punkterne
A eg D, naar de bevceges om et fcelles Centro, endog i dens forste
Begyndelse, man vcere proportioneret Distancerne fra Centro, uden
at fee paa Vcegt-Stangens videre Indflydelfe. Heraf kommer og 3)
at i Fald man vil forestille sig Tyngden i begge Punkter at virke liige,
fom ved idelig igientagne Pressioner, hvilket man beqvemmelig kan
gisre, faa bliver Summen af disse Pressioner lige store i begge Buer,
faafom Tyngderne igiennemlober dem i lige lang Tud, tvertimod i
Friktionen bliver Summen af Friktionen etter Modstanden t famme
Forhold , font Buerne. Det har sig i den Henseende paa en vis Man
de med Friktionen, font med en Lime, deromkring sin yderste Ende
stalle bevceges igiennem Vand eller et andet Fluidum, og aliene hav
de Partiklernes cohæiion at bestride ; thi i dette Fald ville den abfolute
Modstand i hver Punkt, hen efter CA vcere, font Distancerne fra C,
derimod, naar man ville fee pan kernernes og Materiens Modstand,
mod hvilken cohæfionens Modstand i de sieeste Tilfcelde vel ikke kunde
agtes meget betydelig, i sier naar Hastighederne vare store, da ville
Modstanden i de adskillige Punkter afCA efter den rigtigste Hypothe
se omtrent blive, font Qvadraten af enhvers Hastighed, eller fom de
H yder, igiennem hvilke et stridende Legeme kunde naae de relatives
Hastigheder, faa at Modvirkningen her blev endog i et ftørre Forhold,
end det font Erfarenhed visser i Henseende til Friktionen, saa lccnge
Bevccgelsen ikke er heftig.
Derimod er det merkeligt, at Midde'lVccgt Stangen i en faadan enkelt Linie, bevcrget igiennem etFluidam
omkring sin yderste Ende, ville blive den famme, som for Rivningens
Modstand i en heel Circuí af stimme Straale, som Liniens Lcengde;
thi Summen af Modstanden ville i begge Tilfcelde blive omtrent 'font
fx3, og Summen af dens Moment, som fx4 og Middel - VccgtStangen |x.
§. 10.
Iegharaltsaa, det jeg haaber, rigtig bestemt den almindelig
ste Grund, hvorefter der videre kan udledes, hvor aile Momenter af
G 3
Frik-
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Friktionen i en circulcere Bevagele foremer sig; thi for Resten kan
vel ikke negtes, at jo Friktionen cx een af Le Naturens Virkninger,
som vansteliz og neppe lader sig bringe under alinindelige Love, dog er
Let fornoden in praxi at have det, hvorefter man nogenlunde kan rette
sig, og da synes mig det er saa langt fra, at den sadvanlige Hypothese
kan folges, at man endogsaa, naar Hastighederne vare store, heller
rnaatte satte det falles Momentes Punkt längere borte fta Bevagetsens Centro, end nermere, end det som her er bleven bestemt. Men
for desto bedre at kiende denne ikke ubetydelige Deel af Friktionens
Theorie, stulle det vel ikke agtes unyttigt, fremdeles at famm-enligm den faa vel med den Friktion, som steer ved en uniform Bevagelse
renlige Linie, faa og med andre MechanisteLove efter de Anlednin
ger, som dertil kan gives,

§. IL
Ligesom Mechanici kalder Mafia multipliceret med Hastighe
den, Bevagelfens Storhed (Qvwitatem motus) faa bliver her lige
ledes at sperge, hvad Friktionens Storhed maatte vare (Qvantitas
Friétionis) hvilken, som det synes, ikke neye nok har varet distingve
ret fra Momentum Frictionis i den circulare Bevagelse. Det, som
skulle bestemme Friktionens Storhed i Almindelighed, maatte vare
alle de Ting, four ved rhyikorum U nderfogmnger har varet befundet,
som noget, der contribuerer til dens Forogelfe, eller rettere dens be
sternte Storhed; herved ville altfaa komme i Betragtning Materiens
Bestaffenhed, Tyngde, Hastighed, fuperficiens Storhed, Glathed
med mere, som nogen kunde agte at vare af Vigtighed i Henseende til
Friktionens Bestemmelse, men da dette egentlig ikke er Hyemerket af
narvarende Betragtninger, saasom Vi ikkun har at sammenligne den
circulare Bevagelse, og den derafdependerende Friktion med den ret
linede, hvilken vi ligesom anseer forud bekiendt, saa kand vi forestille
os eet og det samme Corpus, een og hen samme fuperfice i begge Til
falde, allene at den circulare Bevagelse forvolder, at visse Deele
faaeren hastigere Bevagelse end andre, og vi behover her ikke at see
paa andet end Hastigheden og Tyngden; altfaa bliver Forholdet mel
lem Friktionens Storhed i den circulare og retlinede Bevagelse at an
ser for det samme, som Bevagelfens Storhed i begge Tilfalde.

§. 12»
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§♦ 12.
Nññr nu videre Bevagelfens Storhed i et Legeme, font ganer
lige frem med en uniform Bevcrgelse, skulle sammenlignes med Bevcrgelsens Storhed, hvor samme Legeme svinger sig om et vist Centrum,
vil det komme an paa at finde den Punkt t det cirkulerende Legeme,
der bevcrger sig med lamme Hastighed, som det heele Legeme bevcegede
sig lige frem, naar vi sceller at Bevcegelsens Storhed i begge Tilfalde
stal blive den samme. Vi vil altsaa antage de 2de Punkter A eg D
(Fig. 2.) med Tyngder as samme Navn, at gaae stem med lige Ha
stighed, som kan siettes — i, hvorved Bevcegelsens Storhed i dem
bliver — A+D, lad derneft samme bevcege sig omkring et fallesCentrurn saaledes, atPunkten H fattes at gaae sort med den Hastighed—i,
og derhos Summen af Bevagelfens Storhed i den retlinede og circu
lare Bevagelse stal vare lige. Lad CH som ubekiendt kaldes x, men
c A = a og CD
b, saasom de relatives Hastigheder forholder sig,
fom Straalerne, faner vix: a=i:^ hvilken Hastighed i A multipli-

Aa
ceret med A giver Bevagelfens Storhed i samme Punkt = —' pan
nL
samme Mande findes Bevagelfens Storhed i v — — altsaa, naar
X
Bevagelfens Storhed paa begge Sider sattes at vare lige i begge

Slags Bevagelser, ftaes folgende Æqvation, A * D = ——™
X
naar altsaa Bevagelfen ffeer omkring et
A 4* D
Centrum, saaledes at Bevagelfens Storhed og folgelig ogsaa Frikttouens Storhed, saadan som vi her forftaaer den, skal vare den lamme
fom i den retlinede Bevagelse, da har man at multiplicere Tyngder
ne med deres Distancer fra Centro, Summen heraf divideres med
Summen afTyngderne, hvorved faaes det Punkt H, hvilket bevages med samme Hastighed, som naar begge Legemer gik lige frem,
hvorved Bevagelfens Storhed saa vel som Rivningens Storhed i
begge

og X — CH —
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begge Sligs Beveegelstr kunde vides, naar den circulcrre Hastighed
var givet, etter tvertimod, naar den retlinede var givet/ kunde den
circutcere deraf findes. Denne Punktes Distance, nemlig HC, vil vi
for Kortheds Skyld i det felgende kalde P.

§. iz.
Heraf kunde tages Anledning til vidtleftige Betragtninger
over adffittige Planer og Legemer/ naar man ved Geometriens og
Regne Konstens Htelp, ville sammenligne faa vel Bevagelfcns som
Friktionens Storhed i den retlinede og circulccre Bevcegelfe, men til
deels kan disse Beregninger forstaaes af det folgende, deels synes det
at overskride de Grcrndfer vi i ncervcerende Betragtninger har forefat
os; vi vil derfore ikkun anmerke folgende: i) Den Expression, hvor
ved man kunde finde Distancen P, fynes at ligne de Udtryk, hvorved
Tyngdens Centrum pleyer findes, ikke destomindre er der dog en merkelig Forffiel, naar man taler out et heelt Plan. Lad et Plan, fom
ACB (Fig.2.) formedelst Tyngden bevcege sig omkring Axis mn, Nlen
lad samme bevcege sig om Punkten C, saaledes at det rives mod det
Plan, hvorpaa det hviler, hvis da vores Formul stal betegne Cen
trum gravitatis, da forstaaes ved a, b, &c. de perpendiculcere Linier,
som falder fra enhver Punkt ned paa axis mn, derimod naar den skal
udtrykke Distancen P, da forstaaes ved a, b, &c. Punkternes virkelige
Afstand fra C, da nu alle de Linier, fom fra en hver Punkt i Planet
nedkastes perpendiculcer paa mn ere mindre, end de som drages hen
til Punkten C, uden saa er at Perpendiklerne selv falder i Punkten
c, saa sees at den Storrelfe P altid t et Plan, som ACB, maa blive
sierre, end Tyngdens Centers Afstand fra c. 2) Det som kunde ag
tes meest nodvendig at vide herndi, kan ogsaa overmande let findes,
nemlig hvor det tit ommeldte Punkt var beliggende i et Circul-Skaar,
hvilket, da det kunde tages af saa mange Grader, som man vil,
kunde gielde for den hele Circul, for Erempel en Motte Steen, hvor
ved man fandt den Punkt i samme, der bevceger sig med famine Ha
stighed, fain den hele Steen ffnlle bevcege sig lige frem, og Friktionen
i begge Bevcegelser vcere lige stor. Lad (Fig. 2.) CD vcere — x, da
kan den relative Storhed af Elementet edfg udtrykkes ved xdx,
hvilket
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hvilket multipliceret med Afstanden fra c, giver x2dx, folgelig efter
ix2 dx JLv 5
nest foregaaende §. haves P — —— —
— |x, altsaa falder dette
Punkt i en Molle-Steen om z afStraalen fra Centro.

§. 14At Bevagelsens Storhed i en Circul foreener sig i den Peri
pherie, som er f af den hele Straale fra Centro/ er ligeledes an fort
dfBelidor i hans ypperlige Berk Arch ir. hydravi. §. 240./ hvor han
ikkun i nogle faa Limer vedrorer den Materie om Friktionen/ i ulige
Distancer fra Bevcegelfens Centro, men gior tillige af ovenftaaende
Setning een ikke gandffe rigtig Slutning, nemlig at det scelles Mo
ment for Rivningens Modstand falder i samme Punkt saaledes, at,
om en Kraft med famine Hastighed ffulle bevcege en flad MolleSteen om sit Centro, og samme Kraft blev appliceret i den Distance,
vi her har kaldet P eller 4 afStraalcn, da ville Kraften vcere just den
samme, som den, der formaaede at trcekke heele Stenen lige frem med
samme Hastighed, og saaledes i begge Tilfalde at overvinde Friktio
nen; men dette er, i Folge af hvad vi i de forste §. har viist, ikke gandske
rigtig; thi Kraften ville i det forste Fald ufeylbarlig behoves at vare
storre, end i det sidste, men Feylen maa komme deraf, at man har
ikke noye nok ffiellet mellem Friktionens Storhed og dens Moment.
Det Punkt, hvor Friktionens Storhed i den circulare Bevagelse sam
ler stg, er lige saa lidet det samme, som det hvor alle dens Momenter
samler sig, som det Punkt, der er Materiens Centrum tillige altid ffulle
vare Tyngdens Centrmn.
§. 15.
Det Punkt, hvor alle Momenter af Friktionen i den circulare
Bevagelse foreener sig, og derved bestemmer Modstandens MiddelVagt-Stang, synes mig efter til Analogie med rette at kunde kaldes
Friktionens Centrum, ligesom Mathematici ellers pleyer at betiene
sig af vestige Benavnelser, saasom Tyngdens Centro, Svingets Cen
tro rc. ; Middel-Vagt-Stangen selv vil vi kalde M. At undersoge den
ne i en vis antaget Hypothese, er vel noget, som meere dependerer
af mathematiffe end physiffe Speculationer, ikke desto mindre synes
H
hine
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hine nsdvendig at maakte geleyde disse, i Fald man ssal kunde føre sig
dem ret til Nytte; Det synes altsira at vcere et nedvendigt Stykke,
som henhorer til Theorien angaaende Friktionen i den circulate Bevcegelse og de derover anftillende Betragtninger, at vi i det ringeste i Ak
mindelighed lader de 2de Phyfiqvens ypperlige og troeVeyledere, Ge
ometrie Dg Algebra giere os dette Friktionens Centrum nogenlunde bekiendt f den Hypothese, som forekommer os meest antagelig, Log uden
at opholde Lceferen Md det, soin kunde agtes mindst nyttigt,
§. 16.

Lad BAC (Fig. z.) vcere en Algebraist Lime, hvis Diameter er
AH, four her just ikke antages at staae perpendiculcer paa Ordinaten
Bc, lad trcckkes en anden Ordinate de uendelig noer og parallele med
BC, lad F vcere det Punkt i Diameter enten inden eller uden for Pe
rimeter, hvor omkring Planet BAG svinger sig, og derved lider Frik
tion. Lad fremdeles Fr heede x og rc Heede y. Set da, at de 2de ttei>
delig fmaa Parallelogrammer mn og lq lider Friktion, hvis Distancer
fra r ere lige store, men ansees endnu, som ubestandige og underkastet
Fluxion, samme vil vi kalde v, følgelig er pn — dv, ligesom mp er
— dx, altfaa bliver disse ihumParallelogrammer Elementer ufDBce,
som selv er et element af Figuren BAG. Forholdet mellem mp og
mo waa ansees som bekiendt og det samme four rF: Fg — a: b følge
lig a: b — dx: mo

hvilket multipliceret med dv giver os de

b
elementære Parallelogrammer mn— - Xdxdv.

Dm Modstand/

fom Friktionen forvolder ret hver af disse Elementer er i Forhold af
Distancerne Fm og Fl, men Friktionens Moment er som simunes
Kvadrater. For at bestemme Vccrdien afFm og Fl, merkes at Fr:
bx
Fg—a: b, følgelig, daF'r — x, bliver Fg——, ligrledes er Fora
holdet mellem Fr og rg at ansce fom bekiendt, og kan fettes sour
a: c; thi Uñar rF er Sin; Tor;, bliver Fg Sinus af inclinations
Vinke-
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ex
Vinkelen Frg, og rg bliver dms Cofinus: folgelig ep rg — — og

Fin — F"b2x2 HP V2 — 2cxv -F c2x2 — Vx1 -- 2cxv d? v2, eftersom

a1
a
a1
a
b2 »F e2 — a2, paa samme Maade sindes at F! = Vx? ± 2LXV

vx>

a
Deraf folger Didere, at (Fm)2 * (Fl)2 -=± 2 (x2 * v2), hvilket multiplice«
L
ret med — dxdv udtrykker Friktionens Moment i begge Elementerne
â
mn og lq> ligesom Fm * Fl multiplicerede med, — dxdv udtrykker
Friktionen selv. Naar integralet af den forste divideres med integra
ler af den sidste, findes Friktionens Centrum for Elementet imps, í
hvilken Betragtning x og dx endnu bliver at anseo som bestandige;
Naar altsaa den behorige Reduktion er skeed, bliver Middel-VcegtStangen
5 rdxdv (x2 & v2)
_________
fdxdv ÇVx2 — 2CXV v2
V.x24« 2cxv v2)/ hvila
a
ket Udtryk meget forkortes, saasnart vi setter, at Diameter er perpenDiculccr paa Ordinata, hvilken er den Cafus, som oftest maatte fore
komme; thi Da bliver c—0 og folgelig omdannes vores Formul til
folgende: ldxdv (x2»£v2)
fdxdv Vx- >j< y2.
§. 17»
For nu videre at benytte os af sidst anforte Formul, har vi at
integrere samme, hvilket scerdeles let lader sig giore i Henseende til
Tceueren; thi naar x, sour vi for sagde, ansees som bestandig, bliver
fdxdv (x2 v2) = vx2dx |v3dx, men Ncrvueren derimod giver
en ftorre Vidtleftighed, dog kan Len ogsaa paa folgende Maade be
handles og summeres: Sect at
* vs .= y
ta bliver
H 2
x2 * v’
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x2 db v2 = v2 db 2VZ db z2, og X2 — 2VZ 4« z2, fremdeles 2VZ
— X2
L2 og V — X2 —. z, folgeligbliver dv — — dz—x2dz,
2Z
2
2
2Z2
ved at fubfticuete dW Vcerdter, faaes
dv Fx2 db V2 — — vdz — x2vdz — zdz —• x2zdz
2Z2
2
2
2Z8
— — x2dz db zdz — x4dz db x2zdz — zdz — x2zdz
4z3
4L
4
4L2
2
2Za
~ — x2dz 4< zdz — x4dz db x2dz — zdz — x2dz
4z
4
4z3
4z
2
2z
— — zdz — x4dz — x2dz
hvis Integrale er
2z
4
421
= — z2 * X4 — Xa iog:z, nun da 2 er — ^x2 db V2 — V

8
8^3
2
og z2 — X2 db 2V2 — LV X2 dbv2, og man ved Hielp af disse
dortffaffer z af Integralet, faaes fdxdv ^x2 db Va ■ = — Xadx
'_ _ _ _
g
— v2dx db vdx /^xxdbv2 db x4dx
4
4
8x2 db i6v2 — i6v Fx2^ v2
—- x’dxlog: (^x3 db v3—v)db Conft : som er — x’dx log: x, nañk MÑN
2
2
fremdeles i Stedet for v feetter den heele y, og supponerer den heele
Formul paa nye at integreres/ ved at satte x som ubestandig for at
faae et Integrale, som gulder for det heele Plan/ bliver M — '
f (yx’dx db fy3 dx)
f z— xjx — y’dx db y Fx1 db y3 dx *
x4dx

8

4_ _ _ _ _

4

8x3dbi6y3-i6yFFdb7

- x’dxlog: (Fx3 db y* — y) db x’dxlog:x\
2

2

>

hvilket
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hvilket Udtryk i Almindelighed viser, hvor man i utallige Planer
skulle kunde finde det foromtalte Friktionens Centrum (*).

H Z

§. i&

(*) Vi har i at bestemme denne Formul supponeret, at Figurens Diameter stod perpendikulär paa
Ordinaten, saasom denne c«!, »ar den betydeligste, hvis vi derimod ville have blevet ved det
generelle Udtryk i §. Iñ-, da ville Navneten i samme, naar d-t stalle integreres, givet endnu
lidt stsrre Vidtlsftighed, dog kunde den ved en Substitution bringes til samme Form, som det
Differentiale, hvilket vi allerede har summeret; thi hvis vi i den ene Deel as Ntkvneren,
nemlig fdxdv
— 2CXV + V2 satter V — cx_~ P og gior de fornodne Omsatte!a
a
ftr, saa forandres den derved til fdxdp ^b-x- -fx-, ligeledes naar vi i den anden Deel
S-

nemlig fdxdv Px- frø + vi satter v + cx zz q, kan denne omstiftcs formedelst Om«

a

a
+ q2, hvilke pññ sammeMññde, som ovenanfortekñn integreres.

seining til fdxdq
a2

Ved dense Leylighed kan jeg heller ikke undlad« at giere folgende Anmarkning: Man anseer
det neste», som en fast Regel, at hvor man kan have et complet Integrale, der maa man
aldrig tage sin Tilstugt til be fvrtgaaende Series (Ser Bougainville Calcul. Integral. §. 341.5.
Det kan heller ikke negtes, at de jo har et stort Fortrin, og, VM jeg saa maa kalde det, en
Årlighed stem for disse, ikke desto mindre holder jeg for, at det endog i ornne Sag kan gaae efter
Ordsproget: Circumftantiæ variant rem; thi foruden at de complete Integraler selv oste gaaer
ud paa de krumme Liniers ñeñiñeation, logaritkmiste ogi'rationelleStorrelscr, hvor Approxi
mation alligevel tilsidst vil blive fornoden, saa kan det hende, at det complete Integrale ssgeS
med stsrre Moye og Vanskelighed, og siden i Anvendelsen har ogsaa storre Mdtlostighed og
Besværlighed, naar man saa tillige kan have saadanne Series, som ere hastig convergerende,
vg det heller ikke kommer an paa den yderligste Noyagtighed, da ere saadanne Series ikke at for,
kaste- Dette har jeg endog befundet i narrverrrnde Tilstrlde, og vil dersore endnu her tillægge
abe Series, som udtrykker Integralet af dxdv t7x2 + v2 nemlig den forste: xvdx + v3dx

— vidx + v 7dx — ÇV 9 dx + 7v11 dx — 21 v’î dx

6x

—------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------øtc,

40X3
112X3
1152x7
2gl6x9
IZZlaxir
Den andent v2dx f x2dxlog:v + x4dx — x6dx + Zx«dx —- 7xiodx -p 21X7 2dx
2
2
l6 V2
64 V* 7681'6
2048 V 8 1024OVIO
til denne anden Series maa endnu lñtgges en bestandig Stsrrelse omtrent zz 0.595,2
x»dx — x2dx log: x, hvilke 2de Series, naar de paa behorig Maade anvendes, giver i visse
Tilså en langt hastigere Udvikling af det, som soges, end den complete Formuk.
End videre maa m«rk«s, at jeg i at finde de her anforte Formuler, har fulgt den samme
Maade, fom almiadelig er brugelig^ naar man soger Svingels Centrum, hvorved sgsaa dette
desto
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§. i8.
Forend jeg ganer videre, kan jeg ikke forbigå kortelig at anmcerke den Liighed, som Friktionens Centrum si-nes at have med det
etters bekiendte Svingets Centro. Man veed, at der er 2de Mander,
paa hvilke et Plan svinger omkring et givet Punkt, i det forste Fald
år Svinget Horizontal, eller saaledes, at Figurens Ordinater be
holder altid samme Stilling mod Axis, den anden Maade er, at Pla
net etter Figuren svinger i sit eget Plan hen ester Siden. Det Cen
trum ofcillationis, som udkomlnert forste Fald, kan ikke, i Almindelig
hed betragtet, ventes at have ftor Lighed med Friktionens Centro, da
Bevægelserne steer paa ulige Maader. Derimod kan let formodes, at
Svingets Centrum i det sidste Fald kan have nogen Lighed med Frik
tionens Centro, saasom Bevcegelsen steer paa een Maade i begge Til
falde. Denne Lighed kan ogsaa, foruden at udleedes af begge Cen
tres Theorie, strar sees af deres algebraiste Udtryk; thi det alminde
lige Udtryk for Svingets Centro hen efter Siden er, som bekiendt,

i hvilken Fraktion Tatteren er just lige den samme,
lxydx
som Vi har fundet den at vare i det Udtryk, hvorved Friktionens Cen
trum stutte findes. Hvis vi derimod betragter denMaade, paa hvilken
begge Navnerne i begge Tilfalde opkommer, da merkes strax, at
Navneren i Henseende til Friktionens Centrum bliver ftsrre, end i
Svindesto lettere syntes at kunde sammenlignes med Friktionens Centro, ikke desto mindre har jeg,
ved at betragte Sagen paa en anden Maade, udbragt en anden Formul, som forekommer mig
mere kort og ziirlig, og i visse Tilserlde, dog ikke alle, har en lettere Application. Jeg vil i det
ringeste her anfsre den, da den er folgende:
Q-å + x2ydx — y2xdy
x?dy)

fy (ydx — xdy)
f yi
hvilket Udtryk egentlig anviser Friktionens Centrum eller Distancen del i et Segment, somlmgn.
(Fig. ;.) der svinger sig om det Punkt, hvor x scettes at tage sin Begyndelse og termineres
<!f en Chorda og et Stykke af Perimeter, mm enhver seer lettelig, at Formulen endog paa
denne Maade fan blive almindelig og tjenlig for heele Planer, som indsluttes af Algebraiste
Linier, i s<rr er den beqvem, hvor Planet sattes at bevarges omkring nogen Punkt inden for
Figurens egentlige Spidse, eller i saadaune Planer, hvor Limerne i visse Punkter Isber sammen
med Absciifen, men for at ikke blive for vidtlostig i disse Geometriske Betragtninger, vil jeg
hverken opholde mig med at anfore Demonstrationen til bemeldte Formul, ikke heller ved det,
font videre kunde vccre at merke ved dens Anvendelse, overladende til Lceseren i enkelte Tilfcelde
at brtienr sig af hvilken Formul, han «matte finde beqemmtst.

over Friktionen.

63

Svmgets Centro, thi i dette sidste Fald har man kun at multiplicere
Tyngderne med deres stelles Tyngdes Centroes Distance, hvorved
denne Summa bliver mindre, hvilken Ulighed ogsaa lettere merkes ved
at betragte den Series, som er anbragt i Anmerkningerne til foregav
ende §., end den kan sies af det complete integrale. Heraffolger dette
Theorema, fom fynesvcerdig at anfores : at Friktionens Centmm altid
er indm for Svingets Centmm og ncermere Hcenge-Punkten, undtagen
i en ret Linie, hvor begge falder sammen, nemlig | af Liniens Loengde
fra Hcrnge Punkten.
§. 19.
Brugen afde i 17 §. anforte Formuler, sees lettelig at beftaae
derudi, at naar et Plan er givet, hvilket defineres ved en Algebraist
Lighed, som udtrykker Forholdet mellem AbfciiFen og Semiordinaten,
da har man kun at exprimere y Nied en Fun&ion afX, efter den An
ledning , font Liniens Definition giver; Denne Vcerdie af y stettes ind
i den almindelige Formul, og derefter foretager man paa nye at inte
grere, hvorved man i enkelte Tilfoelde kan finde, hvor stor M bliver.
Imidlertid kan ikke negtes, at man jo her, som oftefte tresser langt
swrre Vansteltghed og Vidtloftighed, end naar man foretager samme
Slags Operationer i Henseende til Svingets Centrum; thi naar den
almindelige Formul stal anvendes, udkrccves baade Moye og Færdig
hed i den Kunst at integrere;* Dog til Lykke lader det allervigtigste
Plan sig langt lettere behandle, nemlig en Circuk, der bevcrges om sit
Centro, hvilket vi allerede i Begyndelsen af disse Betragtninger har
seet. Men ligesom jeg holder det overfiodigt her at anfore de vidtloftrge Beregninger, hvorved man i et eller andet Tilfå stutte foge Frik
tionens Centrum, saa simes det derimod, ikke at vcere for meget eller
unyttigt at anfore Refalratet af de Beregninger, fom jeg har gjort
mig den Umage at fuldfore over nogle Planer, som kan agtes for de
betydeligste ognyttigste.
Jeg har overalt udtrykket dem i Decimal-Brok, fom syntes beqvemmest, og bliver da Friktionens Centers Distance, etter den Swrrelfe vi har kaldet M i en ligesidet Triangel ABC (Fig. 4.) naar den
svinger omkring Punkten a og AD er uniras = o. 7911., men i Fald
den bevceger sig omkring Punkten D, da er M = 0.5143,
Lad
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Lad (Fig. z.) ABED vccre en Qvadrat, hvis famme bevccger sig
omkring Punkten C, og vi vil bestemme Friktionens Centrum (*), da
har vi kun at fee paa Triangelen dcf ; thi den famme Distance, fom be
meldte Centrum har i Triangelen DCF, den famme har det og i Tri
angelen DCE, i Qvadraten DgCF, i Rectangelen DgHE, i et hvert
Gnomon, fam ICHEDA og i den heele Qvadrat abed, naar de fcettes at bevcrge sig om Punkten c, faafom de overalt sammensccttes af
lige store Triangler omkring Punkten C, naar altfad CF er unitas,
bliver i dem alle M — o. 8705.

Hvis Qvadraten bevceger sig om det midterste Punkt i een af
Siderne, faafom 1, og man anfeer Qvadratens Latus for uniter, da
bliver M = o. 7045.
I Triangelen die, hvis Hoyde er faa stor font Bails, naar den
bevcrges omkring Punkten 1, bliver M_ 0.7813.

I den retvinklede Triangel AID, hvor ad er unitas og dobbelt
faa stor fom Al, naar den bevcrges omkring I, bliver M = o. 5960,
hvis Qvadraten bevceger sig omkring et Punkt, font B, da er det
famme, fom ont dcf bevceger sig ont c, allene at unitas bliver
dobbel.
I Fald man bestriver en Qvadrat om Circulen giHF, og en an
den Circul igien omkringQvadraten, og lader dem bevcege sig om deres
fcelles Middelpunkt, da forholder sig M i den udvendige Circul, i
Qvadraten, og den indvendige Circul, fom 106, 87, 75.
I en Circul gFHi, bevceget om et Punkt i Peripherien faafom i,
naar Diameter fcrttes — 1, bliver M = o. 6626 og folgelig ligger
Friktionens Centrum mellem begge Svingets Centra, og ikke meget
langt fra hinanden; thi hvor Svinget steer parallele med Axis, er
SvinÇ) Der ffulle vel ikke nogen ansee det som upasseligt, ak jeg har kaldet det Punkt, som bestemmer
ved M, et Centrum, da samme gierne kan tages xaa hvad Side as Figuren man vil, naar tort
kun har fin behorige Distance sr,a C, og allsaa synes mere at verre en heel Circul omkring c,
men da vi ikke har at see paa andet, end hvor lang M er, og denne betragtes, som en Mathematiff Linie, kan man med ak Rette kalde dens yderstr Gmndse en Punkt og per analogiam
et Centrum.
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Svinge ts Centrums Distance = o. 625, men hvor samme steer i det
verticale Plan, da er dets Distance — 0.75.
I-et Parabolist Stykke, hvis Abícifíe er saa stor som Parameter
— i, bliver m — 0.8535.
§. 20.
For at spare Vidtloftighed har vi i det soregaaende ikke villet
opholde os med vidtlostig at soge det Punkt, son; bevcrgede sig lige
hastig i den circulcere og retlinede Bevcrgelse, naar Friktionen i begge
Tilftclde stuile agtes lige (See §. 12. og 13 ). Men, efter at vi lidt
längere har opholdt os med det, som syntes vigtigere, nemlig at un
derage de almindelige Methoder til at sinde Friktionens Centrum, saa
ere dlsie ogsaa brugbare, i Henseende til det forftbencrvnte Punkt; thi
det er mcrrkeligt, at Ncevneren, som den der giver den ftsrfte VansteLighed i den Brok, som udtrykker Friktionens Centrmns Distance, bli
ver Tcrtteren i den Fraktion, soin bestemmer det ovenmeldte Punkt,
hvilken Tcetter man aliene har at dividere med sin behorige Ncevner,
nemlig Tyngdernes Sumina, hvorved man strax sinder den Storrelse, vi forhen har kaldet P.

§. 21.
Hidindtil har vi sornemmelig haft at bestille med at underst-«
ge Vcegt-Stangens Lcrngde i de Planer, som ved en circulcer Bevorgelse rives, metí, naar den ovenmeldteSterrelse P var funden, kunde
man ved Hielp af stimme, vcere i Stand til, nogenlunde i forekom
mende Tilftelde at fastscette, hvor ftor Friktionen i den circulcere Be
vægelse kunde antages, (NB. naar jeg scetter forud, at Friktionen i den
retlinede Bevcrgelse, i Henseende til alle sine Omftcrndigheder af Ma
terie, Superficie, Tyngde, Hastighed med mere, var fitldkommen
bekiendt, hvortil det neppe nogen Sinde vil bringes). Mm lad os
scctte, at herudi varebekiendte og faste Regler, og Hastigheden iden
circulcere Bevcrgelse var given, kunde man efter soregaaende Anviisning reducere den til den retlinede, saaledes at Bevcegelsens etter Frik
tionens Storhed i begge Tilftelde blev lige ftor, og kunde man paa
saadan Maade, naar ikke flere Ting derhos stutte komme i Betragt
ning, med lige saa ftor Vished vide Friktionens egentlige Storhed t
I
den
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Sen circulate, som den retlinede Bevcegelse. Men, naar mün paa den
ne Maade havde bestemt Forholdet mellem Friktionen og Tyngden i
den. circulcere Bevcegelse, ville det langt fra vccre ligegyldigt, hvor
stor Vccgt-Stang man assignerede samme, og jeg kan ikke andet fee,
end at man ville komme til kort med de anvendende Krcrster, na ar
Mangelen ikke paa anden Maabe blev comxemeret, r Fald man for
E,rempel i en Circul ville antage den Hypothese, at Friktionens Cen
trum var I af Straalens Lccngde fra Centro, i Steden for i efter vo
res Hypothese; thi naar Friktionen var — l, ville Momentet af sam
me i forste Fald forholde sig til det i andet Fald, fom 8r
hvilket
glor en betydelig Forstiel. Denne Feyl skulle fornemmelig komnre
for, hvor en Vertical Tap bevccges om sit Centro, men der ere dog
2de Ting, som gior, at den ey kan blive ret Uendelig: i.) At man
gier Straalen i en saadan Tap saa liden, som Materiens Styrke til
lader den at vccre, hvorved det heele Moment, sour dependerer af
samme, og endnu mere den liden Feyl, som derved kan forefalde, har
kun et ganske ringe Forhold til de svrige Momenter i Machinen. ' 2.)
Da Friktionens Love, endog i den retlinede Bevcegelse, ikke ere os saa
fuldkommen bekiendte, at man i alle Tilftelde sikkert torde paastaae,
at den var ncet op saa eller faa ftor Deel af Tyngden, maa man, for
at veere sikker, heller antage den storre end mindre, end den virkelig er
i sig felv, i sier, naar andre fornodne Prcccautioner til densFormürdffelfe tillige i Agt tages, hvorved dm for omtalte Feyl lettelig kan
eompenferié.
§. 22.
Denne Mßkerheö glor ogsaa, at man lidet kan resiectere pan
andre Omstcendigheder, naar mmr af Friktiomn i den retlinede Be
vægelse ville flutte til famme i den clrculcere, for Erernpel, det var
ikke en gandffe afgiort Sag, om ikke den forffielLige Maade, paa hvil
ken Partiklerne i dm ctrenlcere Bevcegelse angribes, de angrebne Par
tiklers situation indbyrdes, den ftorre Heede, fom maa foraarstrges
nnLerRivningMide Meker, fom ere längst borte fra Centro , ftrrnedelft den ftorre Hasligbed og andet mere, em dette ikke, siger jeg,
kunde giere^ nogen Forffiel i Udfaldet nrod det, fom kunde observeres t
Zen retlurede Bevcegelse, uagtet alt det svrige var lugt. Herudover, i
Fald
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Fald man var saa lykkelig at disse Love ved Erfarenhed sikkert kunde
bestemmes/ holder jeg for, at der burde giores besynderlige Erperimenter for Friktionen i den circulcrre Bevcrgelse , med forstiellige
Pressioner/ Materier/ Politurer/ Planer/ Hastigheder/ eller hvad
mere uran kunde i Agt tage, og paa disse Experimenter maatte lnan
allerhelst bygge de Beregninger/ som stulie gieres over Friktionen i
den circulccre Bevcrgelse. Man havde egsira herved den Fordeol / at r
Fald man var usikker paa den Hypothese, hvorefter Vcrgt-Stangens
Lcengde i den circulcrre Bevcrgelse skulle bestemmes, saa havde det dog
den Bestastenhed, at jo nnndre Lcengde man tillagde Vcegt-Slangen,
eller den Storrelse vi i det foregaaende har kaldet M, i det austillende
Experiment, desto storre Deel af de til Bevcrgelfen udfordrende Krcefter, maatte mail nedvendig regne paa Friktionen, og tvertimod, i
Fald Vcegt- Stangen blev supponeret at voere mindre; naar altsaa
/lamme Hypothese overalt blev fulgt, hvor Erperimentet stullp legges
ti! Grund, kunde Urigtigheden i den amague Hypothese ikke faa let
blive Uendelig, saa vidt Lige-Vccgten angik; Dog tilstaaer enhver lettelig, at den rigtige Knndstab altid maatte have et stort Fortrin for
Den urigtige; thi Omftcendighedernes Forandring Ande snart giere
den rigtige Kundskab fornoden. I at udfinde den Modstand, som
Kornet gior under en Molle-Steen, har man ogsaa i den Deel gaaet
den sikkreste Vey, og grundet sin Beregning paa Experiment af en vir
kelig Molle, saasorn Beiidor in Ardit. hydr. har giort, hvor han efter
at anfee alt andet, fom bekiendt, men Kornets Modstand, som ubekiendt, udleeder denne Sidste af en Algebraist Æqvarion, dog faasom
Vcrgt-Stangen ester rnine ringe Tanker antages mindre, end den vir
kelig burde ansees i den circulccre Bevcrgelse, nemlig < af Straalen i
Steden for z, hvilket efter det, som i det folgende stal visses, endnu
ville blive for lidet i en Molle-Steen efter al Rimelighed, saa folger
deraf, at ogsaa Refultatet, hvad Modstanden angaaer, bliver efter
Hans Beregning storre , end det i sig selv stulle vcrre, faa vidt, soin
sammes Beregning dependerer af den antagne Vcrgt-Stang.
§. 23.
Da vi jaaledes har anfort, hvad vi syntes fornoden i Henseende
M Vagt-Stangens Lcengde eller Friktionens Centrum, t de stade
I 2
Planer
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Plamr, der rives mod andre flade Planer, i det de bevcrges om et
Centro, synes det fremdeles nodvendigt, ogsaa at anstille nogen Be
tragtning over de Legemer, som bevceges omkring en Axis, og hvis
Superficie under Bevcegelsen rives i en mod samme svarende Huuling.
Denne Betragtning synes ikke allene nodvendig i Henseende til visse
Legemer, som kunde forekomme i Brugen, i Særdeleshed Keglen og
Kuglen, men vi faaer ogsaa derved Leylighed til folgende Anmerkning:
Phyfici anfeer i Almindelighed Friktionen i en vis Superficie at vcere
en vis Deel af Tyngden, og at Dens hele Summa bliver den samme,
hvad enten denne Tyngde er jcrvnt deelt over den
Superficie, eller
den trykker ulige i diverse Punkter; Om denne Hypothese i alle Til
falde ffutte vcere fuldkommen rigtig, tor jeg ikke bestemme, da Na
turens Virkninger ere faa adffillige, og i enkelte Tilfalde ofte faa afvi
gende fra de almindelig antagne Regler, at de vanffelig, og neppe ved
mangssldige Experimenter kan opdages, men hvorom alting er, saa
bliver dette dog ikke lige gyldigt i at bestemlne Friktionens Centrurn i
den circulare Bevagelse; thi lad os satte, at enten de yderste, og fra
Centro langst bortliggende Dele, etter og de inderste lider en storre
Presston, saa vil vist nok Friktionens Centrurn i forfte Fald flyttes
langer ud, og i sidste Fald langer ind til Middel-Punkten, hvoromkring Bevagelsen ffeer, end ellers ffulle fkee, naar Tyngden etter
Pressionen var lige fordeelt, med rrnndre det paa anden Maade erstat
tes, som af det folgende ffal sees.
§. 24.
De Superficier, hvis Rivning her ffal tages i Betragtning,
ere saadanne, som genereres ved det, at en ret etter krum Linie bevceger sig omkring en Arel, og kan udtrykkes ved en Wgebraiff Liighed,
saaledes at ikke alle Punkter har samme Afstand, fra Axi. Her sup
poneres ogsaa, at enhver Superficie rigtig passer sig i den Huuling,
hvori den bevceges. I den Anledning vil vi forestille os, at et Legeme
frembringes vess at den Linie ADE (Fig 0.) bevager sig omkring Axis
AB. Det Legeme, som saaledes frembringes, supponeres at bcrore
en huul Superficie aflige Dannelse. Friktionen antager vi ogsaa her
at vcere i samme Forhold, som Tyngden, hvis altsaa Tyngden i alle
Punkter af AVE ikke er den samme, bliver heller ikke Friktionen i hver
; Punkt
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Punkt ten famine; à Trykkeisen af Tyngden ikke overalt er den famme, kommer deraf, at den er nicer etter mindre nccr ved at vcere perpendiculcerpaa Superficien, og dette henger deels af Figurens Beskaf
fenhed, deels afden Boyning, som Axis har mod Horizonten. Vi
vil for det forste forestille os Axis at have en verticale Stilling paa
Horizonten.

§. 25.
Naar altsaa ADE beskriver en Superficie ved sin Omveltning,
og vi kalder AC, x og cd, y, saa bllver Dd = Kdx1 db dy1. Naar
dette Element bevceger sig omkring Axis AB, beffrives derved en elementoere Circul, hvis ?eripKerie forholder sig forny, men efter vores
antagne Hypothese forholder sig Friktionen i et hvert Punkt D, fom
y, og folgelig den elementcere.Rivning omkring den heele Circul,
som y3 ^dx’Tdy1, naar man nu videre multiplicerer denne lned
Mimes Distance fra Axis, faaes Momentet = y3 Vdx2db dy1.
Fremdeles, da Friktionen scelles at vcere i Forhold af Trykkelsen, og
denne ikke overalt er lige ftor, er det ogsaa noget, som bor komme i
Betragtning. I den Henseende mcerkes, at da Tyngden virker perpendiculcer paa Horizonten, kan den forestittes ved DH, fom igien oplefts i 2de Side-Krccfter GH og DG, af hvilke den forste gaaer paral
lele Nied Tangenten, den anden perpendiculcere paa Planet, efter
hvilken egentlig Friktionen retter sig, men DH forholder sig overalt til
Dg, som Dd: di = ylx3db dy1 : dy, scettervialtsaadenperpendiculcere Tyngde, som vi overalt anftcr lige stor at vcere — i, faner man
folgende Forhold:
dx2 db dy2 : dy — i:
åy
, naar altsaa

ix3 db dy2
bande Friktionen og dens Momentjtuijíípííeereé med denne Storrelft,
faner man for Friktionen y2dy V,dx3 db dy2 — y2dy, men for MomenV\dx2 db dy1
tety3dy Vdx" db dy3 —y3dy, dM forstes Integrale er fy3, den NNVdx2 db dy1

I
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Dens er ty4, hviket sidste, divideret med det forste, giver Vagt-Stan
gens Lceugde eller m — ly, hvilket altsaa bestemmer Friktionens
Centrum.
§. 26.
Saasom
dy* aldeles gaaer ud af Beregningen, og
Tyngdens Foranderlighed i et hvert Element compenfereé ved Elementet selv, saa flyder deraf dette sterdeles rheorema, at, naar man
har en Vertical Tap, hvis storste Straale flettes — 3, da dm selv er
genereret ved en krum eller ret Linies Bevcegelse omkring dens Axis,
saa er den flettes Vagt-Stang altid —
det vcere sig en Kegle af
stor eller liden Hoyde, et Stykke afen Kugle etter Stykker, som ere
ZenLrerede ved EUipfer, Parabler, Hyperbler og utallige andre, og
Friktionens Vcegt-Stang er overalt den samme, som i en flad Cirkel,
der rives paa et flet Plan, og hvis Straale er saa stor, som den stor
ste i bemeldte Legemer.

§. 27.
End videre, om man ville forestille sig et saadant Legeme at
vcere afkortet i LK, saaledes at det Stykke, som skutte komme ud ved
det, at KLA veltedes om Axis KA, manglede, og at KL, som her
kan ansees, son; bekrendt, er — m, da bor baade Friktionen og dens
Moment vcere — o, saasnart y, soin den storste Straale, flettes
^m, altsaa naar den forste (§. 24.) udtrykkes med |y5, bor derfra
subtraheres fm3, og ligeledes fra Momentet <m4, fom bestandige
Storrelser, for at faae det rette integrale, hvorved'Friktionens Vcegt— —m 4
/Va* — m4x
Stang i dette Tilfalde bliver = "—= ipy------ 3)
hvilket Udtryk, naar man attene vil see paa ovenmeldte, i Alminde
lighed viiser, hvorledes Friktionens Centrum, for faa vidt, kan sindes
i alle de Tilfalde, hvor Legemet staaer Vertical, og den Deel, som rives,
er et afkortet Stykke af et saadant Legeme, som §. 24. er ommeldet.
Ja dette passer sig og i sar paa en eoncentriff Ring af en Circul, saafom, naar man fra den hele Circul DEBA (Fig. z.) borttager den in
derste concentrée Circul fhig, hvilket vi i de flade Planers Betragtrring tzar gaaet forbie, ikke fordi man kunde ansee det som gandfke
unyttig,
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unyttig, men for just at anfore det her, hvor denne Cas i Henseende
til Vcegt-Stangen bliver fuldkommen den samme/ som ont afkortede
Kegler rives, og man behover i distes Betragtning ikke at see paa an
det end en saadan stad Mug, hvilken faaes ved at forestille sig den
mindste Rafis t den afkortede Kegle at vocre concentriff med den
fterste, og at ligge paa et fladt Plan.

§. 28.
Enhver marker ellers lettelig, at z Æ21EÎA er sierre, end
xys —m V
|y, eller naar vi fatter Straalen af den 'ftorsie Circul — b, da

bj sierre end i b, der udtrykker Friktionens Centrum,
naar Keglen ikke var afkortet/ da m og b ansees som pofitives Storreifer, og m altid er mindre, end b, hvoraf folger, at Friktionens
Centrum i dette Lilftelde, naarKeglen er afkortet, er langer borte, og
at Vagt-Stangen bliver sierre, end om samme var heel. Dette er
en Betragtning, som i en vis betydelig Begivenhed maaffee ikke ville
vcere uden al Nytte, nemlig i den Cas, hvor 2de Molle- Stene rives
paa hinanden, da der i sig selv, just i denne Begivenhed, forekommer
en afkortet Kegle, saasom den underste Steen er lidt ophoyet, og den
overste endnu lidt mere indhulet i Form af en Kegle, hvilket faa vel
som deres ovrige afpassede Stilling gior, at Kornet uden snnderltg
Modstand trenger sig ind til en vis Deel af Motte-Stenens Straale,
saasom til j (See Belidor Archit. Hydr. §. 635.) saa at Friktionens
Plan i sig selv bliver intet andet, end en afkortet Kegle, hvis ftorsie
Straale er Motte-Stenens halve Diameter, mèn dens mindste
Straale henger as de besynderlige Omstcendigheder og Proportioner,
som i enkelte Tilfalde kan have Sted. Overalt sees^deraf. Let fom
vi allerede har anmerket i Slutningen af 22. §., at Voegt-Stangen,
for Komets Modstand under en Motte-Steen, heller maatte antages
at vare stowe end i af sammes halve Diameter, end den burde ansees
for at vare mindre.
§. 29,
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§. 29.
Vi vil fremdeles betragte et bradant Legeme eller Tap at ligge
Horizontale (Fig. 7.) Det supponeres ligesom tilforn , at vcrre frem
bragt ved det, at AEG velter sig omkring AB. Tyngden virker her
perpendiculcrre paa Axis, i Steden for den i forrige Tilfalde virkede
parallele.
Ee bliver ligeledes her — Vdxz -Fdy2, og da Periphe
rien forholder sig, som Diameter, bliver den elementare Circul
— y Vdx^dy2, men Friktionen i sig selv forholder sig ogsaa i et
hvert Punkt, soin^y^altsaa kan den omkring den hele Circul fore»
stilles ved y1 dx1 -f dy2, den naturlige eller absolute Tyngde kan
foreftilles ved den Linie EF — 1. Denne oplofts, ligesom i forrige
Fald i de 2de Fg og Eg, hvilken sidste findes ved folgende Ltighed:
? dx2 -f dy2; dx —i: Eg, hvilken udtrykker Tyngdens perpendicu
lare Virkning paa Planet, og bliver —
, hvilket altsanr-

men lettelig indsees, inen, da Friktionen tillige sattes at rette sig efter
Pressionerne, maa^ovenstaaende hermed multtpliceres, og vi faaer
altsaa y2dx vdx2 -F dy2
y2dx, ligeledes findes dens Moment —

skal summeres, udtrykker man dxí y og dy, hvilket dependerer af
den Linies Beskaffenhed, man har med at bestille. Imidlertid, da
dx indeholdes i Formulen tillige med y, saa sees deraf, at det ikke
her bliver af samme Beffaffenhed, som i forrige Fald; thi her bliver
det ikke ligegyldigt, afhvad Slags Beffaffenhed Figuren er, omend
ffiont alt det ovrige var ligt. Hvis Legemet var afkortet, omgaaes
limit ligesom i §. 27. blev viist, ved at satte Friktionen og dens Mo
ment — o, hvor X eller y bliver af en Storrelft, som passer sig der,
hvor Legemet ffal afkortes, hvorved man finder den bestandige Stor
relft, som horer til integralet i den Begivenhed.
§. ZO.
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§. ZO. “

I en Kegle bliver Let Log liige meget, enten dens Stilling er
Horizontale eller Verticale ; thi lad Hoyden vcrre — 3 og Straalen ilfßafis=b, bliver a: b = dx: dy, altsaa dx — ady> og Frtktio«
b
nen bliver efter foregaaende §. — fay^dy = ay_3 men Momentet
b
3b
— fay3dy = ay% hvilke, med hinanden dividerede, giver os Vcegtb
4b
Stangens Lccngde — ly — |b, naar y bliver — b, hvilket altsaa
blir det samme, som om den stod Verticale. Derimod er i en Para
bel y2 = ax og zydy — adx, og dx — zydy, naardeNMNñrdie
a
substitueres L Steden for dx bliver Summen af Friktionen — fzy3dy
a
— ly4, og Summen af Momentet — fzy4dy — ly3., naar det
a
a
a
sidste divideres med det forste, bliver Distancen af Friktionens Cen
tro fra Axi — |y , og altsaa ftorre end i Keglen, saa vel soul ogfaa
sierre, end i den Verticale Stilling.

§. ZI.
Uagtet jeg ikke vil opholde Laseren med vidtloftig Application,
af Le anforte Formuler i enkelte Cafus, saa kan jeg dog ikke undlade
at viise samme i Henseende til Kuglen, som synes at vcere et saa al
mindelig forekommende og nyttigt Legeme. Lad Kuglens Diameter
£
vcere — a, altsaa bliver y — ax — x2 a og y2 — ax—x2, folgelig
zydy — adx — zxdx, ogdx — zydy, MM£a2—y2
a —zx
af hvilke vi dog her for Korthed Skyld allene vil beholde det Udtryk med Signo —, som gicelder for den forste.Qvadrant, ligesom
f a*
a2—y2 gielder eller exprimerer X i den anden Kvadrant,
K
altsaa
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ydy

altsaa bliver dx

og fy3dx —

fy4dy

, hvilken

gende Maabe: fy4dy X ^a2 — y23 = fy7dy X ^a2y6 — y8' , tad
os ftette at ;a2y6 — y8 — Z, da bliver |a2y3dy — gy’dy ±= dz
îa2yfdy, folgelig fy7dy X xa2y6 — y*2 =
r
X
a2y7dy X ^a2y6 — yg2 — — | X £a2y6 — y®2

og 8y7dy = —dz

— ídr£_*

'

8-r

( = -:y’Xia’ - x'V (=j-At ÍAa’y’dyXia’y« -

( —rT^a2y3dy X |a2y2 — y*2,) stktter vi her atter ¿a2y2 — y*
= z, og gaaer frem, font i det foregaaende, bliver
____ I
T
Qs a"y3dy X ^a2y2 — y*2 —— TU2 X fa2y2 — y4 2 ( —— ^a2y
_____ ___ L
______X
X j»« - /) ( — -B* Aa4 fydy Xr-'y' - y*') ( = à»'
fxady X ^a2 — y’2), hvilket sidste udtrykker en Cirent-Bue, hvis
Diameter er — a og Sinus
y, hvilken vi vil kalde c ; altsita bliver
det fttldstcendige Integrale af y4dy
=—A — B
535a3 C
V^-—yz
r
__
r
=■—iy5 X ia2 — y12 — 3^a2y X v " y^ * <&a3C. Ncevneren
i vores Formul bliver — f y3 dy hvilken noget lettere integreres
paa folgende Maaöe: Latz VHa2 — ÿ2 verre

g og |a2 — y2 — v2,

saa er — zydy ~ zvdv, og dy „ — vdv, rnen y — |a2 — v2, alt7

M

over Friktionen.
sññ er

y5dy = (— v2
/ >••->••
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^a2) y X — vdy — y2dv — |a3dy,
yv
,

_1

jr

Hvis Suittme =_ yV3 — |aW — I X|a2 — y2' — £a* X |a2—j**
>4- Conftans, hvilken bestemmes / naar inan scrtter bande X og y — O,
da Formulen udkrwver et Tilloess, fom ex == — /5a3 i* ta3
= /ja; C),
§. Z2,

Hvorvidtloftige disse Formulerend synes nt voere i Anvendelftn, san bliver de Loggnndffe korte, faafnart y
a; thi dn bliver
fa2 — y2 — o. Pan Grund nf dette falder Friktionens Centrum i
en halv Kugle (hvis Strnnle — i, og hvis Axis ligger Horizontal ,
nnar Bevoegelsen steer Vertical) om o. 8836. fra Axi, hvilket bliver
det samme, om man tager begge Qvndranter tillige, da alle de ovrige Storrelser i Tcclleren forsvinder, foruden /4a3C, og Tcetteren
bliver ogsira fordobblet mod hvad dm var i den ene Qvadrant allene.
Heraf folger, at i Fald en halv Kugle trykkes af Tyngden mod en
Huufhed afsamme Dannelse, og den bevceger sig om sin Axis paral
lele med Horizonten, stråledesat Axis selv ftaner Vertical, eller den
i et andet Fald har en Vertical Vevcegelse, mod at Axis ligger Hori
zontal, dn er Friktionens Centri Distance fra Axi i forste Fald,
til den i andet Fald omtrent, som 75:88., og nltsaa var Modstandens
Vcegt-Stang i sidste Fald saa meget storre end i forste.
K 2

§. 33.

(*) Enhver seer ftlv lettelig, hvorledes man stå benytte sig af Formulen, i Fald man havde et
Stykke af den anden Qvadrant allene eller tiisalles med den forste; imidlertid, i Fald man
heller ville bruge en Formal, som udtrykkedes ved x, da har man ikke fornode« at forandre
Signa, naar x bliver storre end Z ». Mvneren bliver da ogsaa lettere funden, end i ovenan»
forte, derimod udkrwver Tarlleren en storre Wdtlsftighed, oz esterat de fornedne Operationer
■ er stred, bliver
fy 5 dx _
” C*~ 5’4a3
" T '8llX~
Xax — x22 4
íy^dx ~
¿ax2 ~ jx3
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§. 33Een Omstandighed chnes endnu at vcere tilbage at melde om,
nemlig, naar Axis af det rivende Corpus stod ffievt mod Horizonten,
og uagtet herved kunde endnu forekomme adskillige Cains at betrag
te, vil vi kun i Almindelighed viife, hvordan det fful le gaae til t den
vigtigste. Hvis AB er Axis (Fig. 8 ) DC og FE ere tvende Semiordinater, som supponeres at vcere hinanden uendelig ncer. pEi er
Tyngdens Direction, sonr scrttes at vcere — i. 1EK er perpendiculare paa Linien ACEH i Punkten E, og altfaa udtrykker EK den Deel
af Tyngden, som virker perpendicular paa Pannen ACEH. Lad
con troekkes parallele med Horizonten, saa er Vinkelen gco den, font
viser Åretens Boyning til Horizonten, hvilken Vinkel er saa stor, fom
nEo, hvis Sinum vi vil kalde8, og dens loiinurn c, hvilke begge an
sees som bekiendte, og Sin: Tor: — i., folgelig i Triangelen gco er
C; S — dx: go ( — fdx og C: I —dx: oc) ( = dx>) altfaa bliver
c
c
oE — dy — ldx = cdy—fdx, folgelig i Triangelen noE er I: s =
c
c
cdy — fdx: no (—ledy—s2 dx; altsaano-Foc —dxTfedy — s2dx,
c
c
c
men M i — s2 — c2, forandres denne Storrelfe til C2dx -F fedy
c
— cdx fdy = nc. Men nu er Triang: Ene tilg Triang: EIK,
folgelig, Ec: en — EI: EK — ^dx2 T dy2: cdx T fdy = i:
oå jL —2, hvilket erprirnerer den Deel af Tyngden, fom trykker

rdx2 HH dy2
perpendicular i et hver Punkt, som E. (**),
§. 34(*) Paa saadan Maade findes Tyngdens Virkning, faa vidt som den gaaer perpendicular mod
eller fra ethvert Punkt i Figuren, saa ve! paa den rene, som paa den anden Side af Axis,
enten samme er boyet over eller under Horizonten, hvorved er at merke, at hvor EK får
inden for Figuren, virker Tyngden ikke paa, men fra samme, og hvor ek er ~ o, der er
den

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ over Friktionen.
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§. 34»

Marinan ntt fremdeles setter, at luge proportionerede Deele,
afde elementcere Cirkler, rundt om Axis lider Friktion, og at den na
turlige Tyngde er heftet fordeelt over alt, saa er (i Folge àf 25de saa
vel font den ncest foregaaende §.) Friktionen = fcdx 4< fdy x y2
dx2 HH dy2
Kdx1 4^ dy1 — f(cdx 4- fdy) y2, og ligeledes ftmmes Moment
— f(cdx >4 fdy) y3, hvilken Expression endog indeholder de foranforte, saasom: hvis Axis er perpendiculcer paa Horizonten, da er
O — O og s — i, hvorved Formulerne forandres til y2dy og y3dy,
ligeledes, hvis Axis er Horizontal, bliver s — 0 og c — 1, hvorved
Formulen bliver y2dx og y3dx overeensftemtnende tned hvad vi har
sect §. 25. og 29.
I en Kegle er dx — ady : b (§. 29.), og altsaa
(cdx 4** sdy) y2 — (ca 4* s) yJdy, men
ca 4* s er bestandig M og
b
b
den samme, sita vel i Friktionen, som dens Moment, saa sees deraf,
at det her allene kommer an paa y’dy, og altsaa blir Distancen for
Rivningens Centrum den samme, som naar Keglen ftot) Vertical eller
Horizontal. C).

K 3

§. 35.

den perpendiculare Virkning fra eller til Planet siet ingen, hvilket sseer, hvor Tangenten j en
vis Punkt bliver perpendiculare paa Horizonten, og findes, naar man exprimerer dy med en
Function afx og dx, og substituerer samme i Vaerdien fif ek, hvilken scvttes ~ c, hvorved
man finder, hvilken Abfcíííe der svarer til bemeldte Punkt.

(*) Vi har overalt i det foregfiacnde allene forestillet os Pressionen i enhver Cirkel, at ffee i det
nederstr Punkt, og har betragtet denne i Steden for Trykkelsen omkring den gandffe Deel af
Cirkelen, som lider Friktion. Dette lader sig og giore; thi det lader sig strax sec, at hvis de
Punkter C, som her forestikkes at ligge i et Plan, der er Vertical paa Horizonten, laae i et
andet, som ogsaa gik igiennem Legemets Axis, saa ville Virkningen af Tyngden, saa vidt,
som den deprnderte as Planets Situation, overalt i alle Punkter og blive bestandig dm samme,
men saa vidt den dependerte af Figurens Danlighed, ville det verre det samme, som i det
Verticale Plan, fslgelig har Trykkelftrne i det eene Plan samme Forhold indbyrdes mod him
anden,
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I Anledning afhvad/ fom hidindtil er sagt, angaaende Friktio
nens Vcegt-Stang i den circulcere Bevcegelse, rnaatte man endnu
fpsrge, hvad Slags Tapper der i den Henseende maatte vcere de forDeelagtigste; thi i Fald man ville see paa mange andre Ting, som
tillige kunde komme i Betragtning, ville det overstige de Grendser,
som vi t nccrvcerende har foresat os, kunde heller ikke som corroliaria
udledes deraf; faa vidt altsaa, som der kan udledes noget af foregaaende, da har vi feet at i den Verticale Stilling kan alle Superficiei*
bruges med liige Fordeel, naar man allene seer paa Vcegt-Stangen,
hvilken i dem alle blir den famme, naar kun ßafis er den jamme;
Dog synes Kuglen at have dette Fortrin, at saasom den formedelst
sin Kugel förmige Dannelse kan agtes at vcere ftcerkcre og mere befcesiet, end andre, mod de Indtryk, som Tyngden og Bevcrgelsen for«
aarsager, saa kunde ogjaa en mindre Straale agtes tilstrækkelig, hvor
ved Friktionens Vcrgt-Stang kunde faaes saa ringe og liden, fom no
gensinde muelig, at jeg ikke stal tale om, at Smerrelftn i en faadan
Huuling bedre kunde conferveres, end paa en Flade.

§. 36.
Hvad den Horizontale Stilling angaaer, da merkes stray, at
af den altnindelige Expression over Va'gt-Stangen, intet absolute Mi
nimum
anden, svin i et andet. Derimod, naar ikke lige proportionerede Deele as Cirklerne ffuile
verre underkastede Rivning, formedelst Pannens besynderlige Dannelse, Ujaevnheder eller
andre Aarsager, som i de almindelige Theorier, enten ikke, eller dog med største Vidtksstizhed stulle kunde paaagtes, saa ville det dog i de fieeste Tilseelde verre det stkkreste, ikke at
antage Friktionens Centruin normere Axis, end ovenanforte Theorie giver Anledning til.
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Sommer Soel Hverve, i scer hvor Havet er saa noer, font paa disse
Groendfer, ligeledes Hoften mere end Vinteren, og denne mere end
Foraaret, da Luften efterhaanden ligesom har udtommet sig, for ved
Naturens fornyede Virksomhed og Soelens tilvorende Kraft, paa
nye at betynges og fyldes nred denne Cirkulerende Fugtighed. Luftens
Varme og Kulde gier vel ikke det mindste til Dampernes Overflodighed, da der useylbarlig i de varme Maaneder maa opstige af Havet
og fugtige Steder en storre Moengde Damper, end i de kolde. Den
bestandigste og ftccrkefte Kulde falder her, fom paa andre Steder, giermste ester Soel-Hverve cm Vinteren, og den ftcrrkefte Varme efter
SoebHverve om Sommeren, uagtet vi vel har nogle varme Dage t
Maji og Junii Maaneder, og een Deel af Hunde-Dagene felv bliver
ofte kiolige formedelst Regn og fugtigt Veyr.
Fremdeles hvad Vindene angaaer, da ere Sydlige og Vestlige
Vinde de almindeligste, t soer efter Sommer - Soel - Hverve, og ont
Hoften, forend Kulden rettelig begynder. Syd-Ost Vind er heller ik
ke uftrdvaulig ont Hoften og ont Vinteren, mere end ont Foraaret og
Begyndelsen af Sommeren, ligesom Osten-Vind errar, udeniFrostVeyr ont Vinteren, og Ncrtterne om Sommeren. En lige Nor
den-Vind er heller ikke meget giengs, men kan tresse ind afog til paa
alle Tider af Aaret, Nord? Vest er mere almindelig, dog helst om
Foraaret fra Ioevn-Dogn til Soel-Hverve, da her falder meget af den
faa kaldede Hav-Kulje eller Soel-Gangs Vind, font er meeft NordVest, den begynder om Formiddagen, og endes ved Soelens Nedgang,
da den blir stille og gierne afloses med enKftlig Vind fra Landet. Det
te er det behageligste Veyrligt, font her falder; thi Hirnrnelen er da
for det meste klar, naar ellers Vinden er Nordlig, de Reysende finde
ogsaa da god Beqvemmelighed til at fortsatte deres Reyser, de som
vil Nord efter, kan avancere om Natten, de font vil mod Sonden,
har den foyeligste Vind om Dagen.
I Henseende til Vindenes Fugtighed, font ved et Slags Vind
er storre end ved en anden, da visser baade Situation og Erfarenhed,
at lige Osten-Vind er den mindst fugtige, derneft Nord- ogNord-VestVind.
Denne sidst benevnte kan vel undertiden i sin Begyndelse
styrte

8o

Betragtninger over Friktionen.

blandt andet, at mit Arbeyde ikke har voeret unyttigt, da det
kan give Anledning til videre Eftertanke, og paa den Mande
kan Undersogelser i Videnffaber have sin store Nytte, end og da,
naar man ffutte vcere saa mislykkelig at style i noget, hvilket er
saa vel mueligt, som tilfoelles for alle Menniffer. Det Haab gior
jeg mig imidlertid, at man ved den Theorie, som her er anbragt,
og som i een Post i soer afviiger fra den almindelige, ikke ffutte
finde sig bedragen, hvor man i paakommende Tilfoelde ffulle finde
fornoden at betiene sig deraf.

4—4-*
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Observationer
af

Regnens Mcengde i Bergen
med nogle derhos foyede Anmerkninger,
ved

Fr. Chr. Holb.

Arentz,

4- --------------------- 4"—-4-------- 4-------------------------- 4*

et er ey uftedvanligt at sinde, at et Sted har noget besynderligt,
hvor i det viger fra det Almindelige, og derved ligesom adstiller sig fra andre Steder.
Disse Forstielligheder, saa vidt det Physiste nngaaer, reyse sig snart af Clima, snart af Landftrcekningens
Beskaffenhed og Beliggende, snart afandre scerdeles Omftcendigheder,
soin Skaberen viiselig har indrettet paa et Sted frem for et andet.
Een saadan rnerkelig Omstcendighed sindes ved Bergen i Norge, nem
lig, at den, maastee frein for alle andre Steder i Europa, har en
ftor Overflodighed af Regn. Bergen har vel bestandig havt Ord der
for endog blandt Fremmede, hvilket har givet Anledning til den Histo
rie, som fortcelles om en Hollandst Skipper, som mueligen traf
Regnveyr baade da han var her forste Gang, og anden Gang han
kom igien, og stal derfore have spurgt: Om det endnu regnede i Ber
gent Ret ligesom det imidlertid ftcendig havde regnet. Hvor lidet be
tydelig denne Historie end er, saa viiser dog disse Ord, som ere blevne
Met alînindeligt Ordsprog, hvad Tanker man i Almindelighed har
om Bergen i den Henseende. Jeg vil her ikke vidtloftig viise, at den
hele Vestre Deel afNorge, og i soer Bergens Stift, maa voere un
derkastet en meget fugtig Luft og overflodig Regn formedelst Biergenes og Landftrcekningens Beliggende, da Nord-Soen giver Overflodighed af Damper, som, naar de drive ind til Landet, der standses
og samles til Regn, hvilket om Sommeren formindsker Heeden, at
L
ikke
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ikke de rned en tynd Jord bedekkede Fielde stal aldeles fortorves, mm
om Vinteren formilder Kulden, ligeledes til Fordeel for Indbygger
ne, hvilket Procantzler Pontoppidan udforligere har vrist i sin Nor
ges Naturlige Historie. Men hvad Bergens Situation i Besynder
lighed angaaer, da synes den i soer at vcere dannet til at opsamle eg
indflntte en Moengde Damper, som foruredelft deresOversiedighed og
Jndsperrelse ikke kan andet, end foreenes og lobe samaren til Regn.
Bergen er, som bekiendt, omgivet med si)v hoye Bierge. Disse stutte
synes at hindre saa vel Dampernes frie Tilgang, som Overfart og
Bortgang. Men Naturen har dannet det stråledes, at det Land, som
meeft stulle afholde Damperne, der i Overflodighed fores ind til Lan
det fra Vefter-Havet, ved de her til Lands meget giengse Vesten-Vin
de, er baade det langst bortliggende fra Byen, og har ogstra for det
meste den laveste Biergstrakning. Da famine er en He, saa er der
paa begge Sider Indlob for Skibene fra Soen, hvilke cgsaa give de
fra Havet inddriveude Damper et ftiere Indlob. Naar nu disse ere
komne saa vidt, at de svceve over Bym, standses de af de anseelige
Fielde, der ligesom hange over Byen, nemlig Wy-Lirldek og Olrikken. Paa den sydlige Kant fra Byen er derneft den beqvemmeste
Aabning for Dampernes Jndladelse og Narmelse til Byen. Denne
Aabning ligger mellem Olrikken og Soleims Fieldet/ er nogenlunde
breed, og har i sin Strakning adstittige smaa Seer og Vande, og
staaer i nar Connnunication med de Fiorder, der gane lige ud i Ha
vet. Da her nu falder megen Sonden-Vind, i sar efter Soelhverve
om Sommeren og oiu Hosten, saa drives Dantperne fornennnelig
giennem denne Vey ind over Byen, eg for en flor Deel der blive hin
drede i sit frie Overlob formedelst Floy-Fieldet.
Heraf synes da at
folge, at den Situation, som Bergen har, forer dette »red sig, at,
man her maa have stor Overflodighed af Regn, og mueligen storre
end andre Steder i Stiftet, uagtet det er troeligt, at det meste af
den hele Strakning fra Lindesnas indtil Forbierget Stadt, i sar ved
Hav-Siden, i det Stykke overgaaer de fleste andre Steder i Norge.

Imidlertid, da baade Folkes almindelige Tale, saavelsom Si
tuationen bekraftede, at Bergen, i Henseende tit Regnens Overfledighed, maatte have noget forud for andre Steder, mender var dog hid til
Dags
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Dags ingen noyagtige Observationer steed , hvoraf det nogenledes
kunde bestennnes og sammenlignes med andre Steder, holdt jeg det
Umagen vcerd, derover at anstille rigtige Observationer/ og har da
aarlig befundet/ at Bergen herudi langt overgaaer mwre Steder i Eu
ropa, sira vidt, som jeg om Regnens Overflodighed paa andre We
der hMer Underretning.

Til at ftette dette i Verk/ har jeg betient mig af den ellers bru
gelige Mande, ved at udsatte i den frie Luft et i Fiirkant dannet Kar,
som i Forhold af fin Vidde kunde modtage Regn, Snee og Hagel.
I Midten af samme er et lidet Hul, hvorigiennem den samlede Vcedste kan flyde ned i en der under ftaaende Flaste. Denne pleyer at verre
fiirkantet, nren af mindre lams, end det oven over ftaaende Kar,
paa Let man desto lettere kan observere Vandets Lilvext. Men her
udi har jeg viget noget fra dm almindelige Maade, og i Steden for
umiddelbar at merke paa Hoyden af det tilvoxende Vand, har jeg af
Vandets Indhold udregnet, til hvad Hoyde det skulle have ftaaet over
Jorden. Aarsagen - hvorfore jeg heller udvalgte denne Maade, var,
strdi jeg vanstelig stulte kunde faaet en Flaste, der overalt var accurat
fiirkantet. Lernest veed man, at Vandet attraheres til Siderne af
Glasset / hvori det ftaaer, og kunde man altsaa ogsaa i den Henseende
komme til at style lidet, naar rnan idelig stulle maale de Hoyder,
hvortil Vandet var voret i Flasten, oinendstiont man hver Gang end
og tog Attraktionens Virkning i Betragtning. Den Maade derimod,
som jeg har brugt, nemlig af Vandets Volumen at beregne detsHoy
de, sprites at have ftorre Moye, deels i Henseende til Vansteligheden
at rigtig bestemme Volumen, deels ogsaa at beregne Hoyden, hver
Gang man observerede.
Men dette altsammen kan til hver Gang
med liden Moye udrettes paa folgende Maade: Jeg forstassede mig 2de
Flasker, een gandste liden, og en anden noget ftorre, men begge med
en smal Hals forsynede, pan det at, naar man fyldte dem just til det
overste, den liden Forstiel, som kunde komme af Attraktionen, eller
at de ikke noyagtig vare fyldte, kunde vccre aldeles ubetydelig. Disse
Flaskens rigtige Indhold sogte jeg nope at bestemme efter hydrostati
ske Regler. Af det fundne Volumen blev da videre beregnet, til hvad
Hoyde Vandet stulle fteegen i det udsatte fiirkantede Kar, naar een
L 2
eller

84

F. C. H. A. Observationer

etter fleere Flaffer t samme vare udoste, og derefter indrettede jeg en
Labette; Naar jeg altsaa vilde vide Hoyden af det samlede Vand,
fyldte jeg det i ovenmeldte Flaffer, og af Tabetten udtog de dertil sva
rende Hoyder, som vare beregnede i Decimal-Dele af eu Linie. Det
lidet, som kunde blive tilovers af Vandet, og ikke eengang fuldkorn
men kunde fylde den mindste Flaffe, blev giernt til ncerrnefte Gang.
Denne Maade ffnes mig at vcrre den beste til deflige Observationer,
i seer, hvor man ikke kunde have accurate Flaffer at lade Vandet lobe i.
Saaledes har jeg i de 6 forbiegangne Aar ftcrndig observeret
Vandets Hoyde her i Bergen, og funden det for hver Manned fandan, som folgende Tabelle udvisser:
Januar.
Februar.
Martz.
April.
Maj.
Junii.
Julii.
Auguft.
Septemb.
October.

Novemb.
Decembr.
Summa

1765. 1766. 1767. ,1768. 1769. 1770. Medium.
37-5 1 77-2 1 49-81 44-8 1 80.9 88-1 ! 63.01
24.9 66.6 1 83-3 1 66.3 1! 27.5 138-1 1! 67.7
62.8 1 99-2 !1 51-41 66.6 1 70.8 1 5O.O ;1 66.8
52-5 1 28-9 1 45-8 1 71.2 1 77-4 1 I7.8 1 48-9
31.31 29.3 1 27-9 1 19.4 1 48-4 1 2O.4 ! 29.4
30.3 1 32.0 f: 93-11 8-1 163.6 1 71-3 1 49-7
54-6 62.5 1 95-81 37-5 1 46.8 !1 61. i l_ 59-7
53-7 |H3-I 1 1456 1 48-91 63.7 j1 86.6 1 85.2
i48-4|i33-9 1 152.3 1 52.0 j1100.11 43-3 1105.0
112.6 >139.4 1 188.4 1 61.0,1 39.2 1 73-9 j¡102.4
101.9 ¡105.9 1 130.4 1 140.3 III0.4 1 71.3 1[IIO.O
88-3 1 57-0 1 71-81 110.6 1129.4_ 1 <58- 21 87.5
798- 8- 94).o. 1135.6. 726.7. 858-2. 790.1. 875.3.

Et hvert Tal udtrykker den Hoyde, hvortil Vandet i hver
Maaned ffutte have steget, naar det nformindffet havde blevet staaende over Jorden. Tallene ere Decimal-Brok af en Linie, beregnede
i2 i hver Tomme, og 12 Lommer i hver Fod ester Dnnff Maal. I
den
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dm sidste Columue er anfort den Middel - Hoyde, som kommer ud^
mar alle Aarenes Summa divideres med Aarenes Tal.
Af disse Observationer sees nu for det forste, at Bergen, i Henfeende til Overflodighed af Regn, har noget forud og besynderligt frem
for andre Steder, og at Erfarenhed noksom ftadfcrster det, strn af
gammelt Rygte baade er bekrcrftet, og afStedets Situation med ftor
Rimelighed ligesom forud kunde fluttes. Af Tabellen fees, at den
ftorfte Hoyde, hvortil Vandet i disse Aaringer har steget, var 1767,
da det kunde have bedekket Jorden til en Hoyde af 944 Tomme, den
mindste Hoydevar det paafolgende Aar 1768, da det dog alligevel
havde naaet til 60^, men den Middel-Hoyde, sorn kommer ud afatte
Aars Obfervationer, stiger dog nesten til 73 Tommer. Naar man
nu sammenligner dette med de Observationer, somere giorte paa an
dre Steder, vil Forssiellen stray falde i Dynene. Jeg finder faaledes
antegnet af den berommelige Myfchenbroech t hansLM de Phyfiqve
Tom. 2. §. 1565., at der til Utrecht, naar man tager et Me'dium,
kan falde Regn til en Hoyde af24 Rhenol. Tommer.' I Hardervich 27.
1 Dordrecht 40. I Middelburg 33. IParis 20 Tommer efter Pa
risisk Maal, men i Lion 37. Til Pifa i Italien 34f. I Rom 20.
Til Zürich i Sveitz 32. Til Ulm i Tydssland 26z Rhenol. Dominer.
Til Wittenberg i6f. Til Lancaster i Engeland 41 Londonsse Tornmer, til Upminster i§i ; og i hans inftimtion. Phyfic. §. 1544. findes
desuden Regnens Hoyde i Edenburg anfort til 22;. I Berlin rof. I
Upsal 15. I Algier 28.

Heraf er det klart, at vi i Bergen har aarlig 4re Gange, og
derover, faa meget Regn, som i Upsal eller Wittenberg, 3 Gange
saa meget, soni i Paris, Rom, Berlin og Upminster, og nässten
2 Gange saa meget som de Steder i Europa, som dog synes at bave
det overffodigst. Edenburg, som mod Bergen ligger paa den anden
Side afNord-Soen, og paa lidet mere, end qre Graders sydligere
Brede, har kun lidet urere, end een tredie Deel af den lnindste Regn,
fom vi har, hvilket vel til Deels kan komme afden beqvemme Sitfiatiorr til Regn, som viifer sig i og omkring Bergen, men mueligeu ogfaa deraf, at den ostlige Deel af Skotland er mere bessiermet fra De
L 3
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Damper, font Vester- Havet mellem America og Europa giver af
sig, end de Norffe Kyster.
Da jeg snnledes har viiset Regnens OverflodigheD i Bergen L
Almindelighed, og sammenlignet ben rued andre Steder i Europa,
vilde det vel ogsaa vcere Umagen vcrrd at sammenligne Aarets Lider
med hinanden, og at undersoge Aarsagen til, at een Lud af Anret
deri er meget adffilt fra en anden. Jeg vil da atlerfsrst nnforeMnnnederne i den Orden, efter hvilken de give mere eller mindre Regn,
og tillige hvad enhver omtrent giver efter det Medium, som er obser
veret, og da haver
November onttrent en Hsyde af
—
September
—
—
*
Oétober
—
—
December
—
—
Auguft
—
—
Februar
—
<—
Martz
—
Januar
—
—
Julii
—
Junii
—
—
April
—
Maj
—■
—

9^Lom. 2 Lin.
8 — 9
8 — 6
— 3
——
7 — i
—
—
H — 7
—
—
5 — 6
—
—
5 — 3
—
—
4 — il
—
—
4 — I
—
—
4 —
—
—
2 — 5.
Heraf merkes, at November er den Manned, som giver den allermeste Regn, og Maji den, som giver den mindste. Videre, at de 3
forfte Maaneder i Anret komme hinanden gandffe ncer, ligeledes Ju
nius og April. Julii Manned ncermer sig meest til Januar. Decem
ber øg Auguftus ere hinnnden ogsna omtrent lige, da de 3 Mnnneder
mellem dem give nf alle bande det meste og nesten nlle lige tuegen
Regn. Fra Maji Manned nf, synes det bemerkede Medium nt stige
et Merdings Anr hen, bande i de Mnnneder, som gane frem ad fra
Maji, som og tilbage i de Mnnneder, som gane forud. I nt giere
disse Anmerkmnger hnr man dog ikke seek uden pan det Medium, som
er udbragt nf alle Anr; thi betragter man hvert Aar i Besynderlighed,
da vige de meget ofte fra disse Regler. Man merker dn undertiden
—
—
—

—
—
—
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stor Forffiellighed mefíem de z forste Manneder i Anret. Man rnerker, at Maj. vel over Hoved er den torrefte Manned i hele Anret, dog
viser Observationerne, at snart een, snart en anden Manned forSommer Soel-Hverve har haft den mindste Regn.
Hvad Anrets Tider angaaer, da seer enhver lettelig, at For- *
aaret og Begyndelsen as Sommeren er den torrefte Ttid hos os, og at
den ovrige Deel af Sommeren er noget niere fugtig, Hosten, i soer de
3 Maaneder September, Oétober og Noveftiber ere nllermeest overflodige paa Regn, og at Vinter Maanederne iglen give noget mindre
deraf Det ffulle mnnffee ikke vare enten unyttigt eller ubehageligt,
at giore Forsog paa, at udfinde de retteste Aarsager til disse Afvexlinger, som ncerme sig meget til at vare bestandige, dog stråledes, at
saafnart de Aarsager, som strax skal anfores, forandre sig, strå bli
ver ogsaa Afvexlingernes sadvanlige Orden forandret. Procnntzler
Pontoppidan melder i sin Norges Naturlige Historie, at man om
Sommeren, her til Lands, harmindre Regn end om Vinteren, og
angiver dertil fern Aarstrge, at Soelens Varme da har Kraft nok til
at lofte Damperne op over de hoye Field-Toppe. Begge Dele maa
vel i visse Maader biefaldes, uagtet ikke fuldkommen; thi den betyde
ligste Tud af Sommeren efter Soel-Hverve har vi som oftest mere
Regn, end man haver Regn og Snee tillige i de z Vinter-Mnaneder
efter Soel-Hverve our Vinteren, ligeledes kan Varmen heller ikke
vare den betydeligste Anrsnge til en mindre Overflodighed nfRegn,
een Tud af Aaret frem for en anden; da Augufti Manned selv oftest
giver mere Regn, end Januarii Manned. Hertil mnn nltsnn udfindes
en tilsirckkeligere Grund, hvilken jeg for en Deel fatter i Dumpernes
sierre Overflodighed, pan een Tiid end pnn en anden, men fornemmelig troer jeg, nt den beroer pnn Vindenes Forffiellighed, nf hvilke
nogle ere mere, andre mindre beqvemme til nt tilfore os Dumper,
hvoraf folger, nt den Tiid nf Anret, dn de meest torrende Vinde herffer, har lnnn og mindst Overflodighed nf Regn.

Hvad nu for det forste Dumpernes Mangde nngnaer, fan vidt
sorn snnime kun dependerer nfAnrets Tider, faner det vel ikke nt tvivle
pnn, nt jo Luften de fleste Anr dermed er mere besvaret efter, end for
Som-
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Sommer Soel-Hverve, i scer hvor Havet er saa noer, foin paa disse
Grcendser, ligeledes Hoften mere end Vinteren, og denne mere end
Foraaret, da Luften efterhaanden ligesom har udtemmet sig, for ved
Naturens fornyede Virksomhed og Soelens tilvorende Kraft, paa
nye at betynges og fyldes med denne Circulerende Fugtighed. Luftens
Varme og Kulde gior vel ikke det mindste til Dampernes Overflodighed, da der ufeylbarlig i de varme Maaneder maa opstige af Havet
og fugtige Steder en storre Mcengde Damper, end i de kolde. Den
bestandigste og ftcerkefte Kulde falder her, som paa andre Steder, giermfte efter Soel-Hverve om Vinteren, og den ftcerkefte Varme efter
SoebHverve om Sommeren, uagtet vi vel har nogle varme Dage i
Maji og Junii Maaneder, og een Deel af Hunde-Dagene felv bliver
ofte kiolige formedelst Regn og fugtigt Veyr.

Fremdeles hvad Vindene angaaer, da ere Sydlige og Vestlige
Vinde de almindeligste, i soer efter Sommer - Soel - Hverve ¡ og om
Hosten, forend Kulden rettelig begynder. Syd-Ost Vind er heller ik
ke usædvanlig ont Hosten og om Vinteren, mere end om Foraaret og
Begyndelsen af Sommeren, ligesom Osten-Vind errar, udeniFroftVeyr ont Vinteren, og Ncetterne om Sommeren. En lige NordeN'Viud er heller ikke meget giengs, men kan tresse ind af og til paa
alle Tider afAaret, Nord? Vest er mere almindelig, dog helst om
Foraaret fra Icevn-Dogn kil Soel-Hverve, da herfalder meget af den
saa kaldede Hav-Aulje eller Soel-Gangs Vind, som er meest NordVest, den begynder om Formiddagen, og endes ved Soelens Nedgang,
da den blir stille og gierne afloses med en Ostlig Vind fra Landet. Det
te er det behageligste Veyrligt, som her falder; thi Himmelen er da
for det meste klar, naar ellers Vinden er Nordlig, de Reyfende finde
ogsaa da god Beqvemmelighed til at fortscrtte deres Neyser, de som
vil Nord efter, kan avancere om Natten, de join vil mod Sonden,
har den foyeligste Vind om Dagen. •
I Henseende til Vindenes Fugtighed, som ved et Slags Vind
er storre end ved en anden, da vitser baade Situation og Erfarenhed,
at lige Osten-Vind er den mindst fugtige, derneft Nord- ogNord VestVind.
Denne sidst benevnte kan vel undertiden i sin Begyndelse
styrte
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styrte en temmelig Mcrngde Regn ned, i scrr, naar den, som ofte
steer ein Hosten, san vel som andre Lider i en Haft forandres, eller,
font man siger, springer om sin Sonden til Norden; thi derved tilfo
res bande nye Damper fra Vester-Havet, og de forrige, som vare til
bragte ved den sydlige Vind, ftandses og ligesom sammendynges ved
den forandrede blast, hvilken, i Fald den ikke bliver alt for meget
Vestlig og sagte blasende , inden feye Tiid renser Luften og forstaster
os klarere Himmel. Dnt Vinteren steer det ogsaa, at Norden-Vin
den kan medbringe de saa kaldede Suee-Aaver, det er Skyer, hvoraf
en god Deel Snee nedfalder, der endog betager de reysende Leylighcd at
see langt fra det Sted, hvor de ere, men diste gaae snart forbie, og pleyer omsider, efterat den Nordlige Vind har varet een etter flere Dage,
folge klart Veyr og Frost. Det er overalt at merke, at hvad Tiid afAaret her indtreffer megen Norden-Vind, da har vi ogsaa mindre Regn,
da denne Vind er, at jeg saa stal tale , den bedste Feye-Kost i vor Luft.
Sonden- og Syd-Vest-Vinde ere derimod de, som give os
overflodig Regn, thi, om det end er nok saa klar Himmel, og Son
den-Vinden begynder at blccft/ kan man vente, at det ikke varer me
get lcenge, forend den overtrekkes med Skyer, fom snart vil udgyde
Regn, saa at Sonden-Vind og Regn ansees her nesten som uadstittelige, og vi gior os her til Lands samme Tanker om Vindene, som for
dum Ovidius i hans Metamorph. Lib. I. v. 262.
Protinus Æoliis aqvilonem claudit in antris
& qvæcunqve fugant indultas flamina nubes
emittitqve notum; madidis notus evolat alis
terribilem picea te£tus caligine Vultum &c.
Herved kan jeg ikke forbiegaae at giore endnu folgende Anmerkning:
Jeg finder i Profestor Schiönnings Beretning om Veyrets Be
skaffenhed i Trondhiem, indgivet til det Kongelige Videnstabernes
Societet i Kiobenhavn, at saa vel Nord-Vest, som Syd-Vest og
Vesten-Vind, medforer der paa Grcendserne den meste Zîegn. Dette
gielder og i Bergen om de 2 forste, men ey om Nord-Vest, uden den
er meget Vestlig; thi for Resten kan en saa kaldet hoy Nord-Vest
Vind snart staffe os klart Veyr, og giver liden Regn, uden i det for
ste den reyser sig, som for blev meldet. Aarsagen er ikke vanstelig at
udfinde; thi da Landstrcckningen fra Lindesnces til Bergen, og lcenger
M
stem

go

F. C. H. A. Observationer_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

frem til Forbjerget Stat, beyer meget af fra Nord til Veft, saa gaaer
den perpendiculcere Linie fra Landftrcekningen nd i det store Hav i en
Vest-Syd-Vest hen, og felgelig har de Damper og den Taage, fom
driver ind af Havet, en langt friere Adgang ved Vestlige og Sydlige
Vinde, end ved Nordlige, hvor de vedLandstrcekningen meget hindres.
Situationen ved Trundhiem er derimod langt anderledes beskaffen;
thi fra Stat og Nord efter gaaer Landet meget Aftlig, faa denperpendiculoere Linie ganer i Nord Vest hen, og Situationen af Landftrcekningen vitser noksom tydelig, at Trundhiem allermeest man vcrre ex
poneret de Dmnper, som ved Nord-Vest-Vind drive ind til Landet.
Dernest vil det nok falde een Bergenser forunderligt at lcefe i bemeldte
Beretning, at man i Trundhiem stelden har Regn ved Sydlige Vin
de, da man i Bergen anfeer den: nceften fom uadskillelige ; men endog
denne Forffiel lader sig lettelig forklare af Landets Situation; thi
Trundhiem har just Midten af Norges Rige for sig i Sonden, hvis
Biergsirockning ikke kan andet, end afvcerge de Damper, som fra
Sonden skulle nerme sig derhen, hvorimod den Linie, soul fra Bergen
ffutte troekkes hen i Sonden, gaaer lige ud i Nord-Soen, faa at vore
Ftorder og Strandbredder lettelig fra den Kant, ja endog om Vinden
er noget Astlig, kan opfyldes med Damper og Fugtighed.
Naar alt dette forud sattes, vil det ikke blive saa vanskeligt, at
angive de rette Aarsager, til hvad vi forhen har fagt, om Regnens Beffasfenhed her paa Grendferne; thi forft er det troeligt, at den Strik
ning af Norge fra Lindesncrs til Stat maa have overflodigere Regn,
end enten Aften for Ncesset etter Norden for Stat, da denne Landstroekning har sin eneste Beffiernlelse paa den Nordlige og Afflige Side,
hvorfra man dog ikke kunde vente de fugtige Vinde, derimod er den just
exponeret te Sydlige og Vestlige, og har, faa at sige, ingen For-Muur
for det betydeligste afNord-Soen. Derved bliver ogfaa Norden-Vin
den mere rar, men Sydlige og Vestlige Vinde desto mere almindelige.
Fremdeles da Observationerne vifer, at Foraaret hos os giver
den mindste Regn, bliver den fornemste Aarssge dertil, at vi just
paa den Liid har den storffe Forraad paa Nordlige Vinde, hvilke, for
Sommer - Soel Hverve, pleye vare meget inere giengft, end paa an
dre Tider af Anret. At denne er den rette Grund dertil, sees aller
bedst deraf, at, naar rnod Sadvane niegen Sonden - Vind mdtreffer
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feri deMaaneder, som ellers pleye have liden Regn, da blive
famine ogfaa meget fugtige. Derpaa haves et merkeligt Exempel r
indevccrende Aar 1771; thi da de forste störten Dage af Maji Manned
vare mest torre med Nordlige Vinde, faa det faae ud til, atNasiMaamd i Aar, font scrdvanlig, ville give liden Regn, faa forandrede Vin
den sig mod Formodning, og i de sidste storken Dage af Maji, saavelsom Begyndelsen af.Iunil Manned, under en ncesten bestandig Son
den-Vind og Taage, faldt her 3 til gre Gange saa megen Regn, som
i noget af de foregaaende 6 Aar i samme Manned var observeret.
Det har ved den Leylighed faldet mig tnt> at tcenke , om ikke
maaffee den Mcengde afIis, font i dette Foraarsaa lccngeer bleven
liggende i Cathegat og Sundet, og derfra drevet ud i Nord-Soen,
hvor den altfaa er bleven oploft, kan have givet Anledning til, at
disse Kyster af Norge med en Mecngde flere Damper, end sædvan
lig pan den Tiid af Anret, fra Sonden af ere blevne opfyldte.
Jo lccngere Sommeren avancerer frem ad imod Hosten, jo
overflodigere Regn, hvilken Regel i de fleste Aar synes at vccre fast.
Overalt skulle det vccre rart, at de 3 Maaneder efter Soel-Hverve ikke
ffutte vccre rigere pan Regn end de 3 foregaaende, i det mindste har
det ftcendig vceret saa i disse 6 Aar. Aarsngen dertil er forst og fremst
denne, at vi pan den Tiid har meget niere Sonden Vind, end i de z
foregaaende Maaneder, og mindre afNorden Vind, uagtet der kunde
vel tresse ind et Aar, som vigede fra disse Regler. Dernccst er Dam
pernes Overstodighed ikke nccr saa stor for Soel-Hverve, sorn efter.
Soelens Varnre har da haft Tiid nok til at optrekke en anseelig Mccngde deraf, saa vel af det nccrgrendsende Havs Overflade, som fra Lan
det. De Vestlige Vinde, som har vcrret for Soel-Hverve, har endog
med klar Himmel bragt sarn me uformerkt ind til Landet. Underti
den blive de endog gandffe ssnlige, da der Sommer-Aftener, efter en
varm og klar Dag, ofte kommer fra Vesten en synlig og tyk Taage
kaldet Skodde, som undertider: ikkun driver langs rned Fieldene, men
undertiden bedekker det hele Land saaledes, at man ikke kan see ret langt
fra sig , og de Reysende endog ind i Fiorderne kan fare vild. Denne
Taage pleyer saaledes at blive liggende til om Morgenen, da den deels
af Soelens Varme, deels af den for omtalte HavKulje pleyer at for
drives og ordentligere fordeles.
Naar da disse Damper omsider t
M 2
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Overflodighed ere samlede, faa kan vi ey allene i nogle Dage efter
hinanden have Sonden-Vind og Regn, men der indtresser ogsaa da
oftere end for Soelhverve, at vi har de faa kaldede Floex, hvilke
bestaae deri, at meftendeels i klart Veyr om Sommeren, i sier,
naar Luften tillige er temmelig varm, reyser sig meeft fra LandSiden af nogle tykke og Regn fulde Skyer, hvilke styrte Regn ned,
hvor de sitre over, og alleryppigft der, hvor de tresse den Hav-Vind,
som paa famme Tiid gemeenligst blccftr. Disse 3loer eller Regn-Skyer
har uden Tvivl sin Oprindelse deraf, at den Mcengde Damper, fom
den foregaaende Varme har opdraget, deels formedelst stnOverflodighed, deels ogfaa ved at tresse paa en koldere Region afLuften, har fun
det Leylighed til at foreene sig, og naar de videre drives frem i en ved
Varmen fortyndet Luft, begynde de at fynke og at falde ned i Regn.
Gaae vi nu videre frem at betragte Hoften, da finde vi,
som forhen blev fagt, at Regnen da er den yppigste, i sier, naar vi
tage de 3 Maaneder September O&ober og November sammen.
Det maa ogsaa faa vcere eftet Sagens Beffassenhed; thi vi har da
idelige Sonden-Vinde, som ncesten alle Tider hos os ere fugtige
og vaade. Luften kand da heller ikke andet, end vcere opfyldt med
den meste Overflodighed af Damper, baade paa den Side til Havet,
font og ind til Lands, hvilke ved den Sydlige og Vestlige Vind sam
menpakkes ind over Landet, hvor de ikke finder frie Fortgang formedelst
Fieldenes Modstand. Lullen bliver da ogsaa faa meget mere kiolig, at
Dampernes vaporeufe Tilstand ikke faa vel kan holdes ved lige.
I December Maaned begynder dog Regnens Overfledighed
tgien som ostest at aftage, faa vel font i Januar. Februar, og Mart.
Luften har da allerede temmelig ndtommet sig om Hosten. De dag
lige Uddampninger fra Havet og Landet, font ffulle erstatte sittnme,
blive mindre formedelst Vinterens Kulde, og naar Frosten bliver
nogenlunde bestandig, er Vinden fom oftest Ostlig og Nordlig, fom her
til Lands, efter det font forhen er viist, medsorer det torreste og klare
ste Veyr. Afdisse Grunde chnes mig altsaa, at man retteste kan for
klare den Forffiettighed af Regn og Fugtighed, font yttrer sig paa de
forffie ttige Aarets Tider.

Bergen d. 16. Seprembr. 1771.
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Nogle Efterretninger
om

De Norske Guld Ertzer
af

Aancellieraad Deichman.
511 dssillige har vceret af den Mening, at vore Norsse Merge,
lnaassee formedelst Clima, ikke var ssikket til at underholde
de cedle Metaller.
Solv-Verket Kongsberg har endelig beviist
anderledes.
Da man i forrige Aarhundrede fandt Prover af Guld paa
mere end et Sted i dette Rige, gik der mere Rye og Rygte, end Sa
gen i sig selv sortiente, da beraubte man sig paa den stortalende Paraceifi Spuadom (*).
Troelig denne Spaadom har vceret grundet paa
hans egen Erfaring; thi at han baade har vceret i Dannemark og
Sverrig, har vores Lcerde Gram beviist i egen Afhandling in a<ft.
Scient. Hafn. Tom. 4. da baade Sahtberg og store Kaaberberget paa
de Tiider ydede stor Velsignelse. Ligesaa driftig har en olnvendt Iode
vceret, fod i Conftantinoble, meget vel optrukket af sin rüge Fader,
der var Stor-Sultanens Livmedicns, og som havde beseet baade de
Dstelige og Europceisse Bergverker: naar han forsikkrede, at Norge
var det lille Indien, at dette Land var fern dobbelt mere vcerd end
Dannemark, og at, om Kongen havde retssafne Folk, som forstod sig
paa Bergverker, kunde han aarlig bekomme deraf nogle Millioner ,
men paa hvad Grund han har sagt dette meldes ikke ).
(**
M 3
Om(*) Sperling in Boreas p. 269. Alias Paracelius dudum prædixit L. IX. fcribens, & «x
Apocalypfi fupputans, qvod in Borea inter Gradum 60 & 70. tantas invenietur Metalle
mm Thefaurus, ut in Oriente fimilis nunqvam fit inventus.
(**) B. Scuppius. Dtt unternchtche Student.
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v. TsterretnlNger

Omendstisnt man allerede har adskillige trykte Efterretninger
om en og anden Guld Anviisning i dette Rige, hvorpaa virkelig Arbeyde har vcrret anlagt, stues det dog Umagen vcerd at samle dem paa
et Sted, tillige med nogle flere Oplysninger.

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

Mere forunderligt er, at han i den, ester hansDod, udkomne
Mineralogie statuerer, at gediegen Selv aldrig holder Guld , men vel
gediegen Guld sielden uden Selv. Men bor man og vel strive dette
Skrift paa denne ypperlige Mands Reigning, der glor ham saa liden
9Ere. Imidlertid har mange troehiertig udstrevet ham ; da Manden
oste paa andre Steder siger det som er tvertimod. Ligesaa paaftaaer
Greven af Marfigti, at Ungern er det eeneste Land, hvor Solvet har
Guld i Selstnb rued sig, sorn ikke findes ved de Bohmiste, Sachsiste
og de Nordre Rigers Bergverker. I Anledning af dette, vil jeg metde forst noget om Guld Anviisningen ved Solv Verket Aongsberg.
Det var neppe 6 à 7 Aar ester at dette Solv-Verk blev opfun
den, forend man fandt den 30 April 1630., at 7 Mark 13 Lod Solv
i Verk afUnderbergets Grubers Ertzer indeholdt et halv Lod Guld,
og da man eftersogte de 7 Under-Bergs-Gruber, befandtes, at den
Guldhaltige Ertz var fra Braunschweig Grube, sorn da var afsynket
6 Lachter, men af flet Forhaabning, siden den afstar sig i begge FeltOrterue: Gangen da 10 Fingre meegtig G Lachter).
DoS. Nordmand, den Tiid Berghauptruand, som beretter forommelte, siger: at man i Mangel afMaterialier, Instrumenter og
^Skifle-
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Skille-Vand (Aqva. fort.) den Gang ey kunde komme videre. Pro
ven af denne Guldhaltige Ertz ffal findes paa det Kongelige KunstKammer. Skulde man domme efter de varende Omstændigheder,
maatte denne Goldgehalt varet usadvanlig, siden den mindste Deel
aferineldte Verk-Solv tilkom Braunschweig Grube, som da var i
sit aftagende, derimod Seegen Gottes oversiodig rige Ertzer, foruden
hvad tilkom de andre Gruber. At de Kongsbergffe Solv-Ertze Liid
efter anden fremviser Tegn til Guldgehalt, er unagtelig. I en Be
retning fra Bergmefter Daniel Barth tii Rigs-Admiralen Ove Gedde
Aar 1646., angives iblant andet Braunschweig og Juliana Grubers
Ertzer for gyldiske. Den 21 Julii 1637. blev 2 Centner Solv solveret,
som holdt 10 Lod Guld, efter en gammel probeer Bog, men ingen vi
dere Efterretning, og synes, at vare af de Ertzer, fom ligeledes giemmes paa det Kongelige Kunst-Kammer. Reg. P. 1. fed. Vil. No. 3,

I det Dresnifke natural Cabinet antresiës en Guld-Stuffe, fun
det 1673. ved Kongsberg, bestaaende af en hviid Spath med GuldBlade ndi. En stor Mangde afde rareste Kongsbergffe Solv Ertzer,
som og andre Ertzer, er gaaet til Tydffland, som iblant andet kan sees
af Berg Raad Aug. Hen. Decker Cabinet, og af det derover forfatte
de Catalogo, Ler iblant nogle Kongsbergs gyldiffe Ertzer, formodent
lig ffienkede afhans narbestegted Berghauptmaud Sctiianbufch (*).
Men ingen Tiid blev der giort flere og alvorligere Anstalter
end Ao. 1697., da man iblant Underbergets Gruber i bestandige Liebe
forefandt gyldiff Sslv af en mere end almindelig Gehalt, og da denne
Opdagelse giorde megen Opsigt, vil jeg kortelig berette Omftccndighederne.
Denne Grube blev funden 1679, havde i Begyndelsen en staaende eller Seiger Gang indtil 8 Lachters Dybhed, og gav megen riig
Ertz, hvor dens Dohnlage eller flache Gang faldt til den finnende, men
da den mere mcrgtige Dohnlage Gang längere nedbragte den anden
af sin Skik (stillende) og forte den med sig, fandt uran ingen Ertz, fo
rend
(*) Strikte talt, kaldes dît gyldiffe Så allme, fc:n pr. Mk. holder fra Gran af til 4 Lod
Giild , naar dtt kommer derover kaldes det Guld, vi! og have kN anden Prove-Mññde, nem
lig Tilsatz fif Selv/ om Aqva fort, skal kunde stille det ene fra det andet.
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rend man kom lccngere ned, og imod Men, hvor Fallen tager fin
Dohnlage, og i Foreening med Gangen, og saa locnge dette varede,
vantes der temmelig Ertz, hvorefter atter indfaldt dod Mittel, og
ingen Ertz spurtes, da Gruben blev indstillet. Efter nogle Aars For
lob blev den atter optaget, men ftrax iglen forladt, da Gruben ikke
kunde lsnne sig; ved hvilken sidste Jndstittelse, man antraf, hvor
QvartzBaandet (fallen) atter havde foreenet sig med Gangen, at
vinde et Troug Ertz, hvorudi var tyndflaget, etter tyndblådet Selv,
og et par Maaneder derefter i Proven blev funden halv gyldlsk, da
lnaatte Gruben atter optages efter Kongelig Befalning. I 3 Aar
arbeydede nran bestandig, og affvnkede vedQvartz-Baandet, ndlccnkede Gruben, byggede Vandkunst og Puk-Verk, men fandt hverken
Guld etter Solv i al den Tud, af Aarsage Qvartz Baandet ikke mere
vilde foreene sig rued Gangen, luen i den Sted kom imellem en feedagtig blaae Leer Art, fom giorde bestandig Skillerum imellem Gang
og Qvartz-Baandet. Videre blev observeret, at Gangen ikke var fast
eller friff, men dod, af alt for mild og los, saaledes at en Hauer
kunde udflaae dobbelt mere her end anden Steds. End videre, at
Qvartz-Baandet var meget nrindre mcegtig, nenstig et Spaer, end
Gangen, som var z Lachter mcegtig. Ligesaa at Baands-Fald og
Gang, trak sig mere udafend ind efter Berget.
Endeligen at den
sorte Berg-Art, som her har Overhaand, sielden har giert godt, og
jo mere man korn Sonder ester, jo mere ligge Ertzerne ikkun i finale
og trange Afftetninger; altsiunmen af liden Bergmands Haab.

Det blev derfor lagt Berghauptmanden til kast, det han havde
anvendt saa store Bekostninger paa denne Grube, imod al grundet
Forhaabning, da den blev i hans Tiid afsynket 35 à 36 Lachter, og
tillige ladet opfore en Grundmuret Smelte-Hytte, som siden fik
Navn af Guld-Huset, hvorudi disse gyldiffe Ertzer ffutte tilgodegiores.
Af ovenmeldte Tron-Ertz, vcegtig 2 Marker, blev udbragt 81
Lod Guld og 7f Lod Solv / som var i stor Guldgehalt, hvorafBerg'
hauptmanden lod mynte endeel Ducater, som forvares i det Kongeli
ge Mynte-Cabinet. Muf Reg. Hvis Inscription gav Anledning til det
bekiendte Mahr Wenig.
For-
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Foruden et lidet Stykke udscheidetGuld, har jeg og nogle Pre
ver afdenne Gnld-Ertz, fom beftnner i en gandffe mer og los hviid
Spath af ingen Fasthed, snarere font en Steen bleven iirhomarga. Denne Grube kom i Belcrg den 5 Manned 1694. og dreven til
7de Mnnneds Slutning 1704. Vater Adam, som ligger lige over
for, var og i Belccg i samme Hnnb. Udgiften for begge, i den Liid,
belob sig til 27000 rdlr. foruden andre Anstalter.
Dette uagtet blev den dog igien optagen 1734. da Sal. Kong
Chriftian den 6te Anret tilforn havde vceret pan Solv-Verket, nlt i
Forhnabning nt nntreffe det kiere Guld; rnueligen hnvde forornmeldte
vceret i frist Minde, nt diste Bekostninger kundet varet bespnrede.
Berghnuptmnnd siangbufch hnvde bande Fiender og Misundere, dn
han stod i stor Nnnde hos Kong chriitian den zte, hnvde og nogle Anr
tilforn vceret under Forfolgelse. Han beretter selv, nt mnn endog beffyldte hnin for hemmelig nt lndet kolume Ungerste GuldErtzer. Og
dn den Sufpifion bortfaldt, lod hnn ernrninere alle Grubers Ertzer,
dn det blev befunden, nt detQvnrtz-Bnnnd, som giennemsticrrde sieste
Underbergs Gruber, giver'Anviisning til Guld, hvor det i de crdle
Faller foreener sig med Gangen. Da man den 27 Octobr. 1701. fore
fandt en Guld-Mine iIuell Grube, som, omendstiont liden, snn dog
nf en udscrdvnnlig Gehalt , men efter den optegnede Probeer Seddel
heder det: At en Junge, i det han scheidede Ertzerne ved denne Grube,
fandt et Stykke, som sane meget guulngtig ud, som blev proberet, og
deraf udbragt et lidet Guld-Korn, dn Betienteren mnntte befare Gru
ben, font lod udhugge nf 3,4,5,6 Stroster i understosen endeel Stuffer til Prove, ligesnn nf Blyegnngen, som blev purket, draget til
Schlich, hvoraf man bekom 201 Mk. 8 Lod Solv efter probeer-Voegten, og deraf Scheidet 8 Lod Guld, som pr. Mk. ey giorde meere end
Î Pfenning, og nltsnn u-scheidvcerdig. Dette var dog noget u-efterretteligt; thi det var at bringe det Guldhnltige i en swrre Mnstn, og nlt
snn til en mindre Gehalt; og nt der ved de Tiider ere faldne siere gyldiste Ertzer, stalde man formode, som jeg gietter mig til nf et lidet
Stykke Kongsberg Guld, tnet) Friderich den 4des Bryst Billede, nf
omtrent en halv Ducnts Vegt, jeg for nogle Anr offererede det Dnnste
Selskab, og kommet fra den Dnnste Prceft Hr. Jörgen Kongsberg.
N
Siden
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Siden disse ®tuber bestandig Liebe med Vater Adam saa leenge siden
er forladt, vil jeg meddele en derover Ao. 1698 dm 17 Septembr. af
da varende Marchfcheider G. G. Rhader forfattet Ritz, endffient ikke
meget oplystiig.

1728 fandtes atter m Deel gyldiffe Ertzer i Juels Grube, fom
vare af langt beyere Gehalt. Af nogle faa Prever jeg deraf besidder
findes det gyldiffe Selv, fom tynde Blade i en hviid mild tyndffitrig
Spath, faa at endog Selvets Farve tilkiendegiver hvad det indeholder.
Man feer og at saadanue Anviisninger har fremstillet sig ved Gru
ben Blyegangen kaldet, og orn erindrer ret, bleve nogle af denne Gru
bes Ertzer tilligemed Edswolds Guld-Ertzer, tilgode giort Ao. 1760,
hvorom videre siden.
For nogle Aar siden (1768) antrafman paa No. 9. Lichtlochct
i 4re Revier paa Vendnorden gyldiffe Ertzer, hvor afneften den zdie
Deel af Såt var Guld, z Centner Scheid-Ertz Probeer-Vcegt,
gav 28 Mk. i2 Lod Selv, og udi 61 Mk. saadant Selv, var 18 Mk.
15 Lod Guld. Gang-Arten er af en besynderlig Anstende, en graaeartig Qvartz med Druehuller udi, tik deels som en Berg-Flint, brun
agtig og til deels rundagtigeOphoyelstr, Solvet i tynde Blade, neften
fom angeflahgen. En rar Berg-Art paa dette Sted.
De Tronlandffe Guld-Ertzer horer ikke hid/ hvo som vilde vide
noget derom f kan öfterste m Lyskander, en la Peirere, en Zordrager, og flere andre, afbaade egne og fremmede Autores. Lyskander
flutter ellers ikke ilde naar han siger:
Man mener det ffulde vel vcrre got Tegn
At Guld og Selv findes r den Egn
(Grönland)
Og andre dyrebare Vahre.
Vore gamle have tegnet Saturni Skak,
Skal Nord udi Verden vcrre nedsadt.
Dog han den noye mon bevare.

Det bliver ligesira vel best med Stiltienbed at forbiegaae det
for nyelig udspredde store Rygte, om de herlige Guld-Miner paa de
Danske Vestindiske Eylande,
Vel
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Vel haves der adffillige Efterretninger om Guld-Miner i Chrp
ftian 4des Tider, men eudffisnt man blev bedraget i det store Haab,
man havde giort sig, saa vil jeg dog kortelig melde noget derom, for
at have det paa et Sted og i mere Sammenhæng, Da derved og ind
traf nogle merkelige Omstamdigheder.
Den forste Guld-Mine blev fundet 1644. og fom berettes afda
vcerende Oberberghauptmand Hans Segl v. Lüttichau i Nedeneslehn
ncer ved Havnen Ahrendahl, som da ep endnu var bleven til Kiobsted,
paa Gaarden Darlo (fom maa vel vccre Barbod), og efter Proven
blev befundet at 1 Centner gav 38 Mk. Guld og i46Mk.Sslv, slan
ge siger 136 Marker. Om dette skal fo.rsmaes om selve Ertzen., har
det vceret gediegen Selv med Guld udi, og altsaa et Nyre. Men La
Ertzen beskrives at have beftaaetassort Talcum, nred Glimmer udi,
maae det vel anderledes forstaaes. Proven blev strap nedsendt til Kon»
gen, hvoraf fandtes i Doet. Ole Worms og endnu paa det Kongel.
Kunst-Kammer, og af dette Guld ere nogle hele og halve Ducater stag
ne i Aarene 1644,45, hvor Kongen sees i fuld Legemlig Dannelse,
og paa Aversen: juftus Jeho va Judes.
Barboe G aard og Jern-Werk tilhorde da Chriftopher Giöe,
fom in Maijo 1646 afstod bande Jern-Verket med Jorde-Gods, og i
famine Skiode rned hvis Guld-og SolvErtz, som enten allerede eller
herefter maatte opsindes.
Skisdet dateret Kisbenhavn, folgelig
Chrift. Giöe paa samme Sted, og formodentlig farnme Liid indgivet
den Beretning om Norffe Mineralier, som findes tillige med Skisdet
i det Danske Magazins 4de Bind, hvor der meldes om afgangne
Oberbevghauptinand Lüttichau, som dode 1644, og om Berghauptmand Chriftens Hüniche, der bode enten 1646, eller kort ester. Saa
dette Jern-Verk blev kiobt forend Kongens Reyse til Norge, og er ey
heller denne Guld-Ertz Kongen selv prsvede, som Slange chnes, at
tilkendegive.

Forend Kongens Reyse, som gik for sig Den zo Junii 1646,
og varede i 7 Uger, havde en Adelsmand, som var betroet et af Lehmrne Syudenstelds, troelig Kay Krufe, der boede paa forbemeldte
Chrift, Giöes Grund, og stal have vceret Bergkyndig, angivet en
N 2
Miine,
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Mime, som han ikke andet kunde domme end at have Guld-Ertz i sig.
Kongen reyste selv derhen, tog Ertzen deraf med sig til Aggershuus,
lod den prove ved Guardeiner, Myntemesteren (som den Tiid var
Petter Grüner, Farfader til General Grüner) og andre, sont ikke alle
ne tvivlede, men Haardt negtede, at der var Guld udi; ja Kongen
ffriver selv disse merkelige Ord: Dagen forend jeg reyste, havde jeg
Myntemesteren og Vardiner i Christiania hos mig, og vilde vide deres
Meening, som svarede : saa ftemt jeg fik Guld af dette Ertz, vilde de
lade sig henge, udi hvilken Meening nogle Berggefeller ogsaa vare^
som jeg lod hente fra Selv Werket, og loenge havde tient i Ungern paa
Guld- Werket; fast ingen, enten Adel eller U-adel var jo i famme
Tanke, af Aarfage de meente, at de gandfke diverse Materier intet
kunde vcere farrnnen. Dette altsamlnen u-agtet gav jeg lnig i Tag
med samme Ertz, og lod her bygge en Ovn, hvorpaa Gud gav mig sin
Naade, at jeg fandt paa en gandfke fremmet Maneer at smelte Ertzen
paa, saa at jeg fik Guldet derud. Den Tiid var Mynten paa Hoved
Tangen lige under Aggershuus Slot.
Mig synes at det er en saa rar Omstcendighed i denne store
Konges Liv, at den fortiener at lceses paa mere end et Sted, saa me
get mere, som han da var i sit 69 A ar, udstaaet saa mange Fatiguer,
som neppe nogen Konge for ham, da han efter den nyelig befvcrrlige
Kriig, bvorudi han havde viist en faa u-troelig Activitet og Tapper
hed, forfoyede sig i denne hoye Alder til dette Rige, omreyste og tog
alting i Kyejyn, i feer fast alle Berg-Werkerne.
Forommeldte Ertz beskrives iifWorm at have bestaaet afGlimmer. Laurenzen at det var en Kies - Art, og at ved den Kongelige
Prove blev af et Pund Ertz udbragt 6 Drachmer pnurt Guld; og stal
det.voere afdette Guld de omtvistede Brille-Dueater 1647 ere stagne,
med Paaffrift: Vide mira Domi, og ikke foin nogle ffriver: Vide
mira Domini; hensigtende maaffee til dem, folli negte Guld i Norge
at findes, lnen dog i soer til Mynte-Betienterne, og dem, som i seer
imodsagde, at forberorte Ertz indeholdt Guld. Endnu mindre rigtig,
som foregives, at de ere stagne i Tydffland, ester det ulykkelige Slag
ved Lutter.
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Imedens Kongen endnu var her i Landet, opdagede en Bonde
ved Navn Gamel Giorosön i Grodeveyen en anden Guld-Mine, sour
efter Anseende endnu ffulde verre rigere, samme Bonde fik derpaa sin
Gaard frie for Skat, saa lcrnge han levede, og forbemeldte Kay Krufe
Befalning derover at antage Folk, og nedsende hvad Ertz der blev ud
arbejdet. Steden, siger Worm, var ved Havnen Marede, og Muf.
Regiurn ncer ved Baeeboe hos Havnen Marede, ffa! nok vcrre Mcerdoe, som ligger en kort Fierding fra Arendahl, hvor og Barboe lig
ger teet ved. Ertzen efter Worms sigende bestod af Talcum med Granater udi. Jeg har selv nogle Prover fra et Sted i dette District,
som i de senere Tider blev optagen, i Anledning af diste gamle GuldAttviisttinger, som ere af lige Beskaffenhed, nemlig en sort haard
Talcum med mange sinaae Granater udi, og efter Worms sigende
mange anseer at medbringe Guld, formodentlig er det enten om den
ne, eller een afde forommeldte Guld-Ertzer, at den bekiendte Joh.
Joa Becker taler et Steds. (*).
Da Ertzen blev nedbragt, vidste ingen i Kisbenhavn, at behand
le den, blev der sendt Prover til Sverrig, men vidste ikke hvorledes
den der blev befunden.
Derpaa indkom den bekiendte og forfarne
Kunstnere Cafpar Helboch, almindelig kaldet Kunst Cafpar eller
Cafpar Künstler, som ved sin store Erfarenhed i Chymien, udbragte
en god Qvantitet af denne Norske Guld-Ertz, hvoraf ey allene de
ovenmeldte Brille-Ducater, men endogfaa nogle flere Guld-Mynter i
Friderich den Zdies forste Regierings Aar bleve stagne.
Autor til Muí Reg. siger han var meget elffet af begge Kon
gerne formedelst hans Chymiffe Erfarenhed og Videnffab i Metaller
nes transmutation.

Har han paa den Maade udbragt Guldet, er det ingen Under,
at andre ey kunde giere ham det efter; som og nogle troer, at det saaleN 3
des
( ) In qvibus (Spñthblenten, Katzensilber, Talch re.) omnibus metalla generari comper ti ilimum, & q vid em in tali copia, ut literæ ex Norvegia ad me pefrcribtæ reflentur, uni
cum Centenarium Ta Ici triginta duos Lothones puri Auri in fe conti nuiffe. Qvibus
Docimats nec dum contenti, majorem copiam ineffe fufpicabantur, íi modo feparare
i cirent, qvare me confuluerunt. Beccheri Phy fica fub terranes Lib. I. feil. III. Cap.
IU Now 6.
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Dès ffeede. Havde det verret Samuel Reyher bokiendt, havde han ikke
undladt/ at pryde det hans nu verrende rare Skrift de Nummis qvibusdam ex Chymico Metal lo Faåis, ey heller forbemeldte Joh. Joa
Beccher i hans Oedipo chymico. Ellers inaa herved erindres/ at
den ovenmeldte Caipar Helbach ikke da forst kon; her ind i Landet/
siden Chriítopher Gide t den foronuneldte Beretning til Kongen siger:
at han nemlig Caipar Künstler formodendes om disse saavelsom og om
mere flige Befkassenheder af Sal H. Sigf. von Lüttichau, maa have
nogen Videnskab og vcrre bevidst; thi han havde af hannem fast meget
varet betroet/ og maaskee tillige varet her i Landet; men med alle disse
Opdagelser og giorde Anstalter blev der dog intet af. Ja der er nogle
Gange derefter prsvet derpaa, endog for en fnees Aar siden / men alt
forgieves. Derimod/ om ikke Guld og Selv/ forefindes ved disse
Steder og der omkring de herligste/ beste og rigeste Jern-Gruber i
dette Rige, hvorimod maaffee de fleeste Guld-Grnber ikke opveyer,
ja den ene Torbiornsboe Grube, som fuldte rned Barboe Verk og
mr under Fritzoe eller Laurvigs Jern-Verk/ forticner snarere Navn
afen Guld-Grube, end ioo andre, som boere Navnet, men ikke Gavnet; men derpaa blev mgen Reflexion giort.
Qvid non mortalia peHora cogis Auri facra fames ?
Et andet Verk, som dog ikke havde Navn afGuld-Verk, fremviiste i sin Tud rare Prover paa Gediegen eller synlig Guld, maaffee
de fornemmeste man har siet i dette Rige, men man har Deraf ingen
Erindrings Tegn, uden een og anden Stusse paa nogle faae Steder,
jeg mener Aardahls Kaaber-Verk i Bergens Stift, og da man har
lidet eller intet om denne Sag, simes mig at det ikke bor forbigaaes,
siden herved forefaldt nogle besi-nderlige Omstændigheder.

Dette Aardahls Kaaber-Verk ligger i Bergens Stift i Indre
Sogns Fogderie, i Aardahls Annex, under Lårdals Proestegield, i
De hoye Fielde, sour skille Christiania Stift fra Bergens, havende
Lome Sogn i Guwbranddahlen paa den eene, og WangsPrcrstegield
i Walders paa den anden Side, hvor Veyen falder over Fillefield,
som har Connexion med disse om dette Verk liggende Fielde. Verket
ligger 17 Mille fra Bergens Bye i N. N. 9. igiennem Sogne-Fiord.
Ester
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Efter man har passeret et lidet Fred, kommer man over et lidet ftrff
* Vand af p. p. | Miils Lcengde, hvor Srnelte-Hytten med BergFolkenes Vaaninger ere beliggende paa en jevn Plads FarNcrs kaldet,
af olntrent 2Ooode Skrit i Lcrngde og Breede, hvor er z à 4 BondeGaarder. For en Fremined er Situationen ffrceksom, formedelst de
herom verrende hoye Fielde, trange Dahle, men i soer for deres Steilyed, da Field-Veggen paa de fleeste Steder neften ftaaer Lod-rette, da
det er og meget farlig, formedelst de ofte nedfaldne Steen og SneeSkreder. De hoye Fielde ere nesten det heele Aar bedakket nred Snee,
blottet fra al Skov uden i Dahlerne; hvor Verket er anlagt fter inan
ikke Solen i en 7 à 8 Ugers Liid. Naar den forst ffinner ind i Huse
ne ofrer man den et Stykke Smor, de fatter paa det Sted hvor den
forst ffinner, mueligen en Levning fra den Hedenffe Liid.
Allerede 1683, ffak der vcere nedfendt fm David Lippert en
Prove af denne Kaaber-Ertz, som ligger paa det Kongelige KunstKammer, samme er et mcegtig Stykke Lazur, nesten 1 Alen i Qvadrat. Men da Ober-Bergers Gruber ligger blotte for Aynene, og
Gangen i Begyndelsen mcegtig, maae det vel lcenge tilforn vceret bekiendt, siden Bonden om Sommeren der har sin Scttter-Drift.

En Lieutenant Navnlig Schiöldahl, fod i Sverrig, fik Tiden
de onr denne rir'ge Kaaber-Ertz, reyste derind, belagde Skurfet 1702,
og beretter det til en Apotheqver Henr. Blath t Bergen, fom da var è
Kisbenhavn, hvilken strar derpaa tog Muthung hos Berghauptrnand
Schlambush, som just samme Tikd ligeledes var l'Kiobenhavn. Imidkertiid reyste Vice-Statholder Gabel onr Landet, og sainme Aar var i
Sogn, og kiobte Finde-Retten af Bruden for 70 rdlr. Her over
reyste sig en vidtloftig Proces, og da Blath frygtede at tabe, tog han
til Med-InteressentereGeneral-Lieutenant Hausman, den Preusiffe
Minister Vierech, befvogret med Hausman, og Amttnand Moltche,
Broftorph Aibertin med nogle fiere. Vice-Statholder Gabel tabte
Processen. Under Processen 1705. ffriver Inspecteuren — — Dan
tzig til Kongsberg at man havde fundet Guld Ertzer i Gruberne, da
Vice Statholderen lod ved Slots-Loven beordre en Person til at affordre Guld-Ertzen, og at giore Arrest paa Vcerket, fom og ffeede.
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De affordrede Guld-Ertzer vare ikkun 85 Stykker i Tallet, Resten
var forstukket foruden en stor Deel, som bleve bortfnappede, da Betienterne ikke bestandig kunde forblive ved Gruberne, der laae i en saadan Egn.
Efter mange Ventihtioner, Betceukninger og Brevvexlinger,
blev onrsider strdt en Kongelig Commission 1708, som ffulde understge Verkets Tilstand, og i scrr Beffaffenheden med det fundne Guld,
som Betienterne segle at ffiule saa vidt mueligt var, men foruden
hvad i de forbigangne 2 a 3 Aar var opfunden, vriste sig tydelig GuldAnviisningerne endnu oyensynlig i den udbrudte Lazur. Da det ende
lig kom til V« Composition og Verket tareret for 24000 tW., uren
Kongen maatte endnu legge 12000 rdlr. til, saa Participanterne ned
i alt 36000 rdlr., endffient efter noyeste Calculation; Verket med
Bygninger, Ertzer, Kuls, Matertalier kunde ey opnaae mere end
7809 rdlr., og maae nok Bereigningen vcrre giort efter hvad det hav
de kosted, og ikke efter Vcerdien; thi ved Aftrcrdelsen fandtes allene
888 Tdr. Laznr-Ertz. Deraf blev samme Aar 1708 nedfort til Kis
benhavn 320 Tdr., fom paa Amalienborg blev smeltet, men hvad
der blev udbragt af denne nedsendte Ertz er mig ikke bekiendt, har vel
hsrt tale orn nogle oprettede Chymiffe Övner paa den Tiid paa Ama
lienborg eller Charlottenborg, og om en Italiener, som gav sig ud
for en Alchynrist, fornrodentlig den paa de Tiider bekiendte Grev
Maidi, som jeg finder in Octobr. 1708 blev indsat paaCastellet, troelig han har haft med dette at bestille.

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

om de Norffe Guld Ertzer.

ioj_

beskyldes for at have giort alt for mange unyttige Anstalter, paa en
Liid Verket neppe kunde kenne fig selv; Og kan jeg ikke undlade,
siden paa hosfolgende Charte siaaer ankegnet Oberste-Lieutenants
Schiørts anlagde Stoll til Oberbergets Gruber (*) at da et nyt Kaaber Skurfblev opfunden, giorde han sig et saa overmande Hand, det
han driftig angiver for Kongen at have fundet en saa stor Riigdom,
fom han efter Dybhed, Lcengde og Mcegtighed udregnede til nogle
Millioner. Da den Relation indlob.1720, blev Kong Friderich den
4de opmcerksom, sendte Bud efter Bogholderen ved Rente-Kammeret
Navnlig Boye, som han havde en Fortroelighed til, og lod ham lcese
den; Denne, som umuelig andet kunde troe, end der i det mindste
maatte pcere nogen Grund til det Angivende, og rneente, om ikkun
den i Ode Deel kunde bekommes, kunde man voere i Behold. Besiutningen blev, at begge Berghauptmcend Sonden og Nordenfields, Ga
bel & Dreyer, tilligemed Stiftalnptmand Undaii beordres at befare
Aardahls Verk, og i soer den opfundne Grube, som tillige blev Comuruniceret Schiorr, og imidlertid var det opfundne ncesten udgaaet,
eller ikke mere bygvcrrdig, hvorover han blev forstroekket, fik et Slag
og dode, fo . inden Corn missionen ankom, som maa tiene til en Ad
varsel for dem, som giore sig alt for urimeligt Haab om de ffmlte
Riigdomme.
Derefter blev Assssor Jens Worm Inspecteur; som ved en
ulastelig Oeconomie drev Verket uden siinderlig Tab, endstiont nogle
vilde have noget at sige baade paa Grube-Drift og Smelte Maadèn.
Han blev 1731 Assessor i det Nordenfieldste Bergaurt.

Allerede 1720 eller saa omtrent, da Engeland var saa frugt
bar paa nye og usædvanlige Entrepriser, og Actie Handelen i fuld
Drift, havde nogle associeret sig sammen, til at giore Forseg med de
Norste Berg-Verker»
Det
O At angive en Stoll Paa 2294 Lachter til et par Kaaber Grvber, som maaffee i det hoyeste
var aftybet tu ¡6 à 20 Lachter, og allerede i deres Astagende, da Ertz-Gangen blev alt tyn
dere og tyndere, var nok ikke Bergmandist.
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Det er bekiendt, at en vis Mand sted i Accord om et KaaberVerk, Simlens, hvorfor ham var buden 80000 rdlr., men vilde
endelig drive det til 100,000 rdlr., endstisnt efter Beretning den
gandste Anvnsning neppe var bygvcerdig. Dette Selskab havde og i
Sinde at tilhandle sig dette Aardahls Kaaber-Verk, men Commis
si onairen dode; Endelig omsider faldt det i Engelsmanden James Hel
levels Hccnder 1731, men efter han havde fadt en heel Deel Penge
Lemdi, blev det atter forladt, han forestog baade ved Solv-Verket og
Konnerud etter Iarlsberg Verk at vilde (mette Ertzerne med den
bekiendte Engelste Vind- etter Trcck-Ovn, vid. Schütter vonHyttenWerken: Verket er ofte siden befaret, og de fleeftes Meening at det
ikke burde hviile, indtil det endelig ved et Participantstab 1753 paa
nye blev optaget, men atter forladt;, hvorledes det i den Liid stikkede
sig, er mig ikke bekiendt. Af den trykte Plan og Grubernes Opstand
kan erfares, hvorledes Grubernes Tilstand da befandtes.
Men da dette Verk har noget frem for andre, ogerafenbesiwLerkig Situation, vil jeg meddele hvad mig derom er vitterlig, deels
af det lidet jeg selv har observeret, fom dog var paa en ubeteylig Tiid,
nemlig om Vinteren 1728, deels af de mig af da vcerende Inspecteur
Jens Worm givne Efterretninger, og deels af de over dette Verk af
andre giorde Befaringer.
De ncermefte Gruber ved Verket ere anlagde i det faa kaldede
Blaaberg, som ligger lige over Verket i et meget stellt Berg, faaledes kaldet, formedelst Victriol Vandet giennem Dag -Klysterne lige
som havde bejpromgt Berget med blaa Farve.
Samme Blaaberg
har dog Samlnenhceng paa den Nordre og Nordvest Side rued det
Heye Aardahls Oberberg etter Grondais Field. Gntberne ligge ncesten i et Horizontal Streg, og findes hverken ftaaende eller liggende
Gange. Ertzen bryder fietsviis, endstisnt selve Berget ikke kan ansees
for etFlotzgebürge, fom ey heller forefindes negle ordentlige Gestikke
eller Lag paa hinanden. Ertzen forefindes allene Nyreviis her og der,
t Alrmndelighed er det alt uordentlig, og ingen Tegn til nogen Be
standighed. De hidindtil opdagne Drummer og Fletzer har allene
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vrist deres Wdelhed for Dagen, og ikke vedblevtt i Feltet.
er meget klyftig, og alt hvad vindes , er allene Lazurer.

Stenen

De forste Gruber, fom bleve sirndne, og hvorpaa Verbet forst
er anlagt, er Oberbergs Gruberne, liggende i Norden til Vesten fra
Verket eller Smelte-Hytten at regne, i betfaa kaldede meget hoye og
(telle Grondais Berg, som har Fardalen paa den ene og Senrsdalen paa
den anden Side, hvoraf og Verkett Begyndelsen havde sit Navn,
nemlig Semsdals Kaaber-Verk. Fra Verket af til disse Gruber reg
nes 2 de Field-Mile, fomhoyft kan udgiore p. p. i| ordinair Norff
Miil. Fjeldet stiger usædvanlig, saa denne Vey neppe kan fahres i
mindre end 4 à 5 Timers Tiid. Man kan let forestille sig, hvorledes
et saa hoyt og stellt Berg maa vcere bestassen oven paa, da man og
ikke seer andet for sig Sommers Lud end lutter nogne Berg-Knader,
som fremvise sig mellem de store og vilde udstrakte Steenbredder, hvor
hverken Trceer eller Buste, og neppe Grecs er at see, og hvor jevnlig regierer et Haardt og umildt Veyrlig, saa at Bergarbeydeme ofte
fra Hoften til Foraaret, som paa Skier maa anfare, i lang Tiid ik
ke kan komme til deres Hiem, hvor alting maa opfores paa HesteRyggeu, og om Vinteren fremflabes med Hefter paa Try.
Allermindst stnlde man have formodet, at et faadant bestasset
Field kunde varet stikket til at indeholde strå cedle Anviisninger af
Gange, Faller, Klyster k. og faa herlige Mmeralier af de riigeste
Kaaber-Ertzer, til deels Guldhaltige. Man kan noesten paa 100 Lach
ters Distance, naar Sneen er borte, spore Gang-Stenen, hvorpaa
Skurfer er beliggende det ene efter det andet, foruden adskillige andre
jevnsides med hinanden strygende tilfallende Spathganger, med tilsettende Qvcer, Klyster, som oversetter Gangerne, hvorved Feltet saa
nleget mere forcedles.

Den forste Grube, som blev funden, nemlig Gabe Gottes,
fremvifte ftrax i Dagen et faa herlig Syn, som neppe tilforn er (eet;
Nemlig paa en 3 à 31 Lachters Loengde, og
Lachters Mcegtighed,
den riigeste og smukkeste Lazur, ja en Bergkyndig som besime dette
Sted, forend Arbeydet var anlagt, at Ertzen laae ligesom ophoyet
over selve Bergets Flade, saa den allene med Brock-Stanger i BeO 2
gyndelsen
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gnndelfen blev vundet. Ingen Under da, at saa mange higede derefter,
og Tvistighed opkom.
Da Kongen modtog Verket 1708, vare disse
Ober-Bergs-Grnber afdybede:
1) Gabe Gottes Grube 3 Lachter dyb, ndlccnket 3 Lachter.
2) Gammelmandens Skurf| Lachter, udlcenket zz Lachter.
3) Mellem Skurffet dyb 1 Lachter.
4) Kongens Grube 31 Lachter lang, 3 Lachter dyb.
De trende forste ligge paa een og samme Gang paa en 30 Lachters
Lomgde.
1723. Da disse Gruber bleve indstillede, vare Gabe Gottes
og Kongens afsynkede 20 Lachter, i hvilken Dybhed Lazur-Ertzen end
nu lod sig tilsyne, men fattig og ikkun afen Fingers Mcegtighed.

Da det fornodne Bygnings Tonnner ikke uden ined storfte
Besværlighed i det vilde Field kunde fremfores paa u Miils Distan
ce, har Noden leert og medgivet et rart Paafund ti! at forbygge Gru
berne med, som fortiener at anfores, og siden, fom mig er siigt, er
efterfulgt paa Steder af samme Beffaffenhed; Nemlig:
Da man forneminede ey til noget Grund Vand i disse Gruber,
har man efter Fornodenhed indladet Dag-Vandet i Gabe Gottes og
Kongens Grube om Hostens Tiid, da i et par Maaneders Tiid err
saa tyk Skorpe af il Al. Tykkelse Jis har lagt sig oven paa Vandet,
og siden det neden under staaende Vand igiennem en Aabning afIifen
udpumpet, og den igienstaaende Jis Sohle, baade tient til at befcrste
Gruben ligesom Stempler, som og tient til en Kasten, hvorpaa me
re end 20 Skpds. Vccgt knnde hvile uden at svigte det mindste, og
bugget baade Fahr og Schacht Huller der igiennem, og saaledes op
fort 2 åg saadanne Iis-Sohler, den ene under den anden i sin behorigeDistance, somalter uforanderlig bleven staaende baade Vinter
og Sonimer.
Det vilde blive for vidtloftig at beffrive en hver Grube i soer,
font og er uden for mit Ayemaal, dog kan jeg ikke undlade at melde
noget kortelig om Printz Friderichs Grube, som ligger omtrent
Mil paa Kstre Side i Nord af Fardalen, i Foden af de meget hoye
•
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steile opstigende Field Hieicnger, og blev opdaget 1723. vod en Fieldffrede, som havde losrevet nogen Ertz. Forntedclst dette Fields Steil
hed, har man ikke anderledes kundet belegge det, end at indgaae med
Orter den eene over den anden, hvoraf nogle ere giorde durchschlagige.
Gangsteenen en letten Art, har her og der nogen mere consistence,
bliver Spathagtig, troelig formedelst Victriol Vandet bleven til en
Gipsart, er stauende Gang, med et Dohnlag til Sonden af foran
derlig Magtighed fra f til i Lachter, Crtzen dog ikkun Nyreviis.
Denne Grube har tildraget sig fornemmelig de feenere Participantres Opmccrksomhed, formedelst de herlige og rare Ertzer her foresirldt,
saa sieldene, at faa Kaaber Verke kan fremviift dem. En Deel
gandske forte af en stor Tyngde, nogle gandffe rode, deriblant den
smukkeste Kaaber-Glas jeg endnu har seet spillende paa rodt, gront
og lysegraat om hinanden. Den cegte rette Malachit, saa haard at
den antog en matt Politur, den sorte haardere. I soer forefaldt her
en stor Deel gediegen Kaaber, ofte af mere end Punds Vegt; Man
fandt og undertiden gediegen Selv, dog meest angeffogen i Sletterne,
men det rareste af alt var lyserod Kaaber-Glas, som Rothgyldig Ertz,
gandffe giennemsigtig, inen sielden, og ikkun i smaa Stykker og gevrekkelig, fom mig ikke bekiendt anden Steds er funden uden et Stedt
Engettand, som en stor Raritet.

Hvad egentlig Guld-Ertzen betrefftr, fom ved dette Verk
fandtes, da var det egentlig i Gabe Gottes Grube 1705. man fore
fandt den, i Sardeleshed i en Qvartz- Drum, soin satte tvert over
Gangen, da Gruben var ikkun 2 à g Lachter afsiunket, at der har va
ret fundet ikke en ubetydelig Qvantitet, maa rnan deraf flutte, at
uagtet Participanterne og Betienterne fegte at skinke den Guld Ertz
saa meget mueligt, og tillige bemestred sig det meste, at man desuag
tet strar i Begyndelsen ved Arresten overkom 85 Stykker, foruden de
fom siden ved bemeldte Dantzig bleve til Kongen nedbragte; hvad og
hvor meget ltmn siden overkom, da Kongen lod Verket drive for egen
Regning, er mig ikke bekiendt, troelig at i de 320 Tdr. Ertz, fom
blev nedbragt til Kiobenhavn, og font af Participanterne vare ud
bragte, der iblant maa have varet det meefte Guldhaltige. Een ene
ste var falden i min Lod, en 20 Aar derefter, hvor Guldet paa Sletten
O 3
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afMangsteenen viifte sig reent og puurt, og saa vidt jeg kan erindre
ting , siden jeg overlod den til Berghauptmand Stukken broch, nceften
af en halv Ducats Van-die, som langt fra har varet af de mgeste.
Der berettes vel, at man og ffal have fundet flig Ertz'i Kongens
Grube, som dog modsiges af andre.
Det er beklagelig, at al denne Guld-Lrtz er faa forsvunden, at
man neppe forefinder Levninger deraf, og endnu mere, at intet er ble
ven udbragt, eller idet mindste et Erindrings-Tegn i Mynt der af.
Troelig at forbe;nelte Italiener Grev Maldi har forsudlet alt ved sit
Alchymisterie.
Efter De adstillige Befaringer, fom er giort over dette Verk,
ffulde dct vare noget dristig af mig at give min Betoenkning. Men
naar uran betccnker den overmande vanffelige Situation i Disse hoye
og fteile Fielde, og Len deraf meget besværlige Transport, den store
Mangel pan forneden Grube- og Bygmngs-Lommer, samt utilftrekkelig Skov til hele Verkets Drift , og endelig, at de beste Gruber fra
Dagen af sammentrykkede sig til en Fingers Moegtighed, og tillige,
uagtet de mange foregivne adle Geschichte, som deels fuldte med Gan
gene, deels overstår deur, at man lidet fornam til noget GrundVand, hvorved de ligesom forhindredes at komme selve Hoved Gan
gen til Hielp. Saa synes det, at det vilde voere betcrnkelig at giere
her noget bekostelig Arbeyde, som og selve Biergets, rettere Fieldets
Skikkelse ikke giver Den beste Formodning, uagtet de mange forefund
ne Gange, Drummer og oedle Klyster, om de ikke snarere kunde an
sees sour Spring eller finale Drummer. Et airdet var, om stige
stmdtes paa tnere beqvemme Steder.

Siden Verket er indstillet, lader jeg herved folge et Charte
over Verkets Situation, Gruber, Smelte-Hytte, i Grund Ritz,
font jeg troer den Nordensieldffe Markscheider Junghanns har forster
diget, i hvilket Aar erindres ikke, men dog giort i den Tlid Kongen
lod Verket drive. Der er vel giort Anlceg siden, som vel burde tegrres, men dette maa overlades til dem, som derom veed Beffeed.
At
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At jo mange af vore andre Kaaberêtzer indeholde Gnid, er
upaatvivlelig. I Lelåarchen findes mange Anvilsninger af de
skionnefte Kaaber-Ertzer, af allehaande Lazurer, Kaaber-Glas,
Kaaber Fahl-Ertz rc. I stev fandtes ved Stabbedahl i Hitterdahl de
smukkeste Lazurer, rned gediegen Selv udi af den ffMmeste Anseende,
og man paaftod, at Guld-Gehalt ikke var at foragte. Ligesom i famme Sogn (Hittendahl) det faa kaldede Glitterberg, fom giver ncesten
ikke andet end Fahl-KaaberErtz, dog afm besynderlig Anseende, spil
lende paa adffillige Farver. Herr Assessor R. Hiorr, sont 1769 havde
Inspettion derover, berettede, at man med det Ungerffe Sicher eller
Scheidetrog har stet gediegen Guld-Particuler, men saa smaa og spee
de, at de ikke kunde angives, og at Ertzcn indeholdt mineraliseret Solv,
faa at af 1 Centner Schlich, fik man 16 à 20 Lod Selv.
Til Slutning vil jeg anfore hvad mig er bekiendt om det for
en 13 à 14 Aar siden opdagede Guld-Ertz. Guld-Minen ligger i Eidsvo!ds Sogns Alntinding, den grcrndfer i Sonder til Eidsvold, i
Nord til Hedemarchen, i Wer til Oudalen og i Vester til det store
Vand Missen. 1758 kom Salpetermesteren Tydel til Kongsberg,
for at faae Muthung paa denne Gang og endeel gamle Kaaber Gru
ber, beliggende i Dierings Annex, fom da fortalte : at bemeldte Gang
for en Snees Aar siden var opfunden, og af Oudahls Kaaber-Verks
Eyere blev belagt, og der omkring ffurfet, men iglen sirar forladt.
En 10 Aar derefter kommer Ole Wiborg, Udrider ved Salpeter-Verket, og finder udi de efterladte Ertzer et Stykke, hvorudi var gediegen
Guld. Som han var en Gisrtler, smeltede han Let, og giorde een
Ring deraf til sin Kone.
Tydel beglerer, Afstftor og Borgmester?0ppe paa sin Reyse
ti! Foldahlen vilde beste Steden, soZn skeede 1758, og strap blev be
lagt / men da Hoften og Kulden paakom, og man ikke kunde boerge
sig i Fieldet, blev Arbeydet indstillet til ncefte Sommer. Man fandt
da allerede adffillige Stusser, hvorudi var gediegen Guld, bande som
Blade og smaa Korn, som bleve uedstndte til Hoffet. Gangen i de
5 Lachter, som var blottet, var da i til -j Alen, bestod af derb Guldhalttg Kies og Qvartz, som hist og her vilfte noget fynslg Guld. I
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den lille Prsve holdt 60 Centner Malm 29 Centner Schlich, i Centner Schlich î Lod ), hver Mark ) 5 Lod Gå

Af een Befaring font stede 1766 af begge Bergmesterne ved
Sslv-Verket, vil jeg korteligen extrahere folgende til en Oplysning
for Eftertiden, og tillige lade folge et Situations- og et Profil-Charta
over denne Guld Grube.
Gruben beftaaer af2de Afsynkninger, hvorafden Sondre var
ii Lachter dyb, indstillet, fordi i de 2 à 3 Lachter i Afsynkning in

gen Kies forefandtes i Gangen; i Sondre Stoff, 8te Lachter fra Da
gen, er indgaaet og udlcenket paaGangen 3 Lachter, dog uden at spore
nogen Kies, altsaa indstillet. Ligesaa til Vesten 6 Lachter fra Dagen
indgaaet med et Qvcerstag
Lachter, for at underfoge Gangens
liggende. Man traf, efter at have giennemgaaet et mcegtigt QvartzBaand, en smal Drum, som omsider blev til f Alens Mcegtighed,
med sine ordentlige Asiesninger, men trafderudi ingen LEdelhed.

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

Paa famme Hoved-Gang vare nogle Skierper blottede i den
Sydligste vid. lit. (h) paa Situations Chartet, een 1000 Lachter fra
Hoved - Gruben, hoyere op i det foreliggende Bterg, hvorudi man
sporte nogen Kies, men af ringe Guldgehalt, men efter et par Lach
ters Astynkning, har samme udartet sig, og et fast Qvartz-Baand
ind-
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indkoin, som nesteu reent afstar al Kiesen i selve Gangen, blev altsaa
indstillet.
Uagtet dette, gik deres Mening der ud pan, tnan endnu ssulle
giere dybere Assynkning for at treffe fastere og fristere Dteen, ligesaa
med Qvcrrflager og Keltorter til at undersege Feltet nccrmere.
Guld-Kiesen er lyseguul, og efter Hyesynet Arsenicalst, endskiont den ved Rystningen dertil ikke gav Tegn, men derfore vel kun
de vcere det.

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

1760 blev giort en Sineltning af disse Ertzer , men da man
vilde have noget, mere klcrkkeligt, blev nogle af Solv-Verkets Ertzer
udholdet, som vare gyldiste, i seer af Blyegangens Ertzer, sour tillige
med det andet fra Eidsvold Guld-Verk, udgiorde 26 à 27 Lod Guld,
as hvilket blev giort en Schrote, tileigned en Medaille paa Jubel-Fe
sten 1760; men da den skulde prceges, sprang Stemplet ved at prove
den forsi paa anden Materie, saa baade Guldet og Stemplet blev
ned(*) Besynderlig at een saadan Qvartz ridmetkrr sig almindelig med Guldgehalt stem for anden
Qvartz, som bestyrker Bergraad Lthmanns sigende, at Jernet har ligesom een attraktion til
Guldet, og at famine Qvartz gierne er klyftig, og paa Klyfterne een okkeragtig Jern-Jord.
Af samme Beskaffenhed ere de Saalfeldiske, Naila-rske, til deels de Unger ske, deels de Reich»
steimste Guld Ertzer fra goldner Esel in Tohlesien. Lehman von Metall-Mutter. Lige
det samme observeres ved Flodernes Guldsand, nemlig at Guldet almindelig findes paa Jern»
haltig Qvartz.
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nedseudt til Kiobenhavn, og der et nyt Stempel forfcerdiget, og Me
daillen prcrget rned folgende Inscription paa Aversen:

Monarchiam
Providentia Divina oblatam
Atavo
Pietate Proavi firmatam
Domino Avi Adjutore iuffultam
Patre
Deo & Populo facratam
F R I D ER1CUS
V£as
Prudentia & Conflantia
fervavir.
Cujus felicitatis Memoriam
Fefto Seculari
d. 16. 17. 18. Oélobr. 1760.
celebravit.
t
t
t
Paa Reversen ftaaer i Semicircul,
Hvor under 4re Billeder og Kongsbergs Vaaben.
Eit felix Regnum qvod tot numerabit zímicos.
t
t
t
*
I Kanten af Medaillen disse Ord:
Regius hæc Regi mons Monumenta tulit.

Paa det man paa et samlet Sted maatte have en rnere fuld
kommen Efterretning out disse Guld-Anviisninger, begierede jeg af
Herr Assessor og. Ober-Bergarupts-Forvalter Eifendrup, en Mand
bekiendt af lige sita grundig Indsigt, som af sin store Vmdffibelighed,
at vilde tillegge det manglende af foreffrevne Beretning.
Men de
overflodige Forretninger hvormed han er beftrstet, tillod ham ikkun
at give mig folgende Efterretning.
Betreffende den gyldiffe Ertz i Nye Segen Gottes No. 9. Gru
bes Lichtloch/ havde det denne Beskaffenhed, at et hviid Fallbaand
kom

om de Norffe Guîd-Ertzer.

iïj_

kom ind fra Oster i Hoved Driften, i hvilken Skrenen teede sig af an
den Bestaffënhed end i de andre Baand til Vesten, fom var Quartz^
artig af egen Anseende, fom gav Anledning til at undersoge ben derudi faldene Ertz baade paa Solv og Guld, og befandt at et Centner
Mittel Ertz holdt 7 Mk. ) og 3 Mk. 6 Lod o, og Scheidertzen 6 Lod
) pr. Centner og j Lod o, men til Uheld traf man ey mere i det hvide
Baand, end uif Pd. Guldhaltig Mittel-Ertz, og 10 Centner Schcidertz, som vilde udgiore 63^ Lod Guld, om det udbrmgende ellers vil
svare til Proven. ' Forrnedelst en ttltcrnkt Indretning af Machiner,
som naar kommer i Stand, uran en 24 Lachter neden for det nn vccrende Gesenk, fom indtil des man hvile, vil ncermere underfoge dette.
En 6 Lachter oven for, hvor man antraf forsi dette Baand,
har man overfaret det, hvor det er f Lachter mcrgtig, men Gangen
ikkun 6 Finger, men traf hverken Selv eller Guld, og af den Aarfage ey heller giort sig Umage at soge den i Dagen.
Nogle 100 Lachter til Nord fra bemeldte Nye Segen-Gottes
Grube No. 9., blev og funden i de lomgere til Nord beliggende Skicrper i AaslanD Aasen, en Gang, hvorudi vitste sig nogle Skuffer Gyldist, som gav Forhaabmng, men ved probering befandtes de ikkun at
holde et Spor asGuld.

I indevcrrende Aar 1773 har man og truffet i Wer Skierp
ved Fraulein Christiana (*) Grube, i en 38 Lachters Dybhed i et
Qucerflag til Soer nogle Ertz Skuffer, af Gehalt pr. Centner 9 Mk.
Solv og 7 Mk. 0, inen staaer derhen hvad man videre kan vente,
naar et a.idet besinttet Arbeyde kommer i Belceg.
Hvor vidt er avanceret med Guld-Gruben i Eidsvolds Almin
ding og andre Anviisninger deromkring siden 1766, derom er mig li
geledes sendt en Efterretning fra Hr. Assessor Effen drop, som er for
fattet afGesthworner B. Viebach, men da den er meget vidtloftig,
P 2
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,,(*) Er opkaldet efter Hannibal Sehsfieds Frue, ligesom ren anden efter ham selv Hannibals
Grubr.

ii6_ _ _ _ _ _ _ _ _ D. Efterretninger
vil jeg atteneste i mueligfte Korthed anfsre det fornemmeste her ne
den under. (*).
Efter
(*) Grlve forbeme'te Guld-Grube, blev i Aarene 1766, 67 og 68 continuent med Arbryde i den
Nordre Assynkning, og bleorn afdybet til 31 Lachter, og dervrs erholte endeel Kikser og Guldhaltige Malmer, men omsider forandrede Gangen sig til en lysgraae Leeragtig og rod Steen
vg en dobhaard Quartz, tilligemed med megen Vanddmgtighed, altsaa bles dette Dyd befiaaende. Saa denne Euld-Grube med ê blevindstillet, formedelst Gangen aldeles foran
drede sig, blev fortrykt ved anden indkommen Steen Arter, blev mere klystig og simk Zugang
af Vand, tilmed hverken fandt Kiesir ell r anden Gnldhaltig Ertz.
Formodentlig i Haab at treffe i disse Figner paa andre Steder gyldisse Trtzer, har man
ladet velegge een forladt Kaabcr-Grnbe under det Oudalske Kaaber-Vcrk, som ligger f Miil
Norden for ovmbemeldte Guld-Grube, som blev givet Navn as Printz Friderichs "Grube
1768, ester Prsver deraf vare tagne, som bleve befundne noget gyldist, men derudi intet Gedie
gen. Ester en 4J Lachters Afdybning, sammentrykkcde Sahibaandene Gangerne, og blev
altsaa indstillet. Fra Venue Afsynkning til Vester 16J Lachter, blev atter en Assynkning giert
1769., Continuem til zdie Manned 1770., asdybet zè Lachter. Da Gangen aftog og
forandrede sin Gangart, blev derefter indstillet. Endnu et andet Sted blev giort Anlerg paa
samme Gang, nemlig 2 Lachter til Ast-n fra forbemår Printz Friderichs Grube, indtil 1771
zdie Maamd, og afdybet til 6 Lachter; paa dette Sted har Gangen noget noer beholdt sin
Skikkelse og Maeqtighed, og de forffiellige Kirsir vedholdet ndi Gangen. Eilers besandtrs diste
Steder meget Vanddrcrgtige og ingen Anledning til Vandkunsten, uku maatte stre ved Hsie
og Folk. Ved dette Arbeydr vunden lzooTdr.Malm, fremkiort til Guld-Grubens Puk-Verk,
,g deraf udbragt 403I Centner Sliger, som er fort til Kongrberg.
Een I Mill i Sydost fra Guld-Grnben ligger Grasser Gangen i den Kongelige Almin
dings Skov, blev opdaget Anno 1769, blev belagt 1770, aftybct paa trende Sttrder.
Den fsrste ved et Vand kaldet Lars Putter, afsynket i4 Lachter; i Gangen fandtes nogle
Kies Particlcr, Gangen blev Klipagtig. 75 J Lachter til Vesten den anden, afoybet til
Lachter, blev ligesom forrige. 47 Lachter til Vesten fra sidst bemeldte er den tredie Afsynkning
giort, dyb i Lachter, nogle faae Kies Particler. Gangen blev ligesom i forrige Klipagtig,
deraf vunden 115$ Td. Malm, og udbragt deraf 8 Centner Slich.

H Miil i Syd-Vest fra Guld-Gruben er Sander Gruben beliggende under Sander
Gaards Eje i Eidsvold Sogn, opdaget 1769. Proven frembragte å Lod Guld as 6 Cent
ners Glich- Ester Grubens be liagende, blev indgaaet med Strosse Drist. Blev indstillet
i samme Aar 1769, formedelst Gangen sordrelcde sig i Drummer.
Belcgget blev derefter forflyttet 16-4 Lachter til Astea, og 94 Lachter hoyere ov paa
samme Gang. D-'rmed continueret til 1770 Aars Slutning, derved inddrevet en Strosse
Drist til Asten 21^ Lachter. I Gangen adskillige Kieser, ved Driften er »verfahret nogle
Gange, i Folge med Steenens stryz-nde fra Ssnden til Norden, som vverffierr HovedGangen, som derved blev forandret til Drummer oz Gietter, og til en anden Steen-Att,
men efter man kom over disse overstettende Ganger er Hoved Gangen kommen til sin forrige
Bredde iglen (nemlig 12 Tommers Bredde) oz med Kies bemeenget.

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

Siden man ved Solv-Verket saa ofte har forefunden Tegn til
gyldiffe Ertzer, og samme kan ansees at vindes gratis eller i Selskab
med de andre Ertzer, som ligefuldt maa eftersoges, saa var det vel
betankt af Berghauptmand Schianbufch at samme flittig bleve ud
holdte, ligesom de forefandtes, for Tiid ester anden at samle til en
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SmeltFra Mundlöcher 5) Lacht"r tit Wen er paa denne Strosse drittes Johle et Dyb
anlagt og afsynket 94 Lachter, der i Gangen fea S st til Vest, breed 14 til 22 Fj^er med
Kies bemirngcd, og saaledcs Gangen bleveu mægtigere, er nu indstillet. Man forbi gaaer
nogle andre her anlagde Arbeyder, asFårter og Affynkninger, efttrssm Gangen dcrls for
andrede sig til Drummer og Sletter, som og Steen-Arten, deels Gangen blrven forandret
los, deels Kiipagtig.
Strax herved en 60 Lachter til Aster ligger den garnît Sander Grube, forhen dre
vet paa Kaaber af det Oudcstfle Participantstab; var 2! Lachter dyb. Blev optaget for
Kongens Reigning og Gangen strygendr forefunden fra Sydost til Nordvest, breed 16 til
20 Finger, indsprengt med Kiefer. Bearbejdet fra 1770 til ->de Maaned 1772 og i den
Tiid assyuket 7I Lachter, da Gang'» ved tilkommende Under-fltticr og vvrrsirttrnde Drum
mer, var aftaget til ikkun 3 Tomme bredde, med Kies bcmama-d. As sorbemcldtc Sanders
Ganges vundne Malm, er sort ti! Pukverkel ved Guld - Gruben 200 Tdr., deraf udbragt
49I Centner Glich.
Gkigrrens Betænkning gaae derpaa nd, at endeel af denne Sanders Gangs Drifter,
ikke burde saa liftelig forlades, efterdi Gangen paa sine Steder tiltager i Dybet, og de vundne
Schliche mere GuldhMge end som paa de andre Slider, og Driften ry heller saa bekostelig «■.
Men da alle disse Anlæg vare bekosteligere, og ikke nogtt klækkelig blev derved vundet, oa SolvVerket som havde nok med sine egne Udgifter og store Omkostninger, tillige fluide bestrid^ette
Arbeyde, blev efter Kongelig Resolution af 23 Julii 1772., den heele Drift indstillet indtil
videre, ved alle disse Guld-Skierxrr 09 Anviieniager.

ii8_____ D. Efterretninger
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Smeltning, naar man ellers ikke maatte frygte at de skulle fore
kommes.

Ellers i Almindelighed betragtet/ bliver nok de fieeste GuldVerker af den mindste Impórtente i Henseende til Fordelen for dem,
for hvis Regning de drives, ja nccsten i alle Verdens Deele, saa vidt
sorn er bekiendt, saa de ringe Metaller derudi har et ftort Fortrin for
de cedle. En ftor Mangde Guld bliver os tilbragt fra America, som
har foraarsaget en ftor Forandring udi Selvets og Guldets Vcerdie
mod hinanden , fra fordum Tiid af, og tillige indbragt en ftor Vild
rede i disse forffiettige Mynter; i soer hvor en vis Proportion er fastsadt, men med al den Mcengde af Guld fra denne Verdens Part,
maa ulan dog tilftaae, at Naturen der, som andre Steder, meget
sparsomnlelig har udfaaet det, vel at ofte store Stykker forefindes,
men ere dog rare Phenomena. Det er afde meget ringhaltige Ertzer
det meeste udbringes. (*).
Skal rnan troe Treår, som dog holdes
for en paalwelig Mand, saa afgiver de riigeste Ertzer til Titil i Capiago etter Chily en gandste ringe Deel, nernlig esscaxon, font er 50
Centner ikkun 4,5 à 6 Uncer Guld, og naar den ikkun giver 2de Un
cer, bliver det ikke mere end Arbeydet betalt, men man Arbeyder til
lige'i Haabet at tresse rigere Ertzer, da Guld-Minerne ere meget
foranderlige.
Fra Sumatra bringes og Guld til Europa, og derfra forte og
Hottcrnderne Guld-Erher hiem i forrige Tilder, og felv smeltede og
udbragte Guldet. 1670 gik 12 Berg-Arbeydere fra Solv-Verket
Kongsberg, fom af Kongen var overladt til Batavia, fem skulde Arbeyde i disse GuldMiner paa Suinatra ; af de faae Prover jeg haver,
kan ikke det mindste Guld sees, og neppe har Stenen Anseende af en
Slags Ertz, saa de maa vcere overmande ringhaltige.
Euro(*) Efter Treziers Beretning finder man undertiden i Sññden Pepitas af 8 til io Marks Vcrgt
gediegen Guld. Efter Formodning maa megtt vigtigere Stykker forefindes i de Kongelige
Cabinetter, i seer i det Spanske. Reaumur beskriver i Hiftone de l’Academie des Sicenier,
Année iyig. Tvende Stykker Gu!d eller Pepitas, som han provede, del eenr as z6 Marks
Vegt, og det andet af 63 Marks Vegt.
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Europa har ikke mange Guld Verker at fremvisse, de riigefte
skal verre i Siebenbürgen, hvor og det meeste og det ftorste Gediegen
Gulv findes. Sielden findes i deUngerffe Berg-Verker, reent Guld,
men vel i Blanding med Selv og Blye, og omendffiont en tenunelig
Deel Guld bliver udbragt Aarlig, saa udbringes det meste dog af
lneget ringhaltige Eryer.
Af500 Centner Ertz, faaer man ikkun 5 Centner Lett (Schlich)
som efter Rostningen bliver ikkun 4 Centner, hvorudi ikkun ffulde fin
des 2 Lod L>olv, fom er Goldhaltig. Becher, paa hvis rroe jeg alt
forer dette, troer at denne Ertz hverken holder Selv eller Guld, rnen
at begge Deele bliver til under selve Operationen vid. Trifolium Becherianum Hollandium.
De i forrige Sec'ulo opfundne Guld-Miner paa Grcmdserne
mellem Saltzborg og Tyrol til Zell i Zillerthal, hvorom revsede sigen
Tvistighed mellem de regierende Herrer, soul omsider blev bielagt ved
en Deeltng, er ey heller afftorre Betydenhed, end at deraf Aarlig ik
kun udbringes en 50 Mark Guld.

De Namelbergiffe Ertzers Guldgehalt ere faa ringe, at det va
rede lcrnge forend man ined Fordeel kunde adffille Guldet deraf, da
i Mark Selv ikkun holdt en Heller Guld, een 512 Deel af en Mark,
og forst Ao. 157t. blev bragt i Stand, men neppe udbringes aarlig en
i) à 16 Mk. Guld à i8o rdlr., og troer, ffeer mere for en Anseelse end
for Fordeelens Skyld.
Hvad for Guld ellers Tilftrldigviis i Böhmen og andre Ste
der frembringes, maa forbiegaaes, font og hvad der vindes ved visse
Seiffenverker, hvoraf de fornentfte vel bliver paa den Guineiffe GuldKyft, hvis Sandgrund er temmelig blandet med Guld, pg allene
blive ved hvad Guld som af visse Floder her i Europa udbringes forme
delst Veftverker, da vindes derved sita lidet for Arbeyderne, at det
neppe Lonner sig; Endffiont Naturen har selv giort den ftorste Bekost
ning, nemlig udbragt Guldet af sine Miner, og ved Vandet paa visse
beqvent-
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beqveinme Steder i Floderne selv flcmet og sikkret Guld Sanden, folgelig bragt Gehalten i en mindre QvantitetErtz eller Sand, foruden
hvilket det ikke var muelig at giore noget til Gode deraf.

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

Naar en Anviisning fternstiller sig, som forornmeldt, paa de
cedle Metaller, er en Bergmand ilde deran, font og de som forer Directionen, et Forsog maa giores, og det eene Forsog trekker det andet
efter sig, besynderlig i nye Felt, hvor man ingen leede Traad har,
eller kan bygge paa celdre Erfaringer. Fremstiller sig nu flere end een
Anviisning/ bliver Haabet storre, og u-formerkt er man allerede
geraadet i store Omkostninger. En Bergmand kan billig lignes ved
én Soemand, som soger efter at opdage nye Lcender, med den For
stiel at den sidste stiller sin Cours hvor han selv vil, og kan see sig for;
den anden udi et idelig Merke, og maa lade sig lede hvor Anviisningen forer ham hen.
Bel
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Vel haves visse Tegn, somveylederham, men ingen faa paalidelige, at han sikkert derpaa kan bygge. Han underholdes blot allene
af Haabet, og dette Bergmands Haab er saa miflig, at af ioo Anlag neppe et lykkes. En forunderlig Drift hosMennistet, forn, hvor
urimelig den ofte er, har dog sin store Nytte, men maa dog holdes i
Tomme af de, fom styre Berg-Drift, at etAnlag i det mindste bliver
giort efter rimelige Anprisninger. Men med alt dette ffeer de fleste
Opdagesser fnarere Hendelsevlis, end efter noget vift Overloeg. Det
te er allene fremsat, at man ikke for hastig stal donnne eller fordom
me de giorde Anlccg, om de ikke altid lykkes. Imidlertid at domme
efter hvad hidindtil er opdaget, hos os selv og andre af Guld-Ertzer
og deres Anviisninger, har man ikke ftor Aarsirge at haabe mange
store Fordele, mindre at dromme om Guld-Bierge. De ringere og
u cedle Metaller blive nok mere at bygge paa.

Af de ved Guld-Gruberne og Skurferne i Eidsvols Sogns
Allninding faldne Ertzer er 1766 udbragt ved Scheidning og Smelt
ning en Regulus af 10 Mk. 12 Lods Vagt , som blev nedsendt til Kiobenhavn for nogen Tiid siden, og afvigte Aar 177 2. er ligeledes ud
bragt ved Smeltning en Konge af 4 Lod is Ovintin, foin i flint vel
ndgior 3 Lod 2f Ovintin, fom nred hvad ellers er bragt til Schlig og
paa Scheide Tronet udsteidet vel ndgior 25 Lod , til flint beregnet p.
p. til 17 à heyst 18 Lod Guld; og efter Formodmng tanker, at hvad
dette Aar udbringes, p. p. vil blive det famme, og endda nogle Guldhaltige Ertzer tilbage.
Maaffee orn alt det Guld de Norste Guldhaltige Ertzer fra for
rige Tider af og i fenere Tider havde varet udbragt, at det dog
havde blevet til noget, i det mindste efterladt os faa meget, at man
havde haft et Beviis derpaa. De faa til denne Tiid pragede GuldMynter glemmes, foin en Helligdom. Den fenefte vagtige Medaille
er den eeneste af sit Slags, og fom et eenefte Vidne lettelig kunde forfvinde. Det var altfaa at onste, at det nu i Behold varende i mindre
Dele maatte udmyntes, fem Ducater etter Jettons, til en Erin
dring for Eftertiden.
Q
Jeg
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Jeg flutter med en ftov Stats ånds Betomkning om
Mnj Guld-Gruberne LNaboe-Riget.

h

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

Vores Haab er nu nylig oplivet, siden man efter 24 Favners
Assynkning har fundet gediegne Skuffer.
Hvad i Fremtiden vi
dere vil flee, maa af Tiden ventes; Dog synes det best for ncrrvcerende Tud at udelukke denne Litul af vores Integts Negnmgers Rubriqver,
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Om det gamle Norste Berg-Verk
G o l m s b afe r g kaldet!
Kancellieraav Deich ma n.
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er merkeligt, at et BèrgVerk, fom har varet Anledning tik
den fokfte og omfteendeligste Bergordning i dette Rige , og som
maaffee Det forste, der har tildraget sig den hoyeste øvrigheds og Regie
ringens Paaagtelse, ikke er bekiendt egentlig hvor har ligget. Forun
derlig at den berommelige Huitfeldt intet har om denne Sag i Chriftiani 3rii Historie, da han dog et Steds fortaller os om den, som
forsi paafandt de nu brugelige Sang Machiner. San mange, som
har noget otti de Norske Berg-Verker, har saa lidet tilforladeligt der
om , at de snarere forleder os til at ssge'dette Berg-Verk paa de urette
Steder, som Sperling, Autor til Muf. Regium, Baron Holberg og
Ponroppidan, snart at det har ligget imellem Aggerhnus og Ofloe,
snart nar ved Solv-Verket Kongsberg eller i samme Tract, og det
sidste ligesom en Continuation af det Golmsbergeffe. Pontoppidan,
i det han vil corrigere Baron Holberg, forer os atter hen paa et andet
Verk, faa vidt som jeg indseer. For nogle Aar siden begyndte jeg at
ville legge Haandeu paa, og samle noget angaaende de Norffe BergVerker, men man er alt for meget blottet for gamle Efterretninger i
dette Land, baade om dem og flere Sager, de celdste Documenter ere
ncrsten forsvunden, og inaa snarere soges i Dannemark og til deels i
Sverrig. Jeg kunde altsaa intet tttforladeligt frembringe, og saa me
get mere frafalde det lidet begyndte, da jeg fornam, at Hn Etatsraad
Langebech vari Sinde at paatage sig dette Arbeyde, der var forsynet
rued gandste andre H'ielpemidler, som og tilfulde er beviift med hans
Afhandling om »en Materie, og siadfcestet med siia mange rare og
Q 2
sieldne
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Wñe Brevffaber. Beklageligt at vi endnu maa vente faa lange paa
den belovede Continuation, hvor rnan vilde hente den rette Oplysning
baade om Golmsberg og andre dette Rigets Berg-Verker, paa en Tiid
man i andre Riger ligesom kappes om at oplyse deres Berg-Verkers
Historie mere end tilforne.
Det havde ey heller kornmet mig i Sinde at rore ved denne
Materie, hvis ikke samme nogle Gange var kommet paa Bane af
Bergkyndige, som endnu leder ester det gamle Golmsberg, end og for
nylig i Anledning af en gammel forladt Blye-Grube, liggende paa
Gaarden Trog iBamblePreeftegield, hvor rnan formeente at forommeldte Verk havde ligget. Om denne gamle Blye Grube veed jeg ey
heller nogen Efterretning. 1576 finder jeg vel, at der har varet en
Proces imellem Laffve Huitfeldt paa fin Fader Ciaus lluirleldk8 Veg
ne, og Erich Brokkenhuus paa Kongens Vegne, om enSaug-Molle
ved Harre, een 8ten Deel Miil fra ommeldte Blye-Grube, hvor ndi
tales om en Rende, som den sidste paastod var af Kongen bygget til
Smelte-Hytten, og den anden beviifte, at samme Rende var bygget af
fremmede Kiobmand, og da Hytten blev odelagt, Reírte Claus Hukfeldt Stedet! til at oprette Sang paa. (*)

Jeg tilfiaaer Sagen i fig selv er mere curieux end nyttig, men
kunde dog giere Tienefte, om rnan tillige kunde indhente paalidelige
Efterretninger, om selve det Golmsbergske Berg Verk, om dets Fa ta,
om Grubernes Beskaffenhed med mere, og hvad Tilstand det blev be
funden i, da det blev forladt.

Sperling med fiere har paastaaet, at dette er det ccldste Verk
her i Rigerne, Hr. Etatsraad Langebech har vel fremlagt Bevifer
celdre end chriftian den zdies Bergordning, men det kommer dog an
paa, hvad Tud dette Golmsberg forst er funden, optstget og bearbeidet, forn forrnodentlig maa have vceret, forend Bergordningen udkorn.
I det mindste kunde det vel ikke andet vcere, atjo Indkoggerne har fra
umindelig Tiid af vidst at smelte Jern-Malme, og deraf finidde de
beho(*) Ao. 1654. lod Ob?rbcrghñuptmand ñ-oñlup Gedde b.'fte dette StS, hvor man forefandt
nogle Gruber og Ganger, som holdt Kaaber, Bly og Selv, mm af ingen Belyeenhed, lige
som Surden, hvor den gl. Hytte havde staget.
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behsvende Redstaber, fornemmelig det faa kaldede myre Jern, font
dog ikke kunde give sneget af sig, faa der blevSpsrsmaal, om og alle
enten har knudet have denne Jernmalm, eller vidst at tilrede den, det
er bekiendt, at mange Folkeflag har manglet Jern, og i dets Sted,
enten betient sig af visse Steenflags, af Been, af Haardt Tree. Af
det forste Slags i sier af Flintesteenen, Silex, fom stal vcere en Con
tractio af det gamle Siciles, deriveret af Scindere, hvilket altfaa be
tegner dens forste Brug, forefindes faa mange Redskaber af, fom
Kxer, Spind, Kiler, Kniver rc. og endnu glemmes i Elftere afAntiqviteter deres Eabinetter, hvorom faa meget er skrevet, baade af
vore egne og andre Lcrrde, ingen har dog maastee noyere bestemt diste
Redstabers Brug end M. Mahudel udi Hiftoire des Infor. & belles
Lettres Tom. 6. Om det Babylonste Taarn og de Egyptiste Pyra
mider har varet opfort uden Hielp af Jern, lader jeg ftaae derhen,
men hvad stal man sige om det vidtleftige America. Alle Efterret
ninger ere derudi eenige, at Jernet var gandste ubckiendt, forend den
Verdens Deel blev opdaget af Europæerne, og dog alligevel forefandt
man de herligste Bygninger og Templer, opfort af usædvanlige store
Atene, faa ordentlige i Qvadrat afhugne og paa hinanden passende,
fom hele Bygningen var af en Steen, og Let merkeligste, at midt i
Manglen af Jern, at forefinde en faadan Mcengde Guld og Selv og
andre Metaller, fom Folket vidste at udgrave, fmelte og danne, og
dog tillige fandtes Overflodighed af Jern Malm i Landet, font Bar
ba siger de ikke krendte eller benyttede sig af, uden til deres Slyngere.
Kalm i hans Refa til Norra America beretter det famine om Nord
America, at Jndvaanerne, forend Europceernes Ankomst vare gandste
ukyndige om Jernet, da der dog fandtes en Mcengde Jern-Malm,
faa overflodig, at fast Europa gandste dermed kunde forfynes, og
derimod vidste at fmelte Kaaber Ertzen, og deraf giore sig et og andet.
Kalm gl'or sig herved denne Formodning, at de kunde have leert dette
af de gamle Norste, fom ftylede til Winland. Kunde man lide paa
dette, har denne Metals vanstelige Smeltning betids varet bekiendt
her i Landet, og tillige bestyrker den Formeening, at Kaaberet har i
de aldste Tider varet for bekiendt end Jernet, fom og Lucretius be
kræfter. Eli prior æris erat qvam ferri cognitus ufus Lib. F. vf. 1287.
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At Jernet endnu i denne Tiid man pan sine Steder vcere over
mande dyrt, kan man flatte nf Bouger hans Reyse til Peroci: AL
rnnn endog i disse Nordiske Riger pan sine Steder har ligeledes, dé
tient sig i fordum Tiid nf visse Steensia.i, i Steden for Jern, man
jeg siutte nf visse dannede Stene, og da dette Land ikke eyer den rette
Flintefteen, erede giorde nf anden flags Steen.
Iernnvlingen runa dog lcengere hen i Tiden vceret bleven mere
almindelig; thi jeg kan ikke andet tro, end den Compofítio eller, som
den kaldes i det gainle Sprog: Setter giærdt millum kirckiuna och
krunnune 1277, hvor der tales om Tiende afIern hvert Tyvende Pd.
ap faite oc quærnbergi ap kaup öyri oc alskonar vinnu aph oc fmidar. ap tiara sklu geratz tuittucti huara asker, oc ap jame XX á
huart pund, jo MNÑ forftnaes om tilvirket Jern nf Jern-Malm, lige
som hvad der foreskrives i den Norffe Lov om almindelige Brug, nu
brændur man fætr i alminding! mörku edr fmedia edr tiovo virki
edr veida beidir & c. ikke kan forftnaes om andet end om sandan myre
Jerns Tilvirkning, som skeede borte i Udmarken, hvor Malrn ftndtes,
thi skulle herved forsi aaes Smedde Huuse, da behovede Bonden dem
hieltune hos sig selv, eg ikke udi Udmarken, hvor han og havde sit
Treere Breenderie, hvis Behandlingsmaade var hinanden ikke ulige,
og det eene maaffee givet Anledning til det andet. Smid og Smidur
har desuden en vidtloftig Benrnrkelfe, og kan ligesaa vel betyde myre
Jerns Smeltning, sonr virkelig at tildanne det siueltede Jern, til
med er denne Behandlingsmaade snarere en Srnidning, end en virke
lig Smeltning, saadan Jern-Tilvirkning er endnu i Brug her i Lan
det 'paa visse Steder, i scor i østerdalen. At Berg - Verker har vceret
i Drist forinden ovmbemeldte Chriftian den zdies Bergordning, er
tilfalde beviift udi den Assaudling om de Norffe Berg-Verker. Nccr
havde jeg ladet mig forfore tifKonnungarne Sagerne trykt til Wisinborg 1670, hvor det heder, at K. Sverre formeente, at Erke-Biffoppen heller anvendte sine Ornkoftninger paa Berg Verk end paa Hossog Krigsfolk. Men Udtolkeren jon Bugman har som Det synes ey
vceret det Svenffe Sprog fuldkommen mcegtig, da det ffutte betyde
Steenbierger til at bygge Kirker af.

Olaus
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Ohus Magnus, der 1527 gik med sin Broder in Exilio, melder
i sin Historie der Mitternächtigen Länder, trykt til Basel 1567.
om de Svenske og Norske Bergmoend, at de vare et Haardt og utenti
Folk, der formedelst deres Legems Styrke og Behiertighed kunde
lignes ved Helter og Kiemper, efter den Tydske Overscettelse, da
jeg ikke har Originalen. C).
Jacob Ziegler, Professor Mácheseos til UpM, unserer i hans
Scandia, som forst blev trykt til Strasburg 1536. Solv, Kaaber og
Jern virkes i Norge, Huitfeldt fortceller i Friderich den 1 stes Histo
rie om Kong Chriftian den 2dens troe Tilhcengere Guitav Trolle,
som selv var en Berks Patron og eyede et Kaaber-Berk, at han sneg
sig ind her i Landet med tvende Bonder, og gav sig ud for Bergmand.
Abfolon Pederfen, Lector Theologice i Bergen, siger i sin
skrevne Norges Bfkrivelse: her er Selv-Bierge i Landet, som for
dum haver vceret paa adffillige Steder i Brug, som nu afBandmccgtighed ikke kan bruges, her er Kaaber Bierge og Jern Bierge, derfor
uden myre Malm oversiedig, men Norge er bleven faa kold og krafteslos, ja sandselos, at den nu hverken kan ikke heller formaner saadant at bringe til Beye. Skriftet synes vel at vcere forfattet i Fridericb den 2dens Tider, men han sigter upaatvivleliq hen til de celdre
Tider, sandet bliver uden Modsigelse, at Berg-Verker har voeret i
Drift, ftrend Chriftian den 3dies Berg- Ordning udkom. Selv For
ordningen lader det og pankiende, og er vel gaaet i dette Land soin an
dre Steder, at Metaller har vceret eftersegt og tilvirkede lcenge, ftrend
nogen publiqve Berg-Ordinance udkom, da man tilforn har rettet sig
efter Scrdvane, Bergffik og Brug, som Verkerne selv Tiid efter
anden havde vedtaget, maaftee da som siden indhentet Betcenkninger
i stridende Sager, ved et Slags Bergschoppenstuhl, og erdet egent
lig pan Brug og Sccdvane de fleste Berg-Ordinancer ere bygder.
, . Men(*)
(*) Hau tzar et Capitnk om Fordvkigs Machiner, og hvorledes de betiene sig as H'ste sg store
Biorne til at drivs »ned. Det er ilde, at dette er kommen af Brug, Bioenens Styrke kunde
à anvendes til Nytte, men Autor har nok udskrevet andre, fom han og selv i Fortalen sil
„
demie Bog tilstår, og tillige efter Sagn har nok forvandlet en dod Machine til en levende
Worn, da det stal v«re brugelig i Sverrig, hvad man paa Tydst kalder Hund, en Kiste hvor
W bgade Ertz og BregMsres girnnem Stover, at give denne Hund Ravn as Bioen.
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Men Sporsmaalet bliver, hvor man egentlig stal igienfinde det faa
oste omspurte Golmsberg. Her sindes en Mcengde Levninger, Slaghouger, her og der Malmer og Ertzer og Rudera ester Gaulle BergVerker, at man derved snarere sarer vild, end bliver bragt paa ret
Vey, og Navnet kan man ingensteds finde igieu. Autor til Muí
Regium simes at troe, ligesom og Sperling med Bar.Holberg, at det
har ligget noer ved Ostoe. Der findes og tvende gamle Gruber ved
Aggers Kirke, noer ved Christiania, almindelig kaldet Drage-Huller
ne af gemeen Mand. Berg Arten er egentlig Skister, som overalt
findes i den Egn, og ellers der betegnes med det Navn Skallberg;
siden den skatter sigi tynde Skiver, om Almuen troede, at Dragen
hvilede der paa en stor Skat, etter formedelst fret Meteoros, som oste
lader sig tilsyne, nemlig den flyvende Drage, som jeg og selv adskillige
Gange har observeret, er og afBergmanden antaget for et got Tegn,
troelig at den ofte paa et andet Sted lader sig tilsyne, og her oftere
frembringes afden fede og Svovlagtige Skiffer end etters, ogaltsaa
diste Gruber deraf faaet Navn.
Baade Agricola og Ziegler taler
om og betegne diste Gruber, og giver dem Navn af Selv- Gruber,
eller at Man der Udarbeidede Selv, Agricola de vet. & nov. Metallis
Lib. il cap. 8. Bergarten giver snarere tilkiende, at det maa have
vccret Kaaber Gruber, soin maastee har vceret Selvhaltige, og er det
formodentlig disse Gruber, som den tydste Bergmester har hast at be
stille med, som af Kong Chriftian den 2den bliver recommenderet Bi
stop Mule 1)19, og som udgav den Revers til Abbedissen i. St. BenediÄX Kloster i Ostoe om Afgifter af Hong ved Aggers Kirke, med
Wollen som ligger tet derved. (*).
Jeg har intet Navn hort paa
disse Gruber.

At forbigaae mange flere andre Steder, vil jeg begive mig til
Tellemarken, og endstiont Crag in vita Chrift. zm, hvor han egentlig
taler om Berg VerkersOpkomst i denne Konges Tiid, ikke bestemmer
Ste(*) Om de Norske Berg-Vcrkcrs Oprindelse in Aa. Scient. Hafn. Tom vil. da Kong Friderieh den 2dcn, som Prim; blev fyldet 15481 Osio, bleve nogle Artikler udgivne, som staae
i endeel Haandstrevne Norske Lovboger, og der ¿lånt andet, at Mule-Mynt stal herefter gaae
sor 4 hvid, et Navn som er mig ubekjrndt; mon denne Mynt kunde ikke have faaet Nav«
as ovenmrldte Bistop Mule, som maastee tillige har hast Mynte« i Osio under Opsyn.
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Steden, faa synes det dog et andet Sted, hvor han taler om Tumul
ten formedelst visse Pnnlcrg, at det da opfundne Berg-Verk har ligget
i Tettemarken; i dette vidtloftige District findes ligeledes Mccngde
Levninger af gamle forladte Verker, som vilde blive for vidtloftig at
anfore. Men siden Baron Holberg anforer noget om et gammelt
Berg-Verk i ovre Tettemarken, og stutter af de store Bekostninger,
som derpnn har vcrret anvendte, at det ittaa have vcrret etSolv-Verk,
og paa sarnme Maade drevet som Kongsberg, og forundrer sig over,
at man ingen Efterretning finder onr et saa kostbart og vidtloftig Verk,
fast afstorre Vigtighed end Kongsbergs Solv-Verk. Menman maa
snarere undres over den Mand, nenrlig Bergmester Ziener, hvis Fa
der havde vceret Forvalter over Omdals Kander-Verk, som ligger
hoyest i| Miil fra forommelte gamle Verk, da det af efterliggende
var let at pnnssionne, at det havde vceret et Kanber-Verk, som ligger
pan Gaardene Nordboe og Skaalie Eyendele udi Vehum Annex
under Fyrisdals Prcrstegield, og kaldes egentlig Slygstull, og er ude«
Tvivl det Kanber-Verk, som Normand i hnns Relntion oln de Nor
sse Berg Verker betegner med det Nnvn Schliesgehel. Det er vist,
at her er giort et stort Arbeide, i sier med Stoller, og er nccsten allene Lnzur Ertz, som her ftilder, hvad Tiid det har voeret i Drift finder
jeg ikke, men ssnes, nt det har vcrret fra lang Tiid af, ssulde man
troe Sagn, gik det langt op i Tiden. Men visse Omstcendigheder for
hindrer nlig fra nt troe dette at have vcrret det rette Golmsberg (*)♦
Endssiont det pan famine Tider og rnnnssee for har vcrret i Drift end
Golmsberg; thi det bliver nok det Mosesberg, som Agricola siger at
ligge i Tettemarken frn Schidn (nu Scheen) circiter LXXX. HX.
miiiia paiTuum; hvilken Distance tresser noget ncrr ind, dnogeennfdette Verkes crldste Gruber kaldes endnu Mnuberg, og een anden noget
lcrngere borte Mosennp, og altsna dette Slygstul Kanber-Verk allere
de i Drift forend 1546, dn Agricolæ Bog de novis & veteribus metal
lis
(*) Hvad Beviis Pontoppidan har haft for sig, da han siger, at dette Verk er ey tvldre end
siden Chriitian den Zdîês Regierings forste Tider, og undffyldcr Holberg dermed, at Cragii
Annales da alt vare komne for Lyset, veed jeg ikke. Thi bemeldte Annales taler vel om Berg'
Brrker i Tàiarken, men der findes Levninger as mange Bergverkrr i dette vidtloftige District
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lis forste Gang blev trykt.
Berg-Berbers forste Begyndelse maa
man tilstrive partieuloere Folk, som for egen Regning har fundet og
optaget dem, og selv lennet sig og Medarbeidere, foin de Tydske kal
der Eigen-Lohmr, toenge ferend øvrigheden derudi har taget nogen
Deel. Troelig, at Nordmanden, fom frem for noget andet Folk har
haft en sierre Eyendoms Friehed, og niere frieragdig, har troet, hvad
han fandt, tilherte ham allene; og underligt skulle detvcere, naar man
erindrer sig den bestandige Omgang med de Svenffe, hvis Berg-Verker i ster ligger paa Gemídseme, fom og de mange Tydske, som fra
lang Tid af dreve Handel her i Riget, deels nedsadte sig her, og ende
lig, aten ftor Deel afvoreMetalgienger ligger lige for Hymne, uden
Dekke etter Dam-Jord.
Berg-Verks Drift har, om ikke ligefaa tilig saa dog naget noer der
ved vceret i Gang, fom hos vore Naboer, men alle saadanne Verker,
fom af en eller nogle faa optages, kan dog sielden have nogen Frem
gang, men ved mindste Hinder forlader det eem Sted efter det andet,.
formedelst enten Mangel paa Berg-Videnstab, etter snarere ikke formaar at bestride Omkostningerne. At Berg-Verker omsider ere blevne Publici Juris,. maa man snarere tilskrive Gejstligheden, som paa
stod Tienden af alt, fom outsider tilfalt Rcgieringen; jeg kan altsaa
ikke andet troe, at den Erindring Dr. Margaretha gav Erich afPommeren, maa have vceret i Anledning af, at allerede i hendes Tiid,
da hun opholdt sig her i Landet, adskilligt har vceret opdaget og i
Drift..
Det forste paalidelige Beviis om Berg-Verker i Tellemarken,
finder man nu i forommeldte Afhandling, vel havde jeg nogen Efter
retning om et andet gammel Verk i dette District, luen dog ikke hort
Noget om dette Sundsberg, som Kong Friderich I. gav Bistop Mo
gens df Hammer Privilegium paa , formodentlig, siden et andet toet
derved strar derefter tildrog sig mere Opmcerksomhed, og hvorom man
havde hort meget tale. J Anledning afforbemeldte tilstrev jeg Prov
sten og Sogne-Prcesteni SilliordHr. Wilde, han derom vilde give
mig nogen Efterretning. Men jeg maa forud anmcrrke, at dette Silttprds Prcestegield liMr i ovre Tellemarken, som nu ligger under
Christi-
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Chriftiñnfñnds Stift. Den Forandring meh Stifterne ved og efter
Reformations Tiden har bragt i Forglemmelse/ hvorledes Inddelin
gen var tilftrne, og allermindst havde man troet, at ovreTellenrarken
nogensinde havde ligget under Hammers Stift, da det baade ligger
Opfloe og Stavanger Stift meget nccrmere. Abiâion Pederfèn udi
sit Manufcr. om Norge siger, at til Hammer Stift horde Hedernarken, Guldbrandsdalen, Toten, Hadelans Kongerige, med andre
Herreder og Boygder, og ncrvncr ikke Lellemarken. Men da det
gamle Grenland, bestaaende af adskillige Fylker, som alt det der lig
ger paa Vestre Side af Miosen, med Sigdal, ovre Lellemarken og
fiere, blev lagt under Hammer Stift, saa er sidst bemeldte paa den
Maade fuldt med: Avre Lellemarken kaldes og i gamle Documenter
Grenland, som i det Privilegio Kong Chriftian den i sie gav S cheens
Bye, og er det afden Aarsage, at Torfæus mener, at Grönland har
faaet sit Navn, siden de fra Tetlemarken fare med Baade til Island
og til Grönland. Hallingdal og Walders laa paa den Tiid til Sta
vangers Stift, en forunderlig Inddeling, ved Reformationen gik
Hammer Stift ind under Opfloe Stift, folgelig og ovre Lellemarken,
men da Stavanger Bisp-Stocl blev forflottet til Chrisiiansand, gik
Hallingdal og Walders til Christiani« Stift, og dermed ovre Tellemarken til Chriftiansands Stift. Hr. Wilde beretter, at fra Sillejord
Prcestegaard Skorvana'ffit Mill i Nordvest, ligger en Gaard kaldet
Sundsbarm, og et Vand afsirrnrne Ravn, Gaarden ligger paa den
Astre Side, og paa denne Guards Grund findes en gammel forladt
Grube af en stor Vidde, som ffal gaae ind under Bierget, med flere
andre Skuffer og gamle Gruber, men ingen veed, naar de har verret i
Drift, og maa det rimelig verre forderneldte Sundsbergs KaaberVerk, Biffoppen af Hammer blev forlehnet med.
Tvert over paa en gandffe liden Distance paa Vestre Siden
udffyder sig et Nerff, hvorpaa og ere nogle forladte Gruber, og een
som kaldes Kongens Grube, og andre, forn i de senere Tider har ver
ret dreven af en Kiobmand navnlig Juftenfen. Kongens Grube, som
laa under et overhengende Bierg, der formedelst Sletter og Aarer i
Stenen Tiid efter anden losnede, og omsider nedstyrtede, opfyldte
Gruben gandffe, paa en Tiid som Arbeideme vare i Gruben, som
R 2
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derved ynkelig omkomme. Field Veggen, som staaer tilbage, er nceften
blaa etter blåagtig af det nedrendede Victriol Vand, og indsprengt
med gnul Kaaber-Ertz. Jeg bar haft en Qvitermg i Hcrnde af 1606.
hvoraf erfaredes/ at det endnu blev dreven for Kongens Regning, men
om just bemeldte Grube da var i Drist, eller noget andet 'Sted arbeiLet, vides ikke.
Dette sidst bemeldte Verk er det, som almindelig kaldes Guldnces Kaaber-Verk, troelig af den guule Kaaber-Makm, og af det
Ncrsseller Odde, fom styder sig ud i Vandet. Efter FortKtting skal
de ovrige Arbeidere gaaet omkring i Boyden og betlet.
Provsten Wilde beretter etters, at dette Verk maa have vceret
af stor Vigtighed, siden Arbeiderne stal have haft deres egen Lydske
Prcest, og at Tomten til hans Boekig vises klarligen uden for SilLejords Kirkegaard, og at der har vceret tvende murede Kirker paa den
famme Kirkegaard, nemlig St. Oles og St. Halvors Kirke, af den
sidste fremvises endnu nogle Rudera, hvorudi staaer sire Skubber af
en stor Alder, ndi hvilken de tydste Bergfolk stal have holt deres Gudstienefte, hvorvidt der kan vwre at bygge paa dette, indlader jeg mig
ikke udi, da det vel ikke andet er end en Tradition, og ikke endnu med
noget paalidelig Brevskab er beviist. Dette vilde faae mere Lys, ont
man kunde, som enhver ouster, faae eengang at seeden belovede Conti
nuation afde Norste Berg-Verkers Historie. Jeg maa ikke glemme
atanfore, at mellem Bochavret og dette Sittejord er en Vey, som
kaldes Berg-Stien. Ligesaa at een fierdings Vey i. Nordost fra
Sundsbarm ligger et Berg, fom kaldes Stavs eller Heste-Nytten,
fom ellers kaldes det rode Berg, hvoraf faaes den rode Jaspis, simr
i Statholder Wibes Tiid blev Maren, sieben og poleret til Daaser og
andet. Een Bordplade til et Theebord blev og af samme Herre til
Kongen nedsendt Ao. 1727. er dog snarere et Slags Porphyr og i sig
felv Qvartzartig. Her kunde faaes store Blokker og Ovner ril Co
lumner, Vaser og andre af de til Bygninger tieulige store og fore
Prydelser.
Der har ofte vceret paatcmkt at optage detteKaaber-Vcrk paa
nye, og dertil allerede for nogle Aar siden giort Begyndelse. Ertzen
stal
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stal ikke allene verre rüg paa Kaaber nun end og paa Solv, ja afen
temmelig Guldgehalt, nun den er faa hoy angivet, at jeg maa tage
i Beteenkning at anfore den, baade for bemelte Sundsberg og Guldners har nok verret paa en Tiid bearbeidede, og Werket beholdt Navn
af det sidste, og formodentlig det famine Werk Agrícola under det
Navn af Goldncrsberg Coc. cit. hb. 11. cap. XL äussrer: in Norvegia
vero poft Bergum vetus oppidum eft Regia Tilemarchia, cui Schida
oppidum, poft quod in montibus funt duo æraria Metalla.
Quo
rum alterum Golnesbergum, alterum Mofesbergum nominatur.
Illud diftat a Schida circiter LVI. millia paiTuum.
Hoc circiter
LXXXI1X. Om det sidste nemlig Mosesberg er tilforn talt. Di
stancen, som Agricola angiver, at Goldncrsberg har ligget fta Scheen/
tresser temmelig ncrr, da Guldners p. p. ligger en 7 Miile eller noget
nute derfra.
Vel siger Crag, at de til Sachsen ftndte Ertzer til at prove
vare Kaaber og Blye Ertzer, rugelig blandet med Solv, og ligesaa
iChriftian den zdies meddeelte Privilegium, daß solche Gange sonders
gut Kupfer mit Bley, welche sich mit Silber und andern Metall
augenscheinlich sehr reich beweisen, og Agricola strap efter bet fore»
stagende i det 13 Cap. at ligesaa i Tellemarken omtrent en Mill, íex
mi ha paíTuum, fra Scheen vare Bly-Gruber, hvortil blev indkal
dede Bergfolk fra Meisen. Man finder endnu her og der forladte BlyGruber i samme Egn, og as Distancen syntes det ikke uligt at kunde
verre den strap i Begyndelsen ommeldte Bly Grube paa Trog i Barnble, faa man havde nogen Adgang at troe, at enten dette Sted eller
et andet as lige Lerngde fra Scheen maatte verre det garnie Golmsberg, siden Agricola beretter, at det var til den Blye-Grube deSachfiffe Bergfolk blev indkaldede, men dette bliver dog nok ikke rigtig.
Baade Crag og Agricola siger, at disse Verker laa t Tellemarken.
Intet District er nure ubestemt end dette, baade hos gamle og nye
Sklibentere, endog ikke Undal/ som den beste af alle.

Men saa meget er vist, at hvad nu kaldes ovre Tettemarken, er
det rette, og har altid saaledes verret kaldet, bestaaende af 7 Prcrste»
Gield, og dets Indbyggere altid verret anfeete for de haardeste og
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gienftridigste, hvorom man har saa mange Beviser, og altid varet
genegen til Opror, vant at leve ncrften i deres naturlige Friehed.
Gejstligheden har med al deres Konftgreb ikke kundet bringe den: til at
tiende paa samme Maade, som anden Steds. Om det er diste Pri
vilegier Crag tater om, hvor Oproret skede, og de beraabte sig paa,
kunde vel vare. Endelig siges lned utrykkelige Ord i den Golonsbergffe
Berg-Ordning, hvorledes Norge var velsignet med adffiilige BergVerker og Metaller, t Besynderlighed detGolmbergffe med Solvrige
Kaaber-Erher, og altsaa ikke Bly-Ertzer, thi Forordningen taler om
adffiilige Berg-Verker. Det korniner altsaa an paa at trefft dette
Goldhaltige Kaaber-Verk i Tellemarken. I et Brev fra Oberberghauptmand Broftrup .Gedde til Statholder Krabbe as l) August 1655.
strives. I11 Giver jeg Eders Excellence tienstffyldig at vide, det jeg
" paa 3 Ugers Tiid haver vceret forreist her fra Solv-Verket, og
" hoyst i Tellemarken, beseet adffilllge Verker, blank andre Marn selli Kaaber-Verk, som nu er gandffe indstillet, for Mangel af
" Mcengde af Ertz. Siden Golmsberg der sammesteds, son: er det
** celdfte Kaaber-Verk her i Landet, og derpaa er Chriitiani gtii Berg** Ordning forsi anrettet, mens Bergfolkene bleve af Bonderne der" omkring flagen ihjel 1540. eller noget for den Tiid. I samme Brev
“ beretter han og, at det store Kaaber-Verk i Sverrig (Falum) ffa! haz/ ve lidet et stort Brud, hvilket pleyer at betyde nogen Changement
‘2 ndi Regierungen.

I en Relation fra forrige Etatsraad og Stiftamtmand over
Chriftiansands Stift Henrich Adeler af 10 Martio 1713. til Stat
holderen findes folgende. “ Udi denne District (ovre Tellemarken)
“ findes og gode Antegninger til Ertz og sccrdeies Kaaber Gange,
" mens dog ikke af bestandig Varighed: saa haver der og vceret udi
“ Silejords Prcrftegield et anseelig Kaaber-Verk, dog for lang Tid
" siden, nemlig udi Kong Friderich den 2dens Tiid, og kaldet Guld" nces Kaaber-Verk, hvor den forste Berg-Ordinance udi Norge for de
H Tider stal vcere gjort og kaldes Guldncrs Berg-Ordinance, dog
" omsider formedelst Biergets Udfald blevet ode, sees helst endnu
2 Kirken, som de Lydffe Arbeidere og Betientere til Verket haver
2 hast
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" hast ffonenfce paa en Kirke-Gaard hos ben N»rffe Kirke, foui W
“ mnm haver hast.
Videre i fantme Relation ont Omdals Kaaber-Verk i Forisdahls Prastegield i Schafte Annex, herforuden haver i famine Schaf
te Annex vceret et andet Kaaber-Verk Sligstoelen kaldet,, dog nu
udgangen.
Broftrup Gedde giver Verket Navn efter den trykte BergOrdinance, fom en 8te Aar tilforn var paa nye oplagt og fadt i sin
forrige Kraft, og Adler stråledes som det kaldes af meenige Mand,
som maa deriveres afKaaber-Grnbens Beliggende, som fer er meldt.
Alle Omstandighederne tilfammentagne maa tiene til et konftig Be
vits, at dette Guldnces maa vcrre det gamle Golmsberg, fom man
ellers ingensteds igienftnder. Da intet Steds Navn ellers har den
mindste Overeensstemmelfe dermed, i det miltdste i dette District.
Hvad Navnet Golmsberg betreffer, da er det jo stedvanlig, at alle
Nomina propria lider megen Forandring, deels ved Udtalen, deels
ved Skrivning, i Scerdeleshed, naar Fremmede skal udlade sig, da
Forordningen ogstra er forfattet udi et fremmed Land. Men jeg skutte
dog hellere troe, at den gandffe Forffiel bestaaer blot og allene i en
Trykfeyl, thi da Verket af forotmtteldte Omstændigheder tilkom det
Navn af Guldnces, og Agricola navner det rigtig Goldnesberg, hvil
ket ham ikke kunde vare bekiendt uden af Efterretninger fra de TydffeBergmand, og i star fra den da varende Borgmester, hvorom mere
siden. Agricola var felv Physicus og Raadsherre til Chetnnitz paa
de Tider, og som bekiendt giorde sig ruegen Moye at indhente Efterret
ninger om alle bekiendte Bergverker. Thi hvor let kunde Gotdncesberg forvandles til Golmsberg , een eeneste Toddel kunde vare alt nok,
i sar naar der bruges ikke Latinske, men de almindelige brugelige Caracterer og gammeldags Bogstaver. Naar man nu overveyer, at
Navnet Golmsberg ingen steds i det gandffe Norge forefindes, at det
har varet et Solvhaltig Kaaber-Verk, at det efter Crags Beretning
laa i Tellemarken, at det forommelte Sundsberg, font ligger jevnsides ved Guldnas , eller font Agricola kalder det Goldncesberg, alle
rede 1524 blev givet Privilegium paa, at famme Guldnces er meget
Vand-
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VaudDrKgtig,. at dette Guldnoes fra forrige Secuto af er bleven an- ■
feet for det gamle Golmsberg, at der har vceret giort dertil bekostelige
Anlceg, og endelig, at baade Berginester og Bergmoendene vare fra
Sachsen, af hvilke Agrícola uomgcrngelig man have indhentet sine
Efterretninger om de Norffe Bergverker, og ikke noget Steds bencevner Golmsberg, men i det Sted ffriver Golnesberg, lom i Skrivnin
gen har faa stor Overeensstenunelfe, faa flutter jeg, atforommelte
Guldnces i Sitliords Prcestegield, eller Agricolæ Golnesberg er og
bliver det gamle Golmsberg, og at dette sidste er et urigtig Navn,
foraarsaget enten ved en Skrive- ellerTryk-Feyl, og tillige forvoldet al
Den Vilrede og Uvished man har vceret ndi til at finde ost benevrrte
Golmsberg iglen. Umuelig kunde Agricola have forbigaaet at give
os nogen Efterretning om et Golmsberg, hvortil de Sachsiffe Bergîncend og Bergmester vare indforffrevne, og som blev givet Privile
gier, og en omstomdelig Bergordinance, om et simdant Verk havde
voeret til, foranderlig fra det af Harn benevnte Golnesberg.
Men
mere nyttig var det, man havde nogen paalidelrg Efterretning our
selve Verkets Beskaffenhed, Gangenes Mcegtighed, Ertzernes Indhold, med videre til Efterretning hvad der var at hente. Crag siger,
at deels Ueenighed mellem Bergfolkene og Venderne, deels Gruber
nes Vanddrcrgtighcd hindrede at forfolge Arbeidet, faa at Kongen i
faa Aar blev kied ved de paagaaendeOmkostninger, men beretter ikke,
hvad Liid det blev forladr.

Det var meget, om i disse faa Aar det var i Drist, at allereLe en nye Kirke blev opbygget og en tydff Prcest kaldet. At der har
vceret betcrnkt paa et stort Anlceg, kan man flutte baade afPrivilegier
og Bergordinancen, endog til en egen Bergstad, som ffutte have saaDaune Friheder, som anden steds.
Det synes ligesom, at Autor til Muí*. Regium vil sige, at
Mynten , som Kong Hans lod oprette iOfloe, blev siden brugt til det
Selv, som blev vunden ved Golmsberg, og at samme laa isamme
Egn (tra&u), det sidste urigtigt, og det forste kunde man tvivle om, om
det var saa vidt kommen med Golonsberg, atSmelte-Ovner, GahrOvner og Seigrin var i Gang, og Selv udbragt i de faa Aar det
blev
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blev drevet. Dog bor man ikke negte det, endffiont bemeldte Autor i
soer ikke anforer nogen Mynt, som deraf etter paa de Tider stagne.
Det udbragte Kaaber roser Agrícola, og setter det i Lignelft med det
Kutteubergffe formedelst sin Rodhed , ligesom det Neuesohler, La deritnod andet Kaaber var mere guulagtig.

De Norffe Verker kom allerede i saadant Udraab, at ikke attene de forssrevne Bergfolk fra Meisen, men endog fra andre Steder
begave sig her ind, som Mathefius in Sarepta beretter, end og fra det
gaulle Berg Verk mettekn Ilkossog Tarnow i Pohlen, si)m derover
og forinedelstUeeuighed, og tildeels Vanddreegtighed blev indstillet,
som Albinus beretter eftei* Joh. Willichius, som ved disse Tider levede.
Af samme Berg-Ordlnance , seer man at der allerede var bestilt Berghauptmand,^Bergmester, Geschworne, Zehender, Austheiler, Kegenffreiber, Bergschrerber, som vare store Anstalter i Begyndelsen,
og maatte ufeilbarlig betynge Verket. Crag siger os at Stygge Baggefen blev forft betroet Opsigten, og siden Anthonius Bryske, den
forste havde den Skicelme nt hand blev optagen af Nederlanderne, og
siden Rettet, lagt paa sire Steyle, under Paaffud han var en Spetdere, den sidste blev siden Rigens Canceler, i hvis Sted det synes at
Joer Jenien er kommen IS45. vid. Danffe Magazin 1. Bind, og at
Johan Glaflon bestilt til Bergmester, denne sidste var den der egentligen giorde den forste Indretkling og maaffee Udkast til en Plan, hvor
efter det nye Verk ffutte drives, og i den Henseende fortiener at erin
dres, men da jeg ikke har Melzeri Kroniche etter andre Sachsiffe
Berg-Aarboger, som formodentlig har mere om disse Norffe BergVerker end vore Egne , i soer skriftlig Efterretning, fom troelig sindes
fiere af Udenlands end hos os selv, faa maa jeg lade mig noye med
hvad Adolph Beyer derom melder i hans Okia Metallica. Samme
Mand Johan G lafler var 1534« Bergmester paa Gottes Gabe i de
Sachsiffe Ertzgeburge , og blev taget i Raad med andre, om en nye
Bergordnlng for Bergverkerne og Berstcederne Plate, Gottes Gabe,
Schwartzenberg og Schneeberg. I samme Aar, som Beyer beretter,
nemlig 1534. begierede Kong Omftian den zdie, da Berg-Verkerne
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paa Halmsberg C) (atter et nyt Navn) og det nu vcerende Kongsberg
vare opkomne, af daveermde Churfyrste Johann Friderich, Bergfolk
fra Sachsen, og samme Aar bleven afhente» Men dette maatte man
tvivle om , siden Kong Chriftian endnu ikke kan siges ar verre bleven
Norge mcegtig pan denTiid; thi det var Aartt efter at allene de SynVensieldste antoge ham til Konge.

Dog er dettroelig at denne Bergmefter Hanns Giår, forend
izzT maa med de Sachsiste Bergfolk verre indkommen, troelig han
med Arbejderne har vcrret indforskrevet af Vistoppen af Harn nrer og
Med-Interessemere 1534. og da Reformationen noget derefter blev
indbragt, og denne Biskops, som aflrud Ulftand blev fangen taget,
Vcelde og Myndighed med de andre Biskoppers tog Ende, har for
modentlig Kongen taget dette Bergverk rned andet nrere geisilr'g Gods
under Kronen. Af den Churfyrftelige Skrivelse af 1538. Torsdag ef
ter Martini, erfarer man at bemeldte Giaiiér efter Kon gel. Begiering
var indsendt, for at befordre de nye Berg-Verker i Norge, og at han
havde giort Forssag til Kongen, at det maatte forholdes med Disse
BerssVerker, soin ved de Sachsisse, og dertil forfattet nogle Articler,
hvilke Kongen sendte til Lhurfyrften, forat indhente hans Raad ogBetcenkmng, tilligemed sammeGlaåsvidereBeretniug. Denne Skri
velse er stillet til Paul Schmidt Zehender paa Schneeberg, etter som
hans Titul i Churchrsielige Skrivelse lyder: unsern Amptsverweser
ussm Schneeberg, hvor efter Churfyrsteren striver, at han nemlig
Schmidt vel erindrer sig at Churfyrften allerede tilforn havde tilsendt
Kongen efter begicrr, visse Arricler til Berg-Verkernes Oprettelse,
men da Kongen begicerer videre Raadforinger, cg Schmidt, font har
Len beste Efterretning om disse Berg-Verkers Handlinger, saa forlan
ges, at han'tager disse Articler for sig, og med Fliid overveyerdem,
og siden sender det alt igien ttl Chnrfurften, for Der efter at stikke til
Kongen , og da afKongens Skrivelse erfares, at Hanns Giafler er
kolumen hiem iglen, da at kalde ham til sig og forhore hans videre Be
retning(*)
(*) Ska! vcrre Golmsbekg. Beyer har nok ladet sig forføre af ftranfsrte Auctores, fom har
troet, at Golmsberg ligger i smink Tract,- som nn Soly-Mket KonKshrrg,. og er een Forrzttttlse as det strste.
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retninger. Man kunde nceften troc at det kunde noere disse Atticler,
font et Udkast til en Bergordnmg, font enten Hen Hanns Glaffer har
opftdt, eller Lesom Ehurfyrsten forsi -tilsendte Kongen, som Hr.
EtatsraadCangedech har indfort i sin Afhandling om de Nor ffe Berg.
Verker, og staaer i Tvivl om enten de ere forfattede i Chriftian den
2dens eller chriiUanten zdies Tider, at de ore oversadte afdetTydffe
er paakiendclig maaffee, af Brochman.
Bemeldte Hanns .GiafTer maaederpaa vare Reist tilbage iglen
til dette Golmsberg, siden Crag anforer ham som Bergmester under
det Aar 1539. og da allerede baade Privilegier og Bergordninger vare
givne, nemlig 1539 & 1540. Hvad Tid han har qviteret Bergmester
Lienestm finder jeg ikke, men det kml ikke verre ffeet 1538., som Beyer
nierner. Ester hans sigende ffal han -siden være bleven Bergmester til
Schwarzenberg.
Den forste Edition af denne Golmsbergffe Bergordnmg er
bleven saa Rar, at dm bliver regnet iblant de meget sieldne forekom
ne Boger, findes dog udi Hr. Confereneeraad Luxdorfs SeleSte Bi‘bliotheque og er trykt i Quarto.

Paa Titulbladet Fol. a.
Bergkordnung des
löblichen newen Bergkxvergs
.auff dem Golmsbergh, in
Königreich Norwegen.

Intïgnia Regnor.
Daniæ & Norvegia

Fol. 6.
^ Das löbliche Bergkwerk
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Sidste Blad Fol. 6.
Die Ordnung
zum Lefer

Anthoni Rcutther fte lief mich
Wolff Meyerbeck hat gedruckt mich
Ins Keich Norwegen lige ich
Die Strafte zürn Rechtumb zaige ich
Haft Luft, fo magft erheben dich
Volg mir es wird nicht reuen dich
gedrucht in der Churfürftl.
Stadt Zwickaw, im Monath
Aprillen nach Chrifti gepurt
M.D. XL.
Beyer formoder at denne Anthon Reuther , ffm har conciperet Berg
ordningen, at have vocret en Churfyrftelig Secretarius, man vol for
staaes Mledes, at han har bragt i Orden egStiil, hvad de BergkynLige havde opsadr.
Afde forommeldte afHr. Etatsraad Langebech auferte Ar
tikler fees> man har varet bFcmkt paa, at Bergordinancen skulde
forfattes i det Danffe Sprog, maaffee det har paa den Lud varet
noget vanskelig, at overstrtte en heel Berg Ordning, som i fremmed
Land, og paa et fremmed Sprog var forfattet, og vilde maaffee blive
en Blanding af Dansk og Tydff, men da Forordningen fornernmelig
foreffriver hvad enhver Bergbettent var paalagt L og bande Betientere
faavelsom ArbeiLere vare for det meste Tydffe, saner det nok Aarsagen, hvorsore Len blev udgiven i sit Originale Sprog. (*).

At Len er tagen heel og gandffe af de Tydffe Bergordmancer,
cr Kendelig, fan Len gandffe Indretning var efter den Tydffe Modell,
ja
(*) Da KvlW Chriffien M zdie just i Aaret
var i Brunsvig mb andr-» Protêstavtistè
Fyrster, og paa samiM Tiid Raaöet i Goslar bessgte Kongen, om at antage sig d.res Sag,,
betreffende de Gvslarffe Brrgvrrker, med Hertug Henrich,, og til den Ende overlcserede deres
gamle Doruurenter og Privilegier, er det at undre over at Kongen ikke betreute sig af de Hap
hisse Bergkyudige. Det synes at bestyrke^ ak baade Glaifer og de Scchsiffr Bergsolk allerede

Worm har maatttL veem antagm.
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ja endog paabuden hvad som ikke udtrykkelig i denne var afgiort, stutte
afgiores ester de Chursyrstelig Sachsiste Bergverker in specie, font
paa Berg-Verk Schneebergs Sancto Annenberg, Marienberg/ og
fom anden Steds er brugelig. Gaaledes beraaber sig og de Tydste
Bergordinancer, den ene paa dm anden, ja at endog bon JoachimsThaier Bergordning har vim legis i Sachsen.
Det synes vet at denne stutte vare almindelig for gandste Ri
get, men den hensigter saa got som gandske, og eene til detteGolms.
berg/ da derattene tales om Kander og Golv, og hvor egentlig faadanne Embedsnicend og Betientere vare, fom skulde holde over og befor
dre Forordningens Hensigt, og ellers ingensteds i Landet fandtes, til
lige at den overalt har Hensigt til Gewerkskab, font har Deel i en funden
Grube, med een etter stere Maas, i et Stott-Arbeyde, fom benytter
sig med andre, afeen og famme Smelte-Hytte, een bestemt vis Asi
gift til Hytte-Betienterne, og ikke maatte smelte andensteds/ hvor
ledes stal forholdes med et hvert Participantstabs eller Gewerkers
Slag og Ovnbruch / hvorledes med Muthung, Bestetigung, Frist,
Vemresien, hvor mange Deele en Grube maa inddeles udi, i sar
hvorledes skal forholdes, om adstilte forlenede Gange komme sammen,
og med Stott-Arbeide, og hvad derved. Dindes, saa det simes at den
for presse folger de Tydste Indretninger, font i et vR Bezirk, etter
Revier og Ertzberg, kan have mange jevnsides Berg- Verker ved hin
anden. Hvor enhver Grube havde sine egne Participantere, og saaledes for ttlig bestemte Mccngde specielle Tilftrlde, uden at verre for»
viftet om det alt vilde blive applicable paa er andet Land, af forander
lig Situation, Indretninger, Indbyggernes Rettigheder, Mor
Forstiel paa Mmeraliers Lenerstced, samlede etter eene liggende med
videre. Saa det bliver nok rigtig hvad en beromt Mmtd har sagt, om
de publique og borgerlige Love. Les loix publique & civiles doivent
etre tellement propres au peuples, pour les quelle elles font faites^
que c eít un tres grand hazard y fi-celles d’uneNaciony peuvent (Con
venti à une autre, (*),
<
S Z
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Jeg veed ikke, out ved alle faadanne nye Indretninger, det jo
Dar mere mådelig, allene ad cautelam at stipulere, eller allene
-statuere i Le visse forud seende Tilfalde, og fom var allene overeensstemmende med det begyndte, og faaledes a lime at giore provifionelles Anstalter, fotu Tiid efter anden kunde forsges, ved indhentende
Refponû, Erklceringer, Refcnpter rc. L forefaldne Ouoestioner. Ud
faldet har og viist at de fleeste udi bemeldte Bergorduing, afgiorde spe
cielle Armier fast ikke siden dm Tid ere forefaldne, eftersom det gandffe
BergVasen er af en anden Beskaffenhed her i Landet end iTydffland,
Indretningerne paa en gandffe anden Maade.
Jeg maa dog ikke
ncegte, at det var nodvendig i Begyndelsen, da man intet havde at
feile efter, at en Orden og Forffrift maatte haves hvorefter man skulle
rette sig, og da paa den Tiid var faae eller ingen Bergkyndige, son;
var belsben in jure Metallico, saa tilsagde Noden, man maatte
laane af Fremmede, allene det havde vccret at onffe, det havde kun
det skee nled behorig Reftriotion, og i Overeensstemmelse med Landets
Beffassenhed, i Særdeleshed, da denne fast i Forglemmelse faldne
Bergorduing, atter blev draget frem for Lyset, da jeg ikke finder at
Den har mret i Brug siden, ssoreud den 29 Martii 1644., Da den udi
st Kongelig Restript fra Cansleren til Statholderen H. Sehefted, bli
ver erindret, nemlig de som soger efter Berg-Verk, ffürfe og forfolge,
og udi forste Thagemaal at feste, dog at faadant ffeer efter fordum
Dores Olde-Fader Hr. Chriftian grid hoylovlig Ihukommelse, ud af
Lhurfyrßendom Sachsen reciperede Bergforordning, hvilket Rescript
daade paa Tydff og Dansk afStatholderen blev meddelt EmbedsmcenDeue, og anbefalet Statholderen at lade samme Rescript trykke og
publicere, findes og iblant Chriftiani 4ti trykte Forordninger. Troelig at denne Bergordinance er bleven erindret af da varende Oberberghauptmand H. Sigf. v. Lutnchawen til Kmehlen, sont Rescrtptet taler
om, som mueligens var Forordningen bedre bekiendt end andre. Dog
blev samme Forordning ikke sadt i sin fulde Kraft/ forend Aaret derefter,
i den Jnstrux, som blev givet Lüttichaus Eftermand Joh. Chr. Lopin,
fem ffulde tage alle Berg-Amter og under Officeer i Eed efter den
Churfachsiffe Bergorduing, .og at sarnme ffulle efterleves, i Folge
Deraf
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deraf er den paa nye Oplagt 1647. noget tydesigere end tilforn, hvorudi beftaaer, ved jeg ikke. Derefter er den indfort in Corpore Juris
Metallici,; een Samling af Tydste Bergforordninger trykt Ao. 1696..
Skulde Ut vcere Umagen vcerd, at anfore en Tydst Juristes
Betcenkning i Henseende til denne Bergordinance, naar han siger, at
Berg Verker i Norden ere langt seenere opkommen end t Tydffland^
og at der ikke findes mindste Spor, at der i Norge og Sverrig i de
ganlle Tiider har vceret Berg-Verker; og strax derpaa siger han, at
Berg Regaler i Dannemark og Norge, og de ovrige Nordre Lande,
har taget sin Begyndelse paa samme Tud, fbm i de ovrige tydske Pro»
vinder, efter som Keyser Otto den store undertvang disse Riger, meV
stere andre af ham anbragte Beviftr. J. G. Bauflens Iniritutiones
juris Metallici Germanici. Hvad det forste er angafiende i Henseende
ril Norge, agter jeg ikke at stride med ham. Vore Naboer stulte
dog ugierne fordoye saadan en Paastand. Hvad det sidste betreffer>
overlader jeg det til vore Publicister, om det ellersvar vcerd at iglen-'
drives. Til Slutning kunde man fremfette den O.uceftion, om sinnme Bergordning endnu ftaaer ved Magt, eller om den stal ansees
propter non ufum at vcere præfcriberet, eller efter Bergmands Ta-'
lemaade at vcere falden i det frue. Jeg finder den ingensteds i de esterfolgende Forordninger speciel benevnt eller anfort. I Chriftian den
ztes interims Bergordinance ftaaer, at der lidet eller intet agtes omde udgangne Bergforordninger, og altsaa denne at gielde, nemlig;
interims Bergordinancen, indtil een fnldkomnere Bergordning bliver'
forfcerdiget, og den 13. Art. siger, at Participanterne stal vcere for
bunden/ sig efter de udgangne Bergforordninger indtil videre at rette'
og forholde. Siden den Tid er den fuldkomne Bergordning ikke ud
kommet, vel at derpaa har vceret Arbeidet af visse dertil udnevnte,som og her og der hviiler i deres Udkast, men ikke nogen Liid revideret,mindre approberet, hvorom mere en anden Gang. I alle de paafolgende publique Anstalter og Forordninger betressende Berg Verkerne>
er den aldrig nevnt eller henvist til, og mig heller ikke bevidst at den er'
bleven paaberaabt nogensinde i Rettergangs Sager, etter at der eftep
sr
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er giort noget Üdflag, etter Domme derpaa gmndetfig, etter eengang
er allegeret, ja end ikke foin et Jus fubíidiaríum Metallicum, thi visse
Anstalter afBerg og Oberbergamptet, som juft ikke har verret deter
mineret/ og asgiort efter almindelig Bergskik etter Brug/ ere snarere
skeed efter andre Bergordinancer end efter denne. Muthinger, Forlehninger, Frister rc., fom Vedkommende bliver bevilgede, er flet ikke
efter den i samme chríítiani zru Bergordmng foreffrevne Formular^
Tilstdst maa jeg erindre, at dersom man knude giore sig denne
vifte Formodning, at Hr. Etatsraad Langebech engang fik saa megen
Tud tilovers fra sit vigtige forehavende Arbeide, og som saa meget
mere interesserer Publico, at kunde opfylde sit Lofte med Contimrationen om de Norffe Berg Verker , giorde jeg maaffee bedre at tilbage
holde med dette; ogom det ikke kan ffee, puffede jeg og mange flere,
han i det mindste havde faa megen Leylighed, at kunde forege dette
med sine Anmerkninger, etter give os en mere udforlig Efterretning
om dette Golmsberg.

For-
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^^îSslv-Verket Kongsberg man instes font et af dette Riges
<^z fornemste Herligheder , og billig burde have Sted i Landets
Natural Historie, four vel af andre allerede er til deels efterkommet,
men ikkun allene Summarisk ; Saa har num troet, at een faa vigtig
Opdagelse, og et Berg-Verk af een faa stor Betydenhed, fom med
rette kunde kaldes et afNordens dyrebareste Klenodier, sortiente en
mere omsterndelig Beskrivelse end forommelte: Tcrnkende at ikke alle
ne Bergkyndige, men endog andre , vilde finde Behag i at vide noget
mere herom, end hvad man hidindtil har vidst.
Vel har man fra nogen Tiid af haft det Forfat, men de behovende Efterretninger vare ikke tilftrcrkkelige, tilmed befandtes det
Kongsbergiste Archiv langt fra i den Stand, som vedbnrde, og alt for
lneget ilde tilreed og mangelhaftig. Aarsagen dertil er de mangfoldige Forandringer, font Solv-Verkets Direction har vcrret undergivet
baade i den Tiid det blev drevet ved et Participantffab, som siden, da
og Oberbergatntet i lang Tiid blev holdet i Christiania.

Uagtet alt dette, haver vi giordt os al Umage at firmle sita
meget man har kündet overkomme, og deraf forfattet en historist Bestrivelfe faa omftcrndelig, fom har varet os mnelig, hvilken upaatvivlelig i sin Tiid meget kunde forbedres, naar stere Original Brevstaber
og dertil horende overkomtues. Af den Aarfag har num og vcrret
tvivlraadig, om det stnlle komme for Lyset i den Stand, som det nu
findes. Endelig paa det firavel Fremmede, fom egne kunde blive noget
bedre underrettet om dette Bergverks foranderlige Skiebne, og mueligens det endnu lcrnge kunde henstaae, inden man kunde forvente en
mere fuldkommen Historie, har vi befluttet at levere, hvad vi har
kundet fremstaffe.
T
Men

i4ñ___________ D. Fortale._______________
Men da maaffee Bergkyndige onffede sig forud en Efterretning
em felve Verkets Situation og Beliggende imod de andre ontliggende Egner og Districter, og tillige noget em Ertz-Biergets naturlige
Beskafferched, dets Ganger,. Klyster, adle Geschiche, Berg Arter re.
har vi provet paa at give saa megen Oplysning derom, foiu vi formaaede. Kyndige veed, hvad ver udfordres til at levere noget fuldkom
men og omftccndelig i denne Sag. Neppe vilde een Mands Erfaren
hed og Indsigt hertil vccre tilstrcekkelig, mange Aars Antegnelser og
Iagttagelser maatte samles, saavel om det ud- som det indvendige,
foruden en mere end almindelig Bergkyndighed, af hvilken ingen af
os kan rose sig, og da vi tillige ingen Forgccngere har haft, fom kunde
veylede os , uden det lidet vi af andre har laant, formoder vi at undffyldes, om ikke alt ffutte vccre saa gandfke ret truffet. Vifter det, ak
Lette Bergverk fortiener en besynderlig Opmerksomhed, da det under
skiller sig i mange Ting fra de fleste andre, og neppe sindes dets lige,
L det mindste i denne Verdens Deel, saavidt os er bekiendt.

Og da man har fundet Adgang at indlemme det udi de Kongs.
Videnskabs Selskabs Handlinger, nted Tilladelse, Liid efter anden,
ligesom Tiid og Leylighed gives, at indlevere flere Poster til Oplys«
mug om dette Bergverk, saa skal man vccre betccnkt paa, at efterkom
me, det faasnart mueligt er. Puffer intet hellere, end andre mere
Kyndige, eller forn skulle vccre forsynede med flere og sikre Efterret
ninger, vilde berige dette Forehavende med deres Iagttagelser, i hvad
det vccre maatte, og rette det, hvorndi man ffulde have stylet. Ende
lig da dette Solv-Vcerk blev optaget og kon: i Drift, finder man fra
den Tiid af mange andre Bergverker at vccre lagt Haand paa, og
ligesom opmuntret baade StandsPersoner og andre at beffcrftige sig
Dermed, saa meget mere, fom den store Konge, Kong Chriftian den
4de paa alle Mander fogte at underststte deres Forehavende med Pri
vilegier og, Friheder, og selv tog Part i adffillige andre Verter. Hvorfore malt har her og der givet nogle dog korte Efterretninger om
saadmlt.
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ette Rige kan man ansee font et idel sammenheengende Bierg,'
thi efter al Formodning har alle dets Field og Bierge Sammenhceng med hinanden, under de dybeste Dale, Vand og Moraher,
og hvo veed, om man ikke med visse Bergkyndige kan ansee paa samme
Maade den gandste Jordklode.

Det gandste Land i sin hele Straknmg og Brede er opfyldt
med vidtloftige Field-Strekninger, Berg og Berg-Aaser, som stilles
ved lrtindre og bredere Daler. Stor-Iieldet giennemstieer det gandste
Land, og deler Riget i det Norden- og Sondeusieldste.
I Almindelighed synes det, at Berg-Traeterne har deres storsie Steilhed mod Vesten med nogen Afvigelse til een af Siderne. BergStrockningen, fom gier Grcendfe-Skiall mellem Rigerne (Norge og
Sverrig) er her paa et Beviis, da samme Strcekning er meget mere
Laugfluttet paa den Kstre end den Vestre Side.
Veyme fra det Sondensieldste til Bergen og Trundhiem over
Fille-og Dovre-Field, ere mere langsom stigende, end paa den Vestre
og Nordvestre Side, hvor de ere meget mero steyle, t Besynderlighed
ved Fille-Field. Mere kiendelig er det ved visse Flotzer as Kalk og
Kalkagtige Bierge.

Endstisnt nu dette Rige er maastee det Biergfuldeste i denne
Verdens Parr, og paa sine Steder har adstillige hoye Field, saa tviv
ler man dog, at deres Lod-rette Hoyde kommer op mod andre af det
Ts
hoyefte
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hoyeste Slags. Troer altsaa, at nogle har giort for meget af vore
NorffeFielde, ikke at tale om dem, som af blot Gisning har dristig
angivet Bierges Hoyde, fom de aldrig har seet: Saaledes angiver
Ricciolus de Norste Bierge at vccre lige med dem i Chili af9 Italienste Milles Hoyde, Kirkerus af 6000. Klafter eller Favner.

Pontoppidan paastaaer, at Dovre-Field er det hoyefte i Norge,
ja maaffee i gandffe Europa, ogFille-Field, fom han selv besaae, for
en halv Norst Miil eller 3000. Favner; (*) Endstiont det os ikke er
bekiendt, at enten disse eller andre afvore hoyeste Fieldes Hoyde ere enten
ved Barometret bestemte esser Geometrist opmaalte, '(**) faa er der
stor Formodning, at hvad forbemelte Autor angiver om Dovre- og
Fisse-Field er rigtig; Thi ere de Iagitagclfer paalidelige, fom ere
giorde ved de Peruanffe Bierge, nemlig, at naar de have naaet til
2440 Favner, ere de siden ovenfore bedekkede med bestandig Snce og
Jis, og det samme ved de Helvetifke esser Schweitziffe Bierge k naar
de opnaae 1500 Favner. Det er vel saa, at herudi kan verre Undtagelser,
og vil ankomme paa Fjeldenes Exposition og Beliggende ; Men naar forbemeldte Observationer i Almindelighed ere rigtige, har inan god
Grund at tvivle om de forbemeldte Fields angivende Hoyde; thi hver
ken ere Dovre eller Fisse-Field bestandig bedekkede med Gnee og Jis.
Man kunde endog tvivle, at de opnaaer det halve, nemlig 1500 Fav
ner paa denne Kandt og Nord efter, i hvilken Hoyde Sneen ikke mere
Sandste bortsmeltes paa de Helvetiste Bierge. Da man har Aarfage
at
(*) Pie de Teneriffe, som tilforn blev anftet for det hoyeste Field, opnaaer «Y storre Hoyde end
2ioo Favne, og dog er bestandig bedåk med Sr.ee. Det hoyeste af de Helvetiste Ficlde stal
vcere Mont-Blanc as 2438 Favne, og det hoyeste i gandste Verden, faa vidt som er bekiendt,
rr Lomba raco i den Berg-Tract i Per», Cordillera d’los andes kaldet, as 3200 Favner
over Hav-Speilen.
(**) Vel angiver Kammer Herre Tilas, at Svukii Field er 2000 Alen hoyere end Feemund
Vandet, og Cronfted, at Fieldet ZErestntan i Jemteland stal ligge ioooix Favner hoyere
end det ved Foden af samme Field b stadende Vand. Men begge disse angivne Hoyder synes
nok Gisningsviis at v<xrr sremfadte, som og Alne og Favne-Talltt nersten giver tilkiende. De
Gvenste ingenieurer ved Grcendfe-Commissionen befandt, at Syl- estcr Sulie Field, som et
as de hoyeste i denne Tract, at v«re 1525 Gvenste Alne over Rid-Elver, som styder der ved
tot forbie, og siden ved Trnndhiem salder i Soen. -Og ilde, at Profesar Holm ikke fuldbyr
dede fit Lofte, i at afveie Nid-Elvens Fald der fra til Trnndhiem, hr at erfare benñvnte

Gulie-Fiêldkts rette Hoyde over Hav-Speilen, og stulde vaere meget, om det stulde udgiore
1000 Alen.

_
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at troe, at Froñ-Panctm fjer í Norden maatte vare lavere end i de
Sondre Lander.
Man har fundet sig anlediget tit at berore denne Sag, saavel
fordi mange har troet, at de Norske Fielde x Alurindelighed vare af en
umaadelig Hoyde, ja overgaaer alle andre, men i sier, fordi Fremmede
Bergkyndige har giort sig det famme Begreb om en Deel af vore ErtzBierge, at de opstiger med deres Hoyde over dem paa andre Steder,
hvorom siden noget mere.

Fra Stor-Fieldet udgaaer mange Grene, four stiller BoydeLavene fra hinanden, saafom Wer-Dalen, Guldbrands-Dalen,
Walders, Halling-Dalen, Numme-Dal, Tettemarken, der alle
steder op til Stor-Fieldet; og jo längere man kommer der fra ned i
Landet, sindes ftorre, bredere og jevnere Egner, mindre Bierge,
nogle eene liggende, andre mere fammmhcengende.

Chriftianice Fiord, som Hottcrnderne kalder Zoon-Water,
gaaer fra Sonden til Norden ind fra Cattegatet, og fra de Svenske
Grendser n à 12 Miile. Landet paa begge Sider, som Smaaelcrndene og Folloug paa Ostre, og Grevstaberne paa Vestre Side, er
over alt lavt Land, bestroet her og der med lave Bergaaftr og Berghoyder.
Denne Chiftianioe Fiord deler sig i tvende Dele, den eene tñ
Christiania, den anden til Bragnoes, hvor den faner Navn afDrams
Fiorden. I disse lave til deels noget jevne Egner stulde man formo
de at finde Flotzer og Flod-Levninger, som man og gior. Men da
disse Egner ere Berggrnndede, og over alt er opfyldt med en Mocngde
Berge, fom har Sammenhccng med hinanden, faa finder man, at disse
Flod-Levninger for det meste har anlagt sig paa forommeldte Bierge
og i Dalene, i sier ved og om Christiania findes Mcrngde af Skiffer
etter SkassBerg, hvor der har varet sogt efter Steen Kull, og for
nogle Aar oprettet et Allun-Verk.
Noget Vefterligere i Assister
Sogn tager Kalkfteen ved, fom paa adstittige Steder bliver MarmorArtet, hvilket i Scerdeleshed viser sig ved Gielebech i Lier Sogns
Pmstegield, hvor et Marmor-Brud ved 30 AarsTider drevet, som
T 3
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og paa Herne ved Holmestrand. Endnu lcengere Vester efter, som
ved Scheen, forefindes hele Tratter af Kalk-Berg med en Mcengde
Marina udi. Sandsteen ere ikke almindelige i dette Land, ved Holmeftrand og Angers Klev forefindes dog et vidtloftig Sandsteens Brud,
egentlig Sandffiffer af 2, 4 til 5 à 6 Tommers Tykkelse. At dette
har fordum vcrret Soebund, sees kiendelig af de bolgeds Render derudi, ligedannede med Sanden paa Soe-Bunden og ved Bredderne,
naar Soen stemmer den, og danner den i saadan Skikkelse.

Paa begge Sider af Draumten eller Bragncrs har den rode
Granit Overhaand, og fast i alle Berg-Tratterne i diste Egner og
lcengere hen. Paa den Dstre Side af Drammen paa det hoy este af
PamDiis-Bakkerne hvile Kalk- og Marmor-Bierget paa denne
Steen-Art; Ligesaa og paa den Vestre Side, indtil det mitterste,
hvor siden Kalk-Berg vedtager; font giennemsticeres af den saa kalde
de Blaabest, der er en Steenhcerdet Lere, eller Jaspis-Art, som og gi
ves Navn af Trap. Paa begge Sider ere blottede Kaaber- Blyeog Jem-Gruber.
Det er paa den Vestre Side afDrammen, at detIarlsbergiffe
eller Konnernd Solvhaltige Berg-Verk ligger, hvis Gruber ere affynkede 60 à 70 Lachter, men nu indstillet. En Mcengde Jern-Gruber
ere blottede i den Tract, og i selve Kalke-Bierget er forefundet atzffillige Marina, ja endog i felve Jern-Malmene, som har Anfeende
af en hcerdet Leere, giennemsadt med Jern-Mabu. Lcengere Vest ef
ter op mod Selv-Verket vedtager en Skiffer-Art, ved FistumVan
det og paa begge Sider af Egeren ere Allun Skiffer med Beflag af
en guul Materie, ikke uliig den af Gmelin bestredne Stein - Butter i
hansSiberisteReyse, son; er dog ikke udenAttun bemcenget medSvovel. Paa Eger har fordum vcrret Blye- og Kaabcr-Gruber, og i de
senere "Tiber Skara Verket, sirax efter p.jp. een Miil hiden for eller
ester fra Kongsberg begynder Bergarterne at ontverle med hinanden
og allerede fremviser sig de Kongsbergiffe Fallarter. I disse lave
Tracter forefindes desuden den rode Jaspis, Sinopel og Porphyrarter; Synder efter i Grevffabet forekoinmer et Slags red Steen,
som Rothel, haard, troelig der under kan studes Blödstem, tillige
med
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med een Hob losliggende redbrune Steen med lystre rode og hvide
Pletter udi/ som een Pockenfteen Lapis variolarium, varioiithi,
Slots-Bierget i Tonsberg beftaaer saft allene af denne Steen-Art.
Saavidt i Korthed og i Almindelighed om Vergatterns og MalmTratterne, forend man kommer hen iînod Selv-Verket. Hvad nieve
her om kan vcere at sige, maa overlades til andre, som har baade
Liid og Leylighed til at examinere disse Egne.

Fra Bragnces eller Drammen ligger Solv-Verket Kongsberg
i Vester sitre Miile. Men for at bestemme Solv-Verkets Beliggende
noget ncrrmere, bliver det best at betragte den giennem Berg-Staden
fordielobende Elv, Lauen eller Laugen kaldet, med de omliggende
Egner.
Denne Elv har sit Udspring i Haranger-Lchn i Bergens Stift,
under et Field Hårtog kaldet, den flyder siden et Stykke giennem Heederne ned igiennem Nnmmedal, bestaaende af 2dePrceftegield, nem
lig Rollaug og Flesberg; det forfte afen 14 Miles Lcengde, er i sig
selv allens en meget trang etter smal Dal, indfluttet mellem scerdeles hoye Vierge, og naar man undtager det nederste, er Landet ikke
uden nogle smaa Jord-Stykker, mellem utallige Steen og Steenreser,
fom i flom Tud bortskylles og forderves. Ofte bortfryser Kornet.
Bonden narrer sig fornemmelig afFifferie og Skietterie, Elvedrift
og Slagtehandel. Det nederste af Rollaug og Flesberg har bedre
Jorder. Denne Elv Langen har fra sit Udspring indtil Berg Staden en
Vey at lobe af 20 à 22 Mile, siden flyder den giennem Sandsvcrr,
Lanerdahl og Hedrum, hvor den ved Laurvigen falder i det falteVand;
baade Lamdahl og Laurvig har nok sine Navne af denne Elv. Denne
Elves gandffe Lob bliver altsiia p. p. en 30. Mitte. Paa den Vestre
Side afNummedal ligger Finds Preestegield i ovre Te stemarken, ved
3 Mile derfra, der ligeledes allene er en trang Dahl. Disse 3 MilesDistance er intet uden Heeder og en Mcengde store Field. Paa dm Astre
Side af Nummedal ligger Hallingdal, Sigdal, Modum og Eger,
de zde sidste ere frugtbare Egne, og stilles fra Nnmmedal paa sine
Steder ved temmelig Heye Bergaaser.
Paa den Vestre Side af
Nummedal beflndes ulige store Field, i ster Iminger, Sieddals/
Hofdch
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Hofda, Bisrdal, Hnttana, Helleberget, Notte, Bsenatten,
Eis-Fieldet, Rust, Willeboe-FLeldet og Ble-Fieldet. Det store og
maaffee det hsyeste Field Sondenfields, nemlig Gufte-Field eller
Gouftad i Find, ligger omtrent 34 Miil i Vest fra Solv-Verket.
Sielve Ertzbierget det aldre (*) ligger altsaa paa den Vestre Side af
Lauen, og da den Distance af de 3 Mile, mellem Find eller Delle
marken, er allene Heeder, Field og Berg, fom gaaer Nord efter lige
indtil det vidtloftige ode Field, som og kaldes Laug-Fieldet, der deeler
Det Soudenfieldffe fra det Nordenfieldsse, kan man med Grund sige,
at sielve Ertzbierget er en Green af oftberneldte Stor-Field, rnen hvil
ket dog ligesorn flutter og ender sig omtrent en Miil Sonden for de
celdsie Gruber paa denne Kant.

Naar man konuner Solv-Verket noer paa em z Miil, efter at
have passeret fra Eger af et Stykke op efter den der varende BergMas,
hvor Veyen falder over , fremstiller sig strar ErtzBierget baade hoyt
og steil tog vidtstrakt Nord efter, som nok er Aarsage, at Fremmede
regner det iblant de meget hoye og bradte Bierge. De Tydffe BergKyndlge , vant ved det Begreb, de har hentet af sine egne Ertzbierge,
nettllig om Vorgebürge, Mittelgebürge, und Hohegebürge, haranfeet de Bierge paa den Hstre Side afLauen for Vorgebürge, som dog
ikke passer sig. Egentlig stiger Vorgebürge langsom fra det jevne
Land, og har anlagt sig paa Gang Bierget, og almindelig ere Flotzer,
som her ikke finder Sted, da der, som tilforne er meldt, findes tem
melig hoye Berg-Strekninger paa Den Kftre Side, hvor man for 50
Aar siden har fundet samme Anviisninger, som udi Det aldre Ertz
*
Berg, neinlig ordentlige Gange, baade i deres Streg og i Dybet.

Det aldre Ertz-Berg paa den Vestre Side af Lauen, hvor de
gamle og fleste Gruber er beliggende, ftrakkersigfm Staden til Nor
den, ligesorn Elven Lauen, og har sin Exposition mod Men; ti! deels
kan Det ansees fom noget bradt eller hastig stigende, som siden narme
re stal vrifes.
Berg(*) Man kalder det d?t eeidre, for at stille det fra, hvad Nord ester i de steuere Tider er opdagtt
paa begge Sider as Lauen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Situation og Beliggende._ _ _ _ _ _ izz
Berg - Staden ligger lige ved Foden af Ertz-Bierget paa en
Sand-Mee. Derfra ti! Ünder-Biergets Gruber, formalle ncesten lig
ge i et Horizontal Streg fra Sonden til Norden, er en fierdedeel
Mill, og derfra til Ober-Bierget ligeledes en fierdedeel Miil, hvor
Gruberne ligge noget mere adsprede. Ober-Bierget er ncesten jcevnt
oven paa, forhoyer stg dog noget hen imod Joens Knutten ved nogle
her og der opstigende fmaa Berg-Aaser. Hist og her ere stille ftaaende Kicrr etter fmaa Vande, Moratzer og rindende Bcekke, foruden
de ved Kunst opbyggede nrange Dammer og Kummer, samt Vand

ledninger.
Man troede fordum, at de cedle Geschiche vare allene indfluttede mellem Kaaber-Volds Elven og Joen Dals Elven, en Distance
asp. p. i til if Miil, som er befunden anderledes.

Lamgere Nord efter forbie Joen-Dals Elven, stiger vel denne
Bergftrcekning hoyere i Veyret, inen kan dog ikke tilkomine Navn af
Hcbe-Gebürge, i Henseende til selve Ertz-Bierget, som da maatte
kaldes Mittel • Gebürge; thi, som forhen anfort, findes ingen hoye
Field, hvor de aldre Gruber ere beliggende. Joens Knuten er allene
en Berg-Knadde eller Berg-Top, af ingen betragtelig Vidde, og p. p.
af )O Lachters heyde.

Man finder her ingen Steds Levninger af nogm Oversvemmelse etter Flod-Levninger, hverken Kalk-Berg etter Skiffer, nemlig paa
selve Ertz-Bierget; det maa altsaa regnes til de ald- og uhrgamle,
eller gausse og Gang-Bierge.

I de senere Tider for 50 Aar har man fundet en Hoben nye
Skurfer og Gruber p.p. toe Mile Norden for Joen-Dals Elven i
det hoye Winohr Field, og ender längere hen til Norden. Ligesaa
paa den ostre Side af Lauen, 1 à i| Miil fra Berg-Staden, og en
delig-for gandsse nyelig i Holte-Field, een zMiil fra Staden paa lam
me Side. Saa ere og for en 10 à 12 Aar siden opdagede nye Gru
ber paa det oeldre ErtzBerg, Sonden for Joens Knuten og lcengere
Vester efter ved Helge-Vandet. Man kan derfor regne en Distance
fra Sonden til Norden af zå 4Miil, og fra Wen til Vesten ointrent

U

if Miil,
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if Mill, font de cedle GeschLche ftenwiser sig, i hvilken areal Indhold,
Skurfer og Gruber ere aabnede og bebyggede.
Hnffelig var det, at vore celdre erfarne Berg-Mcend havde ef
terladt os sine Iagttagelser, font og de senere, betreffende dette ErtzBergs naturlige Beskaffenhed saa vel indvendig som udvendig, eller
i det mindste saa meget, at der kunde legges Haand paa enMineraliff
Geographie. Vel har man en heel Deel Hiftoriffe Efterretninger om
Berg Verter saa vel i Almindelighed, som Stykke-Vits, raen en
Hiftoria Naturalis savner man ved de sieste, og de faae, font har siet
Lyset, maa taale adskillige Modsigelser.
Det er altsaa ikke uden
Frygt, det man vover at rore noget ved denne Sag, vel vidende, hvil
ken Indsigt, Bergkyndighed og Erfarenhed horer til et saadant Arbeyde. Mart har dog ikke kundet undgaae at sremgive noget her out,
og faa vidt som behovedes til at gisre sig et ongefcehrlig Begreb ont det
Berg-Vcerk, som lnan har paataget sig at levere Hiftoriffe Efterret
ninger om. Overladende til dem, fom har bedre Subfidia og Kyndig
hed, at give Publicum noget fuldstcendigere og paalideligere. Hvad
nu selve Ertz-Biergets Vergärter betreffer, da bliver det vanffelig at
kunde bestemme den nsye i en saa vidtloftig Tract; formodentlig maa
de og verre ntange Forandringer undergivne i denne store Vidde? Dog
Stenen viser som osteste ikke hvad man finder neden under. Almindelig foregives, at diste Bierges Ejendommelige Vergärter den saa kalde
de Granit, trolig sin derivation afGrano (Korn eller Kornet.) Men
da den egentlige Granit, hvoraf en Deel af Alderdommens Levninger
bestaaer i Italien og andre Steder, og hvorfra Navnet er kommet til
os, er ncrften as samme Blanding som Porphyr Arterne af adskillige
Farver, som rodagtig, graa og sortagtig, med hvide eller blaae-agrige Pletter, og den graa Granit af Quartz, hvid Feltspat og sort
Glimmer vid. Cours d'Architedture qui comprend les Ordres- de
vigno'e pr. Davilier, og fiere andre, font ncrrmere bestemmer derme
Steen Art. Saa bliver det mere besattelig, miar denne Bergart be
holder sit Nationale Navn af Graa Berg, hvortil dens Anseende og
svarer. Dert regnes almindelig for en Petra primogenia, sont paastaaes af nogle at indflutte de beste og varigste Metal-Ganger. De
Prsver man har taget afen Deel Qvoerstag, Stoller og Lichtlocher,
ere ‘
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ere til deels msrkegraa, deels lysere, en Blanding af Quartz-Korn,
med sort Glimmer, oftere med en sort Hom-Blcrnde, uden FeltSpath; Undertiden medQuartz-Aarer udi. Over Hovedet haard og
compact, og det hele Berg saa saft og sammenhcengende, det man
ikke vel kunde forvente nogle urigtige Ganger, som og saaledes er,
da deres Mcegtighed ikkun ere fra i ttl 20 Finger, ofte saa speede, at
de bliver u-kiendelige, ncrften som en Slette eller en Steen-Skilning.
Deres Strygende er fra After til Vester tverk over Stenens Lag, som
gaaer fra Sonden til Norden. Gangarter; til deels Qvartz, nren fornemmelig allehaande Spather, og i soer den alcalinske; trlsoeldigviis
indtrejfer andre Slags, i seer hvor Fall- og Gangarterne findes ind
viklede i hinanden, hvorom noget mere i dm Articul om de KongsbergffeErtzer. Disse Ganger vise sig ikke «del i deres hele Fcelt, uden
alleneste paa en vis Lcrngde fra 1 til 20 Lachter, mere eller mindre,
og da man egentlig betegner denne Gangenes LEdelhed med det
Navn af cedel Fald, saa har man fra den Tiid af, da man ikke mere
havde nogen Tillid til Rnthengangernes Angivende, givet Agt paa
denne Sag, eller paa den Stemart, som indflutter Gangenes Wdelhed, som ved dette Voerk har faaet Navn af Faller, Fall-Baand
eller de crdle Baand, som har giort de Bergkyndige meget o,merksomme. (*)..
Omendffiont at dette Erh-Berg maa ansees blandt de crldgamle, for et gandffe Berg, hvor man hverken finder Flotzer, eller
hvor Bergarterne ligge uordentlige om hinanden, finder man dog, at
Steen-Lagene, som stryge fra Sonden til Norden, ere forffiellige,
endffiont de alle maa henfores til Graaebergart, men af foranderlige
Anseende, snart sortagtige, snart mere lysegraae, undertiden mere
glstnmeragtige. Vlant disse Steenlag underffiller sig et andet
Slags, fom ere scerffilt fra selve Bergarten, og af en gandffe anden
Art. Egentlig Nsse Streg, som her kaldes Faller eller de ccdle Baand,
og som tager samme Vey, nemlig fra Sonden til Norden.
U 2

" Berg-

(*) Det heder i dea brommelige Bergraad Anr. Schwabes Lovtale: Det rygtbare Kongsberg
Silver-Verk, fom for fin Rikdom oc befynnerligen Bund eller kårrer, fortienar inyken Upinerkfombd.
P
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" Bergmefter Madelang, som har udarbeydet et temmelig
efterretlig Charte over diste Faller nred de oversettende Gärige (*)
regner 4re i Særdeleshed, i forstiellelig Distance fra hinanden,
som deler Verket t det.Ovre, i det Mitterste og Underbergets Faljer, hvoraf 2de tilhore Oberberget fra det forste eller Vestre, som
er 4 -à 6 Lachter mccgtig, til det andet mod Osten, en 700 Lachter,
moegtig 10. ii Lachter, der fra til det saa kaldede Middelberg 1500
Lachter findes det zdie Fallbaand af 15 à 16 kachters Mcegtighed;
een 740 Lachter längere mod Osten er Underbergets Fallbaand i
14 à 15 Lachters Mcegtighed. Disse Faller bestaae af forstiellige
finale, -hos hinanden paraletl strygende Baand, med anden dov
Steen imellem, som ey scetter gandste seiger i Dybet, mm har et
Dohnlag af80 til 87 Gr., sita man ey allene i Affynkningen maa
give Agt paa Gangernes Fall, men tillige paa Kalkarternes Dohnlage, i ster de sorte Baand paa Underberget, som man.med Hoved
Schachtet ckaa folge. ‘ Anderledes har det sig med Ober- og Middelbergets Baand, hvor de sorte Baand, som ikkun er 8åioTommer brede, ofte i Afsynkninger afskicer sig aldeles, og derfor ikke kan
tiene til Rettesnor, men man maa rette sig ester de cedelfte Baands
Fattarter, til Regel for Hoved Schachtet, og Driften i de ovrige
Dele til Osten og Vesten derefter indrette.

" Disse Faller ere ikke bestandig cedle i Affynkningen og Udlcenkningerne. Oste kan en Felt Ort paa Gangen drives 12 à 16
Lachter over Falkene, og fra 1 til 5 à 6 Lachter vcere adel, og i de
paafolgende derimod sporges ingen Ertz, men ved en Affynkning
af) à 12 Lachter, kan man ved en anden Felt-Ort derfra anlagt, paa
samme Baand, hvor tilforn ingen Ertz fautes, forefinde Gangen
ligesaa adel, som anden Steds, og saalcdes ogfaa med Orterne.
Ligesaa ubestandig ere Gangerne, som stryger over bemeldte Faller
“ fra
(*) V?i haver man fra baade de årr og senere Tider adskillige Ridse' over dette So'v-V-rk,
dries fiykteviis, bels over det heele, men ovenansorte Charta er nck det reneste i sit Slags.
Ve! havde Madelung
derpaa foreod de Herr-r Jars Brodie, som paa Kongen af
Fraà'gs Bekostning i Äarene 1766 67. besage de Nordlige BerMer, og deriêlsot Ss!vDerket Kongsberg, og snffede at have hast et ChartFvcr drtte Berks «die Geschiche. Men
b!ev derved opmuntret ti! at suldfore det.
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11 fra Aften tü Vesten, som fra i—1 Lachter Mcegtlghed, ogi; —4
" à 8 Lachters Loengde kan yde rtige og gode Ertzer i nogle Lachters Af“ synkning, men siden ved indfaldende dod Middel/ saa vel i Dybet,
" sonn Udtankningerne, bliver faa fordrunnuet, ja nccften ukiende" lig og asskaaren, uden at sperge til Ertz, men ved mere Afsynk«' ninq, iglen kan aabne sig. Det er egentlig de forte og glimmerag.
" agtige Baand, som sindes mellem Fattbaanden, der er Aarftg til
“ disse Forandringer, fornernmelig de forste, da de sidste ere af een
11 mildere Steen art, og altsaa ev saa skadelige, som dog i nogle Lacss
“ ter dybere iglen aftager. ,, Saa vidt af Bergmester Madelungs
Beretning.
Disse Faller eller cedle Baand ere af forffiellig Steenart fra selve Vergärten, ja de ere saa mange og adskillige, at de ikke
lettelig kan beskrives. I Almindelighed ere de af finere Korn og Particuler, nesten som Feld-Kisel (Petro filex) nogle af en sortssifrigArt,
andre Glimmer og Skimmeragtige, en heel Deel Talligagtige, og for
det meste af de saa kaldede Hornarter, indftroet med Svovel-Kieser,
deels Kaaber-Blommer, Sksrler, Blender, Granater, tildeels
Jernhaltige, giennemftdte med Quartz og Spathdrummer; og hvor
de ere blorte fra Darn- etter overliggende Jord, ere de angrebne af
Luften, ligesom forbrcrndt, rettere som en Schweiss, og lettelig ved
Ayesynet er kiendelig fra selve Bergarten, da de ogsaa vise sig i Bru
det af en mere friss cg cedel Anseende. Ofte findes derpaa et Udstag
af redt som Cobold Beschlag.
Disse Fattbaand etter egentlig de rette LEdel-Geschiche ere af
et vidtloftig Strog, saa de ikke allene give sig tilkiende r¿ Miil Son
den fra Kongsberg henimod Iuxeboe i Sende Prccstegield i Tel lem ar
ken, men endnu meget lcrngere Nord efter, ja lige indtil Hattingdalcn; men paa begge disse Distancer er endnu ey forefunden nogen overftettendr Gang, som forhaabentlig eengang kunde ssee.
At selve Ertz Bierget forekommer freminede Bergnicend ban
de hoyt og sttilt, er nok Aarsagen, at det fra den Side det falder deur
forst i Aynene, nemlig fra den ostre Kandt, er i sig selv hastig stigem
de, folgelig vel til deels noget stellt, men dog ikke af nogen usocdvanU 3
lig
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lig Heyde. Som forhen eranfort, ganer en Arm af Havet ind til
Drammen eller Bragences; derfra er jevn Vey en 2^ Mill, fom og
kan sichres til Vands; Le sidste i| Miil til Bergfmden stiger op og
ned. Efter een noget noer rigtig Afveyning eller Opmaaling ffalLauElven, som flyder giemmn Berg-Staden, ligge hovere end Uorden
ved Bragences eller Hav-Speilm - 37 à 38 Lachter.
Fra Elven Laugen til Undcrbergets
Stollens Mundloch
10 Lachter.
Stollens stigende til Grubens Blygienger, hvor den forst indtresser
3 z Lachter.
Derfra stiger Stollen til Printz Chriftian
4 Lachter.
Indbringer i Dybhed i samme Grube 7Zt Lachter.
Cron-Printzens Grube ligger heyere end
Pritttz Chriitian
36; Lachter 5 Lommer.
St. Jacobs Grube heyere end CronPrinizen
43î Lachter.
Kongens Dam heyere end St. Jacobs
Grube
7Zs Lachter 9 Tommer.
Fra Kongens Dam til den Sondre Joens
Knuts Spidse (fom er heyft)
9i§ Lachter 4 Torumer.
Som udgior - Z7ZéLachter 8.Tommer.

Men da denne Joens Knuten er allene en Berg-Kolle af en
ringe Vidde, saa kan selve Ertzberget paa denne Kandt at regne fra
Bergfoden eller fra Elven Longen, fom flyder derved toet forbi, vel
ikke anfettes for heyere over Hovedet end imod 300 Lachter, mere og
mindre, fem Hoyden tager af eller til. Og nogle af Oberbergets
Gruber at ligge over Bergfoden en 190 til 200 Lachter. Joens Knutens Skurffer, fem for 15 à 16 Aar siden ere opfundne, fom de hovesie,
p. p. 220 Lachter.
For ncermere at bestemme disse Hoyder, er en Opmaalning
ffeet paa den Sondre Kandt, fom faaledes udfaldt, at Printz Chri
stiansr
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stiansgrnbe over Haw eller Soe-Gpeilen.ligge
Derfra til Oberberg Stollens Mundloch..
Gottes Hülfin der Noth
Til Sondre Joens Knurens Skurfer
Til Joens Knutens Spidse
»

s

s
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s
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i27i Lachter,
6)î
44
s
I2f
s
I22|
371t Lacht. *

I Henseende til dette ErtzBergs Steilhed eller hastig stigende,
maa dette anfsres/ at fra Hertzog Ulrichs^ een afUnderbergets Gru
ber, til Gottes Hülfin der Noth paa Oberberget, er Horizontal
700 Lachter
Lengden
1400
Derfra til Joens Knutens Scharfer
Derfra tü Helgevandets Schürfer
90O
De forste 700 Lachter kan til deels tiene til Efterret
ning om Oberbergets hastig stigende fra Underberget
af, men da disse tvende Gruber just ikke ligge i lige
Linie fra Aften til Vesten mod hinanden / saa vilde
stimme Distance blive kortere. Bedre kan Underbergets Stigerlde determineres; da Underbergstollens
Lanigde fra Asier til Vester/ er fra Mundlöcher til
BlyegangM/ fom den ncermefte Grube
6M Achtel,
dog noget afvigende til Enden af Siderne, fom ind
bringer i disse Gruber en Dybhed af 72 til 75 Lachter.
Fel9

* Da man ikke saa vidt os er bekiendt, har noget tilforladelig om andre Ertz Bierges Hoyde over
HéBrunen, eller hvor vidt Gruberne stikke i Dybet under Horijvntm, har man ikke kündet
efterlade at anfsre dette: De Hariziste Birrge, som indtage en vidtlsstig Gtråinz og af
foranderlige Hsyder, har man intet om, faa vidt vitterlig er. Del striver Chi-iíí. Bofen gene
raliter, at de ere 300 til 350 Lachter hoyere end det omliggende Land, som er vel en blot Gis
ning; det derved strap liggende saa bådte Broken, Broksberg eller som det hos os kaldes
Bloksberg, der regnes for det hoyeste i nedre Tydstland, er man endnu uvis paa dets rette
Hsyde. En MtUius stal have fundet, at Barometret stod paa dets hoyrstr Spidse 24- nw
Pariser Maal, og ved Foden as dette Berg paa den Vestlige Side ved Brokeiifelbe 2.6" 3J/";
«ndre regner det af 200 Rnkher, oa nogle as 350 Lachter vid. Zuckert vom Unterhartz pag.
12 & 20. Proftffor Holman til Göttingen fandt derimod, at Barometret salt paa det hoy.'ste
2 Dommer u Linier, som efter hans Udregning stulde udgiore 2,00 Fod, som maa vel forstaaes hoyere end det omliggende stakke Land, bliver p. p. 416 Favner, men han bemerker tiîlige, at man ikke vel kan betrygge stg paa Barometret, da Forstirlftn er saa stor mckem det eene
og det andet Barometer.
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Folgelig maa dette Ertz-Pierg ansees for stellt og
hastig stigende rnod andre.
Til videre Efterretning
nraa dette antegnes, at disse Underbergets Gruber
har allerede naaet en anseelig Dybhed, endeel fra 200
Lachter og derover, fornemmelig den gamle Grube
Segen Gottes, der saa ofte har hiulpet Solv-Verket
as sin Nod, og lige saa ofte iglen gaaet til hvile.. Af
Forfominelse at blive accurat opmaalt, er den fra
lang Tiid af angivet for meget dybere end den var, ligesom det er gaaet med andre dybe Gruber (*). For
nogle
(*) Den bar været angivet for mere end zo à 40 Aar siden at have været cn 300 Lachter dyb.
At der ve! haves dybere Gruber andensteds, tor man ikke modsige. Men man er dog ikke vis
xaa, hvad der anssrcs om denne Sagt Zuckert angiver Gruben Thnmrojen-hvff ved Claijs,
tah! at verre 312 Lachter, som.den dybeste paa Hartz, men Canconas/, som har skrevet se
nere, siger: at Rostnboff.'r Gana, fom er nok samme Grube, var ikkun ?;6 Lachter. Man
frygter, at de fleste Grubers Dybhed ere angivne Gisningsviis. . Saa meget synes dog, ,at
ingen af HarKiste Gruber endnu har naaet Berg Foden eller Horizonten. Ieaar man er strå
uvis vaa de senere Efterretninger, bvad Tillad stal man da have om de ældre. Den reedeiige Mathefius bar vist strcvrt efter Sagn, naar han beretter, at de dybeste Schachter til
Cuttenberg stal have været afsynkede ti! 500 Lachter, va Gruber i vore Tider maa indstilles
paa ~$o à 200 Lachter, oste i deres ælste Anbrucher aliene for Fordringens Skyld, eller for
. megen Band-Drægtighed, stisnt Berg Bidcnstaberac ere saa meget hoyere drevne end fordum.
Af en Agriçola feer man, hvorledes det var btstaffen med Machine-Væsnet i hans Tiid ;
va om det var muelig med saadanne Indretninger at holde Gruber til Gumps, og fordre Berg
oq Ertzer paa en saadan Dybhed. Hr. von Oppelen, i det han siger hvor vidt Gruber i de
res IEdeihed kan stikke i Dybet, beraaber sig paa en nysendes Udsagn om Schüchterne paa
Rvhrbühel i dttTyrolste, at de ere assynkede endnu dybere (end de i Cuttenberg id 500 Lachiw). °v at blive noget nærmere underrettet om dette, eftersogte man hos Spermer ont de Tyroiste Berg-Værker, fom vel siger: at een as Gruberne ved Rohrbuhel nemt Fnggerbau var
267 Klafsy r, derimod tvende andre af soo Seiger Dybhed. Men den gandste Brttuing er
meget mistænkelig; thi fsrst er de 500 Lachter et numerus rotundus, og et Beviisde ikke har
været oxmaalte, og allene en Gisning, men endnu mere at det er allene efter Sagn, siden
Sperger allene handler om Berg-Verkernes forrige Tilstand i Tyrol. Tilmed er der stor For
stiel paa de Tvrolste Klaffter-Maal og de Tvdfle Lachter, da de forste ere næsten -J Deel korte,
re Endelig det reneste Beviis som angives, nemlig Schacht - Seilet, som stal have været saa
umaadelia stort, gier den hele Fortælling til intet. Thi et Sri! af 120 Centners Vægt, sor«den Tender, svin med Ertz ffulle veye 12 Centner, synes ikke at staae i Forhold med h,aanden.
De nu brunende Giep.'I Tonder med Ertz eller Berg udi, veyrr p p. 5 à 6 Centner, og ere «îlerede besværlige at opfordre paa en 200 eller nogle fiere Lachters Dybhrd, og neppe stull; man
troe, at Fordring inch Giepcl og Sei! steer paa et ftørre Dyb eller saa omtrent, da Scilets
enen Tynà Mme besvmlig vüdebtereßg selv, i før ñf c ti 120 Centner, (9 ilt fmbemelt.
år man overveyrr, hvad samme Autor i det 12 Capitel eller Afsnit beretter om deTyrolste
9?vn^v6

___________Situation og Beliggendenogle Aar siden er den dog bleven rigtig opmaatt, og
da befunden at dens Dybhed til det indhugne Korsvar
265 Lachter, og siden afsynket en 8 à 9 Lachter, saa
den nn (1775) er
nemlig eil Brüder Gefchencket.
Stollen indbringer i denne Grube
73 Lachter
Stollens stigende
4
Fra dens Mundloch til Lauen
- io

i6i

274 Lachter,

---------------- g7 Lichter.

Altsaa under Berg-Foden, etter den Kongsbergffe------------------Horizont
t •
i87 Lachter.
Legger uran de 38 Lachter til, som Elven Lauen ligger hoyere end HavSpeilen, sim er famine Grubbe 149 Lachter endnu dybere, eller
under Havspeilen.
Chriftianice Fiord, omendffient den ligger en
3 à 4 Mille Aften fra Dolv-Verket, dog mindre i lige Linie,
maa dog anmerkes, at den neppe paa det dybefte er over 50 til
60 Favner.
Mange ferske Soer og Vande her i Landet, angives for
Grundlose, rettere af en usiedvanlig Dvbhed, deriblant et Vand
Egeren kaldet, som har Sammenhceng med Fiscum Vandet, om
trent 11 Miil fra Solv -Verket, men i lige Linie maaffee ikke een
Miil. Ti! et Forseg lod man for nogle Aar ftden dets Dybhed lodde,
hvor de hoyefte Aaftr er paa begge Sider, og hvor man almindelig
' troer,
Vrås indere Beskaffenhed og om deres Forfald og Aftagende, giver det ingen Formod
ning vm saa dybe Gruber. Og at Machine Versenet ikke har verret bedre ved de Tyrolske
Vrrkcr end ved andre paa de Tider, sees kirndelig af hvad han figer om hvilken Opsigt, en
nye Machine som 1545. blev ovftmden, giorde, som dog var intet andet end en Varw-Giepel
med et Kehrad med tvende Kübler eller Tender. Sperger giver sig ry heller ud for nogen
Bergmand.

Det vilde dog verre alt for dristig at nergte gandste, at visse Gruber jo formedelst deres
fordeeiagkige Beliggende, kunde drives til en fierre Dvbhed end andre, ep heller er man fuld
kommen underrettet om alle Ertz Grubernes B-ffaffenhed i den Henseende, enten i denne eller
i de andre Verdens Deele, som dog i en vis Henseende var verrd at vide, tillige med deres
Sitnation.
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troer, at Vandene har deres swrste Dybhed, men det befandtes deg
ey dybere end 97 à 98 Favner, fom gier p. p. 92 Lachter, altsaa den
ne Grube endnu 50 Lachter dybere. Formedelst en Deel af Under.HMets Grubers store Dybhed, har Driften og Fordringen fra lang
Liid afveeret besvcerlig , fornemmelig ved denne Segen Gottes Gru
be, og da allerede overveyet om dens Indstille ise: Et Argument blev
sremsadt, at den burde drives for at erfare det rette Ertz-Dyb for alle
UnderbergetsGruber. Men da Hoved-Stollen paa den Tiid var
befluttet, fulgte det af Fornodenhed, at den med de andre maatte
forfolges. Menda samme Stoll, allene loser Vandet, og ikke kcm
komme Fordringen til nogen Hielp, er der nu i de steuere Aar beraadflaget, om samme Grubes Indstillelse^La den ikke kan bestride sine
Indskudder, og Fordringen er alt for besvcrrlig. Med alt dette viser
Len i sit dybeste oedle og gandffe smukke Anbrucher, four gier Sagen
tvivlraadig. Nogle aide erfarne Berg Mcené har vildet anmerke, at
de fleste Gruberi dette Streg, ikke har vrist sig saa gavmilde under
Stollen, eller efter at de har passeret Berg-Feden, som oven for,
som og paa andre Stceder er iagttaget, at Gangerne i det mitterste
Dyb af 80 til 100 Lachter, ere mergligste og meeft oedel. Dog har
denne Grube vrist det som er tvertimod, fem forhen anfort; Ikke
des mindre ere dog adffillige Gruber andensteds indstillede, omendffiont i forhaabenflige Anbrucher, paa mindre eller aflige Dybhed
nred denne.
Det bemerkeligste er, at disse spwde Crtz Ganger, eller rettere
Drummer, kan stikke saa vidt i Dybet, og endnu ikke allene viser sig
LEdel eller Ertzforende, men og ofte, om ikke reent afskaaren, saa
dog fortrykkede og forklcmte, at de fast ikke ere kiendelige uden for de
erfarne; ofte tilstoder andre Drummer, men da giekder det at kunde
kiendc den rette Hoved-Green og hvrlken som skal forftlgcs. Man
kan ikke undlade at anfore, at for nogle Aar siden, een Bergkyndig ,
fom havde meget at sige ndi Direktionen, een indsigtig og vel ovet
Bergmand, lod sig forlede til at forfolge een faadan indtruffen Drunî,
forn havde bedre Anseende end selve Hoved Gangen, fom var bleven
fortrykt, tvertimod Stigerens Paastand, og vedblev Afsynkningen
een 20 à 30 Lachter, men alt forgieves, da man omsider efter Stige
rens

rens Anvisning, tog fat igien panden rette, som ester nogle Lachters
Afsynkmng, igien åbnede sig og ydede gode og riige ErHer. Et Bemis pm hvor lneget man faaer at betrygge og betroe sig i flige Tilfal
de til en erfaren Bergmand, fom i lang Tiid har lccrt at tiende en
Grubes rette Beskaffenhed.
I Mangel af denne Erfarenhed, og i Mistvivl om dW speede
og kleinllge Ganges Fortscrttelse i Dybet, bleve de flefte^ Gruber fordnltt Tiid ved dette Verk indstillede, saasimrt Gangerne bleve for
trykkede.
Mange har man dog maattet forlade, naar det Bergmandffe
Haab ikke mere har holdt det mådelig at vedblive.
Men hvo veed
hvad der ligger ffinlt paa saadanne Steder, enten neden under eller
ved Siderne rc.
Det tildrog sig for en 60 Aar siden, eller fui omtrent, at een
af Gruberne, hvis Navn er gaaet os af Hukommelsen, i lang Tiid
havde bygget stor Gield, indtil faa lcrnge at alt Haab forsvandt faa
aldeles, det man ester en Befaring af Berg-Amtet, befluttede ikke
allene at indstille men remt at forlade stimme Grube, og til den ende
alle Redskaber , med alt hvad af Bygninger rc., fom kunde vcerettenlig lod udfore, og tillige at ndklaube og udskeide af det cfterliggendedet
sMeltvcerdige. Een af Arbeydeme hccngte sin Lygte etter Lampe paa
stive Grubens Fteldvcrg, Lygten siilder ned og losrev en Steen , i det
han vil optage Legten, bliver han vaer, at sanune Steen var ligesom
beflaget rued resur Selv paa den ene Side, og ligesaa paa det Sted
hvorfra den var nedfalden. Stigeren bliver det berettet, han finder at
det var en efterstaaende Drum. Befaring bliver atter giert og denne
Grube paa ny belagt, fom i adskillige Aar med Fordeel blev drevet.

Een von Helmonr, og efter ham en Beecher, holder for at
Jorden neden udi bestaaer afen fiin Sand, sinn ffal mode naar man
i Gruberne kommer ned til Berg-Foden eller Horizonten, folgelig at
Field og Berge hviiler allens paa Jord-Skorper. Andre vil have ob
serveret, at Bergenes nederste Lag er Sandfteen, at forbiegaae andre
lnangfoldige suppositioner. Men afforanforte vrists det, som er tvert
æ2
imod.
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imod, og end mere veed matt/ at jo dybere man kommer, jo fastere
Berg og Heel-Steen findes tilligemed.
Mindre aabne Klyster og
Drunshuller; det største Tillob afVand skeer nermere Dagen og min
ker i Dybet, som bestyrkes ved Erfaringer paa andre Steder, nemlig
at det er ncrsten allene Dag-Vandet, fbm besvarer Grube-Dristen.

Det vilde blive et vanffelig Sporsmaal at besvare, hvor man
i dette Ertz Berg stal sege de primor ciisl Deele, de ferste Grund-Evner,
eller den frugtbringende Materie til de rige Ertzer og Metaller, som
derudi indeholdes.

Vi famle i det Underjordiste Merke, har ingen sikker Ledetraad;
kan ikke uden giette os til noget, og ikke bringe det videre end til fandlynlige Formodninger; og da disse dog mere grunde sig paa noget,
maatte det vare tilladt at giere felgende Antncerkninger:

Det er egentlig i Gangene, hvor Metaller og Ertzerne findes,
og allene dem hvorpaa Arbeydet bliver anlagt. Disse speede og tynde
Gange overfficere Biergets Steenlager og ccdle Fallbaand, eller deres
Streg fra Osten til Vesten, da de sidste stryger fra Sonden til Nor
den. Disse Ganger kan med god Grund ansees som Sprekker og Rif
ter, dem selve Bierget har modtaget, enten da Biergets Materie be
gyndte at tørfe og indkrympe; thi formodentlig ere alle Bierge foccesfive tilblevne, og har ikke fra Begyndelsen varet Steenhaarde, og
saaledes sont bande Physici og Bergmcend almindelig forestille det,
eller ved heftige Sted og Bevcegelser Jord-Kloden har maatte modta
get, ont man kunde formode at Grundene knude have svigtet. De
man altsaa i Begyndelsen veer et aabne Klyster, og siden opsistdte efter
haand n. Hvor vidt de ellers stikke i Dybet, kan ikke vides, men i
Folge forbemeldte fuppofítion, burde deres Meegtighed progreffive
aftage, jo dybere de nedkotnme, og ansies som Sectiones af IordKloden fra Horizonten ned efter; Ontendstiont det ikke paa et maadelig Dyb kan bemerkes, til hvilket font de sieeste Gruber hidindtil har
-ikkun uanet. Det er dog vccrd at legge Merke til, at dette SelvBerks
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Berks kleinlige Gange i den faste og haarde Klippe, har naaet et saa
anseelig Dyb.

Men just dette Bergs haarde Steenart og fammenhcengende
Faftighed, er formodentlig Aarsage til deres ringe Mcegtighed, og
at de formedelst Stenen eller Stenlagenes Afvexlinger, snart kaster
sig til een etter anden Side, snart sammenklemme/ snart aabne sig,
og ofte tilfalde andre Drummer, som enten overfficere eller gier Sel
skab med Hoved-Gangerne.
Dette med alle andre Bierge er ikke saa fast og sammenfoldige
oven til, som ned efter; de fleste aabne Kloffterne eller Band-Aarerne
imod Dagen, og aftage ned efter. Selve Biergenes Tyngde, og den
overliggende Last, maa Naturligviis mere sammenpresse de nederfte
Lag og Faftigheden tiltage, ja tillige tillukke alle Ritser, hvor de na
turlige etter mineralske Bande sier igiennem.
De ere strygende Ganger, som man paa temmelig Distance
kan efterspore, men viser sig ikke cedle, uden hvor de overfficer decedeleFattbaand; og Vadehave vccret fra Begyndelsen aabne Klyffter,
som fucceffive ere blevne opfylte Nled gandffe andre Steenarter end
selve Biergarten, saa maa man anseedem, som receptacula, der
ikke a llene har modtaget Dag-Bandet, men endog alle de mineralske
Bande, faut har giort sig Bey giennem Sletter og Fletz-Klyfterne
mellem Steenlagernes Opsætninger og Paascrtninger. Gangen der
gaaer langt i Feltet, og ofte setter over fra et Berg til et andet, un
der Dahle og Bande, som da faae Navn af Gegen-Drummer, ere
ey allene, ikke i deres gandffe ftrygende LEdel, men endog ofre inde
holder foranderlige Ertzer og Metaller, ligesom de giennemfficcre for
anderlige Berg og Steenarter, ja Gangerne giennem visse Steenlager og Vergärter og dov Steen, bliver endog u cedle og u-frugtbare;
undertiden ere de cedle i det liggende, etter hcrngende, og tvertom
Dove paa een af Siderne. De forcedles og ved Tilstod af cedle Klyster
og Drummer. Man kan altfaa antage for en temmelig Vished, at
R 3
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Gangerne skylde deres Frugtbarhed tilde Baaud, eller hceugende og
liggende, som mdflutter Gangenes LELelhed; folgelig at det er Faller
ne eller Fallbaandene ved dette Verk, som indeholder den Frugtbrin
gende Materie til de riige Ertzer og Metaller potentialiter eller aétuaHter, om man saa maa tale, og som meddeler jamme til Gangerne
igiennem de forbemelte Sletter og Fletz-Klyfter og aabne Risscr: De
mineralske Vande formane at oploft saadan Materie og fore dem fra
Sted til anden (*).
Disse Grund-Evner eller Ertz og Mctalforende
Materie, maa derudi vcere adspredde og i ukiendelige Deele, da nran
ikke med Met kan skielne, og neppe ved Chymiffe Haandgreb kan
bringe dem for Lyset.

Foruden disse Fattbaands foranderlige Steenart fra selve Verg
ärten, og ligesom visser sig, om man saa maa tale, mimralsscrede,
saa finder man og, at Fallárteme tillige med deres Mineralier kiendclig har trukket sig ind i Gangarterne paa sine Steder. Men det som
mere er: Ertzer og Metaller findes ofte uden for og ved Siden afGangen, paa en Tiid den selv intet indeholder. Man har endog Prsver,
at baade Ertz og Metaller i Klyster og Sletter afsides fra Gangen,
paa nogen Distame, hvor man ikke havde rnindste Tegn til nogen
Gangart, har varet antruffet.
Disse
(*) Man Leed ikke om det har sigssaalrdes andensteds, eller de erdle Geschiche giver sig saaledes
tilkiende. I nicrgkige Ganger, Stokvrrker og deslige ffulde det ikke blive let at bemerke.
Man er ey hellere eenig om hvad egentlig forstaaes ved Faller. Nogle sorstaaer derved i Al
mindelighed , saavidt Gangene viser sig «del i deres Strøg. Andre har Hensigt dermed te! det
hængende og liggende. Nogle forffaae herved Stenens Rflssnmg, saavidt den med Gangar
ter er opfyldt, som har trukket sig derudi fra een derved verrende Gang, og endnu flere kalder
Klyster, som stryger Gangene jevnsides, og forerdler dem i Fallen, oganseer dem som veiiæ
affociatæ. Gandffe anderledes har det sig med disse Falibaand ved dette Verk, og maaffer
ingensteds giver de sig saa tydelig tilkiende, eller as et saa vidtlostig Streg.
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Disse Faller har et vidtlsftig Streg, ■ faaleLcs at 20 til 30 Gru
ber ere der anlagte paa de overftettende Ganger. Dette har foranledi
get nogle at kalde disse Fallbaand Hoved Ganger, og Gangerne alle
ne overftettende Drummer. Man finder ikke ved dette Verk nogen
Zug eller mange Gruber anlagt paa een og samme Gang, men vel
som forbemelt paa et og samare Fallbaand.
Neppe findes andensteds saa riige CrHer, eller sira meget gedie
gen Selv, sollt ved dette Verk.
Sporgsknaal om man ikke med
Grtlttd kan sige, at det fast alt som vindes er allene Gediegen, da det
ikkun er en ringe Deel, sein er Mineraliferet. Aarsagen dertil man
Lilffnves de speede og tynde Ganger; thi man bor troe, at afFallbaandens, kan ikkun frernbringes en vis Qvantitet afden frugtbrmgmde
Materie; naar samme da bliver indbragt i tncegtige Ganger og derude
nedlagt, maa den blive mere adspred ; i tynde og spade Ganger der
imod mere concentreret, sarmnerchaabet, Deelene komme ueerrn'ere
tilsammen, og i Sphæra atrraQ-ionis blive til en Masta. En alminde
lig Lrsitrenhed koerer, at der i tynde og kleinlige Ganger , sindes neesten altid ragere Erher end i de mckgtige. Det synes altfaa at Aarsa
gen der til ikke kan foges i andet end i forommeldte. Man har kiendelige Tegn til, at dm rene Metall eller det Gediegne er frembragt ved
de rnineralffe Vande; Da man ikke anderledes kan forestille sig det
gediegne og angeflogene, der findes i Stenens Sletter og Rifter, som
Vandet har giennemsiilet, og nu er bleven tillukt, ja ofte fees at
tynde Plader af det rene Selv ligger noeften los uden paa GangStenen, hvor der har verret fmaae Aabm'nger. Det merkeligste, at
i disse speede Ganger, ere saa ofte forefundne sira vigtige og veegtige
Klumper reent Solv, fem i dette Berks Historie ere anftrte, og fon;
'
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afforbemelte

formeenende Grunde lettelig stod til at forklare, men
for Vidtloftighed efterlades. Et af Solv-Verkets Forderte er dets
lykkelige Beliggende; thi havde det uagtet dets rüge Ertzer, ligget
afsides i de virkelige FieldTracter eller i Field-Boygderne, feer man
ikke, hvor det kunde bleven drevet, bande r Henseende til de vanffelige
Transporter, til fornoden Skov, til Vandleedninger og Flaadnmg og
sita videre. Selve Ertz-Bierget giver god Anledning til de fornodne
Dammer og Vandleedninger, Pukverker, Ertzernes og Maturernes
Frembringende giver ingen Vanffelighed. Alle Materialier, LevnetsMidler nred mere, kan fra Drammen fores til Vands til Berg-Staden paa iz Miil noer, hvorfra siden er gandffe pasilrble Vey. For
nemmelig er den giennem Berg-Staden forbielobende Elv Lauen til
stor Fordeel for Selv-Verket, til Smelt-Hytten, Mynten og Pukvoerkerne, Sauger og Qvocrner, i Sccrdeleshed formedelst Flodnin
gen af Sang-Tommer og andre Troe-Materialier, samt Kull og
Sette-Veed.
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Historiske Efterretninger
om

Solo Verket Kongs berg.
Af
KanceUieraad D eich man.
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^Hvad Tiid Bergverker ferst er opkomrnet i dette Rige, bliver vel

ikke at udfinde, sielden rekker de paalidelige Historiffe Efterret
ninger til Kunster og andre Videnffabers ferste Ophav, og man der
troe de lcrngfte, i sier Bergverker, har varet opdagede forend de har
paadraget sig øvrighedens Opmerksomhed. I Begyndelsen har enkel' te Personer troelig atiene lagt Haand derpaa, til egen etter til de om
boendes Fornodenhed uden Interesi'entere etter Geverkffab. Af Man
gel paa Krafter, Ukyndighed i Grube-Drift, IHydroftatiquen, Hydrauliquen og Mechaniquen, har MUN allette stimlet hvad t DageN
laae for Hyne, uden at driste sig at komme i Dybet.
Efter Historiens sigende, synes at Bergverker forft etter med
de forste er opkommen i Tettemarken, hvorom paa et andet Sted er
anfort, dog kan man ikke forbiegaae at melde noget onr visse Stader
omkring og nar ved Solv-Werket Kongsberg, siden man har troet,
at denne découvert er ffeed ligesom i et gandffe nyt Felt, hvor der var
giort Anlag, forend dette Werk blev opfundet. Doet. Normand i de
saae Blade han har efterladt os, anferer een ganuuel Solv Grube ba
gen for Kongens Grube ned til Kultebonden paa venstre Haand, hvorudi marl i hans Tiid fandt Ertzer af6 Lods ) Gehalt.
Ligesaa paa
et Sted i Sandsvar Kirke-Bakken etter Kirke-Berget kaldet, som stod
V
under
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under Vand, og var fast at ansee fom en See, hvorudi skulle ligge
mange omkomne Bergmccnd, af Venderne drcrbte: Efter Sagn, skal
der ofte have opreyft sig Ueenighed mellem de fremmede Bergmoend,
og de Indfodde, som udbred til Kiv, Slagsmaal og Astivelse.
Een Kaaber Grube, verlohrne Sohn kaldet, ikke lueget langt
fra Kongens Grube Sender efter, vari Drift forend Solv-Verket.
Om en inddreven Stott ikke langt fra Kirken i Sandsvcer; Om Blye,
Kaaber og Selv-Ertzer ved Kolberg paa Eger; Ved Hartvig Huitfelts Seetter Kaaber-Grube; Om Selv Gruber ved Scheen i Besyn
derlighed i Luxefield. Om Blye-Gruber i Sansvar, ikke langt fra
Broen ved Loftstuen; saavidt Normand.
Ao. 1630 den 25 October udi en Sammentrette rnettem Hart
vig Huitfelt og andre paa Heinstadt og Loftstuen, beffrives enStrekning fra Klappe Fossen, langt neden for Tiste Fossog til yderste Aaese
Nebbene, hvor den gamle Solv-Grube findes, for mange Aar siden
at vcere brugt, og veed ikke om her ved skaf forftaaes ovenmeldte
Blye-Grube Loftstue, fomsiden er kaldet Kcstels-Grube.

Fra lang Tud af er gaaet et Rygte om nogle gamle Selv-Gru
ber i Holtefield Nordost fra Kongsberg, paa den Astre Side af
Lauen, font ganer giennem Berg-Staden, hvor man nu nyelig har
opfundet nye Gruber.
I Anledning af det Normand beretter om Selv - Gruben i
Luxefield, maa kortelig meldes: at her om er gaaet ruegen Sagn, en
Prasst Hal vor Nie líen i Ejdanger, har derom for en 70 Aar siden
givet en Relation til Arntmand Adler. Men da det meste er allene
grundet paa et loft Rygte, vil man allene deraf anfore efterfolgende,
nemlig at Solv-Stokken nraatte vcere der ligefom Jern-Stokken Ve
ster, at det var Garper fom drev dette Verk, at strmme enten skal ha
ve bygget etter formeret Gierpen Kirke, orneret og dateret den, strå
ledes at Munken ikke maatte lade ringe, forend Garperne vare komne
til Toftegaard, at deres Heste vare bestagne med Solv Skoe rc. En
delig at Gierpen Kirke og Sogn har strået Navn af dem ; thi i Kong
Inges Liid blev Sognet kaldet Hossund etter Hoffunr, at han havde
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feet et Pergaments Brev hvorndi Sognet kaldtes Hvene, disse Garper at vare odelagte ved den store eller sorte Ded, og arPrasten ved
Gierpen laae ofte og lange i dette Lurefield og samlede Selv. Vist
nok er det/ at om dette Luxefield fortcelles meget/ men det Sande kan
ikke hielpes med los Snak. Dum caremus veris gaudia falfa juvant.
Men at komme til mere paalidelige Efterretninger/ saa er intet visiere
end den store Kong Chriftian 4de, mere end eengang lod indkomme
Fremmede Bergmand her i Riget for at befordre Bergdriften. Af
nogle gamle Regninger erfares/ at Ao. 1621 og 1622, blev drevet for
Kongens Reigning adffillige Iern-Verker, som wsium, Barumog
Hackedalen, troer og Kaaber-Gruben der verlohrne SohN/ og i den
Liid ved Iern Verkerne allerede indbragte de hoye Ovne, blev stobt
Kugler og anden Krigs-Ammunition/ giort Antag til Staat Fabri
que; og i disse Aaringer blev forbemelte Blye-Grube ved Loststuen
toet ved Kongsbcrg bearbeydet. Een Geschworen nod Maanedlig
20 rdlr./ en Berg-Mget 12 rdlr./ en Stiger 10 rdlr./ (*) og en egen
Ruthengiengere Maanedlig 10 rdlr.

Tobias Kupher havde Navn afBergmeñer og Proberer, som
egentlig forestod Smeltningen, havde Maånedlig 24 rdlr. og var vel
anffrevet hos Kongen. Bemelte Blye-Grube gav i Begyndelsen god
Blns-Glands, 200 Centner Ertz blev udbragt. Stenen blev omsi
der fastere, Gruben mere Vanddragtig, og Glantzen forandrede sig
til Blande og allene Nyreviis visede sig.
Udi en Relation til Kongen,, join synes at vare ssrevet af disse
Bergmand Ao. 1622., og indeholder nogle egne Omstandigheder,
giores Forsiag at den gamle Hytte paa Eger, formodentlig ved VestFossen, maatte til naste Sommer sattes i Stand, hvoraf erfares at
denne Hytte tilsorne maa have varet drevet for Kongens Reigning,
men hvilke Ertzer der har varet smeltet, vides ikke, mneligens Kaaber og Blye-Ertzer fundne paa Eger, join wi) Hartvig Huirbeits Sat
ter og anden Steds, maaffee af Skare Gruben. Een seenere Reg
ning af 1623., at der fra den 22 Martii til 17 May har varet rostet,
N 2
smeltet
(*) 1613, var Jacob Wolner inforstr-'vet stñ Tydstlññd som Stiger, blev side» Geschworner ved
Sslv-Verket, hvis Aflom end»» er ti!.
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smeltet og afdrevet , men ikke hvad udbragt. Blye-Gruben blev ind
stillet Nled Hartvig Huitfelrs Vidende og Tilstaaelse. Videre/ eftersom Kongen havde ladet indkomme nogle Gange efterhaanden Tydste
Bergfolk »led stor Bekostning/ uvante ved Sproget og den Norste
Spise, og man ikke kunde forholde dem naar de vilde afreyse, da at
tage Norske ti! leere, son; kunde i den Sted bruges.

Endeligen at mail havde sturfet og forsogt i nyt Felt efter Ruchengiangernes Angivelse, men formedelst Moratzer, Vand og uartig
Steen ikke kan komme i Dybet, eller finde noget tilstrerkkeligt, ogomendstwnk etRygte var udspred af visse Persohncr, at der fandtes og
vare flere Berg Barker, som naste Sommer skulde fremvises, dem
man nu ikke torde opdage, faa var det dog tvivlraadigt, tilraade helle
re at forsoge paa andre Steder, i sar i Lrundhiem, Stavanger og
Nedmes vehn, fornemmelig i Lrundhiem, hvor der siges at stal vare
et KaaberVerk, og formedelst i den Egn og Revier, hvor man har
Arbeydet, Gangerne i Ven faste haarde og steile Klippe og Bierge,
efter Bergmands Kyndighed ikke vil fette i Dybet, da de af den faste
Steen fortrykkes og forskydes, og forvandles til quartzig, graa og
uadel Steen, afraader aldeles mere at eftersoge Ertzer og Metaller i
dette District; her man observeres, at ovenbemeldte Blye-Grube
ligger nar ved Kongsberg, omtrent een fierde deel Miil Sonden for,
og siden der tales om Steenens Bestassenhed og de steile Klipper og
Bierge, man nasten maa troe, at dermed menes selve nu varende
Ertz-Bierg, hvor Selv-Gruberne ligger. Ligcsaa om det Rygte, at
naste Sommer stulde opdages andre Crtzganger, som nu ikke kunde
ffee, for andres SK)ld; hvorfore foreflaaes, at Kongen maatte of
fentlig lade bekiendtgiore, at hvo font vilde etter kunde opfinde eller
opdage noget stulde nyde en tilftrakkelig Findelen.

Disse Tydske Bergtnand med samt Bergdriften stode under
Hartvig Huitfelrs til Schillbred (een Herregaard paa Eger) Direction/
som kalder sig selv Kongl. Majest. Arnt- og Berghauptrnand i Norge,
han blev siden forleenet med Mossdal og Rachestad, og synes Stat
holder Jens Juel at have haft Ober Directionem Man har ikke kün
det undlade at anfore dette, siden disse Steder laae saa nar SelvVerket,
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Verket, og at Beretningen er skrevet Anret tilforne, og den sidste
Regning siunme Aar 1623 in Majo, neppe 7 à 8 Uger forend SolvVerket blev funden, og tillige hvor uskikket de nnsane dette District til
nt indeholde adle Geschlche, Ertz- og Metallgcenger. Hvorledes de
ere blevne til Mode, da man simr ester opfandt de riige og adleErtzer,
fom tilforne ikke havde ladet sig tilfyue, kam man ikke vide; Saa me
get bor man troe, at Bonderne her omkring, maa da allerede have
lart at tiende een Ertzsinffe fra anden Steen, og vceret opinarksomme paa den Fliid og Uinage man giorde sig, for at opdage Ertzer og
Metallgcenger. Og merkelig er det Sagn, fom forud gik Aaret tilfor
ne onr nye Anviisninger og Ganger. Det maa og ikke forbieganes,
da det er bekiendt ved hvor mange adffillige Tilfalde Berg Verker
komme for Lyfet, at den 24 Martii 1623., gandske nyelig forend
Solv-Verkets Opfindelse, stede et saa heftig Iordstialv i dette Rige<
som tilforn ikke havde varet fornummet, mueligens derved noget los
revet af den Ertz fom forft blev paafundcn, fom kunde bestyrkes ved
een af de Efterretninger man bar om dette Golv-Verk, nemlig: at
neden for den faa kaldede Chriftiani 4ri Grube, almindelig med hos
liggende Gott mit Löttig Friderich kaldet Aongens Grube,
i een Dall, var et Satter, hvor en stor Steen var nedfalden stadet
Skraaberg hvor bemelte Kongens Grube ligger, og at den strfte Fin
dere Chriftoph Groswald ved at banke paa denne Steen losklappede
noget, heorudi var Glas Ertz fom han antog for Blye.

Hvad nit selve Solv-Verkets Opfindelse betreffer, da har man
derom adskillige forstiellige saavel skrevne, som trykte, Efterretninger,
som bande differerer i Aarstattet som Aarftns Tiid, og andre Omstandigheder. Dm beromte og larde Doa. Ole Worm er dog den
som forft og meest fuldftandig har givet nogen Efterretning derom,
som Autor til Mufeum Regium og andre har til deels efterfulgt, men
da de mueligens ey felv havde feet Staderne, og der tillige findesnogen
Forstiel bande i de trykte og utrykte, nodes man til nt prove dem, for
at udlede Sandhed paa det narmeste i een faa markelig Opdagelse.
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Man har tilforne bestrevet Solv-Verkets Situation , og at Ertz
Bierget er en Green af stor Fieldet, font stiller Tettmrarken fra
Nurnmedal og Sandsocrr, son; paa de Tider laae under LensbergLehen, og omenöstwnt disse Fielde ikke kan beboes, saa gives der dog
herlige Grcesgange her og der/ hvor de omliggende Bonder om Som-,
meren farer til Setters med deres Qvceg. Iblant andre som 1623.,
i samme Forscet drog der hen/ vare Chriitopher Loftftuen, eller som
andre ncevne ha;n Chriitopher Groswald (*) og Arne Werp fra He
denstad (et Annex under Sandsvcer) son; havde deres Scetter-Stutt
mellem den store og lille Joens Knuten. Efter Worms sigende: Men
Scetter Stutten har nok ligget font foran er meldt, neden for Kongens
Grube, da det andet Sted synes ikke beqvem til et Scetter. Imedens
de her opholdt sig, fandt Chriitopher Groswalds ©øt; Jacob og Arnes
Daatter, da de vogtede Qvceget, nogle glimrende Metall-Kluruper,
som de merkede vare baade tungere og mere skinnende end andre Steen,
toge det med sig hiem, og gav deres Moder det, og diste igien til de
res Moend. Chriitopher Groswald, som merkede at det var Metall,
smeltede dette, og sit der af reent Solv, som han siden, for en ringe
Priis solgte til en Guldsirred fra Scheen (Worm setter Saren, andre
Lonsberg) hvorover samme Sted oftere blev besogt, og undertiden
fandtes Gediegen og reent Solv, og ellers blandet med Steen etter
Gangart, mm da de folgte det snart til een, snart til anden, for en alt for
ringe Priis, blev den eene af dem, navnlig Arne Werp, der ikke bar sig
forsigtig nok ad, paagreben formedelst Mistanke afLyverie, som derved
aabenbarede den gandste Sag for øvrigheden, og foreviiste den riige
Golv-Aare, hvor dette fautes. De strevne Beretninger siger: at det
forste som fantes var Glas - Ertz, fem jevnlig er forefunden i denne
forst opdagede Kongens Grube, og at Finderne troede det var Blye,
og derfor provede at stobe Kugler deraf, son; ikke er saa urimelig.
Slange
(*) Hr. Insticcraad Schlege! siger: at han siden blev en Bérgbeamter; Norman : ak han 1631
arbejdede som Hcycr esier Haner, som i Muièo Regis betegnes med Metallicus,, og bemerker
det famine.'
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slange i Chriftiani 4ti Historie siger, at denne Opfindelse skee
de ved MortensDags Tuder af en Bondedreng, fom vogtede sin Fa
ders Ovceg. Men da man paa denne Aarsens Lud ikke mere kan
vcere til Setters, eller Creaturerne kan begaae sig paa Fieldet, saa
er det kiendelig at dette maatte vcere urigtig. Helvaderus siger: at i
November Maaned (1623) blev Kongen tilsendt dyrebar Materie fra
dette opfundne; trolig da Finderne faa lcenge skmlede deres Opdagelse,
at det maa vcere den Tiid Slange mener at det forst blev aabenbaret
for øvrigheden, eller da Proverne bleve nedsendte; Der var altfaa
Formodning at det maatte have tildraget sig Sommers Tiid, naar
Bonden laae til Setters.
I Anledning af Jubelfesten 1723, som
uran paa Kongsberg celebrerede, og befandt af den trykte ordinerede
Text og Bonner til samme Fest, at den Jubelfest blev holden den 16
Julii samme Aar, har man erkyndiget sig for nogle Aar siden hos den
Danske Prceft Hr. Niels Kongsberg, hvis Fader og Farfader ligele
des har varet Prcester ved Selv-Verket, hvad Vished man havde,
at denne 16 Julii just var dm rette Opfindelses Tiid, men han havde
intet andet Beviis, end forsikrede, at man tilforladelig kunde vcere
forvisset, at dette var rigtigt. Dette Beviis faaer da at blive antage
lig , indtil noget bedre opgives,

Saasnart dette blev Stadtholderen Jens Juel tilkendegivet,
lod han ved Bergkyndige Steden ftrax besigtige og belcgge, formo
dentlig ved de tilforn auferte Tydste Bergmcend, og Tobias Kupher
paa Eger, der fom forhen er meldt, nyelig tilforne smeltede BlyeErtzerne in Majo dette Aar (1623), som forefandt en Gang af en
Fodsbrede, bvorudi baade gediegen haard Solv og anden Ertz fandtes.
Da Kongen derom fik Underretning, lod han ftrax fra Churfyrften af
Sachsen forffrive en kyndig og erfaren Stiger, og fra Brunsvig en
halv Snees dygtige Hånere, og den 16 Martii 1624 , stede i alle Dan
ske Kirker en offentlig Taksigelse for denne Opdagelse. Og da jevnlig
Lidende indlob, at det tegnede sig godt, hastede denne aarvaagne
Konge saa betids, som Soen var aaben, Selv at tage det i Dyesyn,
og den 24 April (1624) gik til Seils fra Sundet, og efter 2de Dages
Seilatz den 26 April ankrede ved Bragences, hvorfra han ftrax forfsyede
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fsyede sig M Stcedet, hvor disse rüge Erher vare opfundne.
Man
havde da allerede Assynket 7 Alen 2îQvarteer, og Udlcenkningen var
i7é Alen. Skurfet blev givet Navn rtfChriftianus 4ms, nim alrnin«
delig betegnes under det Navn af Kongens Grube.

Da Kongen paa nogle Dages Tiid havde haft Fornoyelse med
at see hvorledes Gangene bande faidte og stigede, saa og, hvorledes de
forandrede sig med deres Godhed, saa vel oven paa, som udi deres
midle og nederfte Dybhed, desiigefte, hvorledes Gruberne, som af
Markffiellerne vare anviiste med deres Lehne og Stolper, bande af
Naturen vare befcestede, jaa og siden ved Kunsten vare forbyggede,
lod ban sig og forlyste udi hans Overværelse at sinelte og afdrive en
Deel Solv-Ertz, hvoraf han bekom 1 Skippund og 6 til 7 Lispund
Blik-Solv af Drivhoerden, hvilket da det blev fiingiort, indbragte
fiint Selv 741 Mark Ledig, hvoraf han lod mynte de Rigsdalere,
hvorpaa sindes disse Ord: Benedidtio Domini facit divires.
Derfra forfeyede han sig til Aggershuus, hvor fra han den iMaystylede igien Hiem, og ankrede ved Kronborg den 7 May.
Disse ere
slanges Ord Hi ft. chriftiani 4ti. Kongen holdt Maaltid under aaben
Hinnuel paa selve Bierget, paa een Tiid da disse hoye Stader neppe
endnu vare blottede fra Snee og Iis , og ligger endnu den Steen til
syne, sont tiente til Taffel, nemlig hvor Oberberg-Korfet er opreyst.
Samme Tiid anordnede han, hvor Bergftaden ffulde anlegges, og til
lige lod giere Anstalt til et anseelig Hunses Opbyggelse, hvor Guds Tieneste ffulde holdes. Endnu i samme Aar in September giorde Kongen
atter en Reyse her ril Landet, meest for at beste den i dette Aar (1624)
nye anlagde Bye med sin Befccftning Chriftiania kaldet, samt andre
Fastninger, og tillige mynftrede Krigsfolket. De sieste ffrevne Efter
retninger siger: at han og giorde en Reyse til Solv-Verket samnle
Gang, som er nok gandffe rigtig. Forommeldte Sslv-Ertz blev smel
tet, afdrevet og fiingiort af Tobias Kupher udi Hytten paa Eger, troelig beliggende i WeffFosien, som forhen er meldt. Han boede paa
een af Kongens Gaarde tet her ved, Kolberg kaldet, men formedelst
Alderdom nogen Tiid derefter fik Afffeed; asiagt med en aarlig Pem
sion, og benccnte Gaard frie for al Afgift.
Af nogle Stykker af
Smelte-
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Smelte-Boger, seer man, at 1624 er Blye Snieltning steed i dm
Cgerste Hytte, men 1626 t Len da kaldede nye Kongsbergs SmelteHytte: der bliver ikke nccvnet om Rohe eller Raasmelming.
Den forste Berghanptmand blev Adolf Frid. Grabou til Wathecher, Log ikke leengere end et Aar fra 1624 til 1625. I hans Sted
kom Samuel Weis von Schalen fra Schweitz, som tilforne havde vceret Krigs-Contmissarius, fra 1626 til 1627, efter ham er Commissarien Grube opkaldet.
-Almindelig foregives, at Kongen strax tog Med-Participantere, som dog saaledes ikke er. Solv-Verket blev drevet allene for
Kongens og Kronens Regning Le forste 4re Aar. Troelig at den
langvarige og ulykkelige TydsteKriig, fom strax derefter udbred (1625)
var Aarsirg at Geverkstab blev oprettet, forn den 19 Martii 1727 derpaa fik folgmde Privilegiunr, udstrevet efter en ved sarnrne Liid
forfattet Copie.

Jens Juel, Stadtholder udi Norrige med
hans Conforter, fik Privilegier paa
Selv- Berg -Werket.
C4ms
<A. X W. At eftersom Gud Allermcegtigste naadigst wort Rige
Norrige med Selv-Malm og Ertzer paa adstillige Steder rigeligen
welsignet Haffner, och wii self pan nogle Steder faadan Ertz atwinnde Berg Wercher d eß Brug, Haffner ladet ndi nccft forleeden Aaringer
stille udi Werch, Da Haffner wii un saadant Berg-Werch, des gaudste Tilbehor og Brug, till Os Ellstelige Jenns Juul til Kielbgaard,
wor Maud, Raad, Stadtholder udi wort Rige Norrige oc EmbitsMand paa wort Slot Aggershuus, med sine rned-Consorter udi it
Conîpagnie, naadigst opdragit, oc afKongl. Gunst ogNaade, undt,
beuilget og giffuit, och mt rued dette wort obene Bref, uunde, be
vilge og gistne, for"° Jenns Juul oc Contpagniet til famine BergWerch at udfore och holde wed lige, disse efterstreffuene Privilegier
och Friheder.
Forst Haffner wii naadigst sitmtocht og bevilget fbr"e
Coinpagnie det gandste Berg-Werchs Brug wed Konnmgsberg udi
Z
Sand-
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Sandsuer med deß Gruer, Grunder oc Forser, och ald anden tilbeherlighed, fom allerede opfunden och udi Brug ehrre, eller sammeftedtzs
herepter opsindes oc brugis kan, til Euindelig Eyendontb, den Eene
Arssuing ester den anden, at niude bruge oc beholde quit och frie uden
aldSchat, Tynge oc anden Besuering, udi huilchet for"'Berg Werch,
wii oc Selv En fierde Part at hollde, naadigst sambtscht hausser, oc
ffalfor'" Compagnies Participanter, och deres Epterkommere plichtigwerre, at gissue os, och wore Efterkommere Honninger i Dan
march og Norrige for forffressuene Berg-Werch, den goedwillige
Rettighed, fom i Tysland brugeligt er, font er dend Thiende Part af
aldt det Sols, font paa Compagniets Wegne oc deres Omkostning,
herefter i saàdanne Gruer gewindis och til weye bringes kan, derfor
uden oc skulle de tilforplicht wcerre, ald det Solf, de af forbemeldte
Brug, bekommendis worder, til Os oc wore Efterkommere Konninger udi Danmarcb igien at ftlge och oplade, och wille wii dennetn for
huer Ledig Mark fin, lade gissue otte Rirdaler in Specie, huilke wir
Lennem wed Smelt-Hytten wil lade erlegge, faa og Selv Solssuit at
lade annamme, fammelcdes skal Compagniet ochfaa beuilget oc til
ladt werre, at maa brugge wore och Cronens Skoussue, fom hoes
samme Hyt Werch beliggende ehrre, till Kuul, Biugning och Grossue,
faa meget til famme Werch kan behossues og forneden gieres, doch
skulle Skoussuene uddeelis udi wisst Pladser, huer Aar udi rette Tilde,
og huggis, paa det samme Skoussue sammeftedtzs altiid kunde blifue
wed Magt, til Hytternes beste oc Brug, disligiste hassuer wii och
for"' Comvagnie beuilget den Gaard Berg paa Eger, for sedwanlig
aarlig Landffyld til derris Heftes Fornodenhed, at maa bruge, saa oc
Sandsuer oc Nummedal for en aarlig wisse Afgift, efter den Befalning derom udganget ehr; udi ligemaade hassuer wii och naadigst be
uilget Handwercks Folkit och Berggesellerne, som hoes samme HyttWerclssarbeide, at maa ocb ffulle werre ubetyngget och frie for alle
Schatter, Daalcrgq oqUdffrissuelse, Schydtzfard og anden saadanne
Bcsneringer, och ffulle de niude de Privilegier, font ehrre andre Ste
der forundte, hvor Bergwerch i Brug ehr, schal och hermed for'" Com
pagnie werre Schiott undt og guissuit, saa oc frit oc nbehindret, at
maa bruge, huis Vandlob, Elve, Becke oc Stromme, tilsimutte
Hyt-
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Hytwercb kand findes tienligt at werre, uden nogen Afgift, saawtt
wir oc Cronen derudi ehrre tilberettigte. For det sidste, haffuer wii
oc naadigst beuilget og tillat for"' Compagnie seif at maa haffne, och
holde Fall wed Berg-Werchet, Huis Handtwerchs Folchet, Berggesellerne och andre, som hoes Berg-Werchet arbeide, kunde haffue for
noden til derris Underholdning oc anden Nodtorft, och skal det werre
Cornpagniet ftiet for, samme Wahre inden oc udenlands at maa
hente oc kiobe, huor dennem det best kunde falde belejligt, och ffal
ald Proviant, ftemmit All undertagit, derudi Riget werre Toldfrie,
doch witle wii iche forstaait haffue, nogen Kiebiuandskab derunder
at maa driffuis; diste for"' Benaadninger oc Privilegier, som wii af
Kongelig Macht, Gunst oc Naade for"' Jenns Juul, med sine MedConsorter paa for"' Berg-Werch naadigst giffuit Haffner, Wille wit,
foros, och wore Efterkommere Konninger i Danmarch og Norge ubrsdeligen holdet haffne; Thi binde wii oc alvorligen befalle wor Stadtholder, som nu ehr, eller herefter kommendes worder, Embidtzmcend,
Fogiter, Borgemestere och Raadmoend, saa og alle andre, som paa
worre Wegne haffuer at biude og befalle, at I flichteligen holder
offner for"' Privilegier, saa Cornpagniet iche i nogen Maader hermed
forulempes, eller til des Fremgang ffeer nogen Forhindring, under
wor Hyllist och Naade. Giffuet Kitterhnus den 19 Martii Ao. 1627.
Ligesaa folgende af famine dato.

Jens Juel Stadtholder i Norrige sich Bref paa
Hytte-Werchet oc andet anrorende.

Otus
W. 0. O C- Wider, at eftersom wii til Eder och Eders Partici
panter naadigst haver opdraget gandske Solf- Berg - Werchet i Sandsuer udi wort Rige Norrige- huorudi wii Self en fierde Part at hol
de, naadigst hafue saurtocht, da hafue wii och iligenraade beuilget
Eder for aarlig billig Lepe og Afgift, Smelte-Hytten, Pock-Werchet,
Brvgger-Huuftt eg ald anden Werrelstr wed Konings-Bergit med
buis Redskab och Tilbèhor, der findes , indtil Compagniet det at kiobe
kunde afstced komme, saavel som Sandsuer og Nuturnedahl des wisse
Z 2
og
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og u-uisse Indkomst, och sedwaytig Arbeid for wisse aarlig Afgift, fonr
Eder afworre dertil forordnede Commissarier stal fettes; Sammeledes haffuer wii och naadigft bevilget Eder for aarlig Leie at mag be
holde Proviant Huuset wed Bragencrs, foin och huis Proviant paa
worre Weigne til Berggesellernes Fornodenhed udi Formad indkiobt
ehr, hwilket Compagniet doch epter Indkisbet til os statt betatte, ont
di det behossuer, etters statt I det lgde felge och affhende det dyreste
ylueligt ehr, och siden Eder det faaledes til Regnstab lader fore,
dermed rc. Kilterhuus den 19. Martii 1627.
.

Endstiondt diste anforte Privilegier allene ere Copier, og ikke
vidimmde, stulde man dog troe, at de faaledes ere expederede, og,
i Mangel af Originalerne, her indforte, muligens de og flere endnu
ere i Behold andensiceds. I Refenii Catalogo over de Boger han
ffienkede til Academiets Bibliothèque, ftaaer anfort pag. 369.
Solv-Verkets og Kaaber-Verkets udi Sandsverd paa Konningsberg
i Norge Privilegier gaves Jens Juul og sammesteds. Participanter
af hans Kongel. Majest. 1627.23.29.31.33.43.46.47.50.

Solv-Verkets ndi Sandsver Regnebog paa hvis afSolv-Verkets Participanters er proponeret fra 7 April 1623 Mss, men for
modentlig forgaaet i Kisbenhavns Ilds-Vaade 1728.
Overleveringen af Solv-Verbet stede dog ikke forend Anret
derefter, da Compagniet antog det den 6 April 1628., fra hvilken
Liid foranforte Sessions Protocoll og tager sin Begyndelse, og maa
tillige nogen anden Forandring voere indloden; thi i Steden Kongen
i det foranforte havde erkläret sig at ville tage en fierde Part, tog
han nu ikkun en ottende Part.
Stadtholder Jens. Juul var For
mand for Participanterne; og blev da det forfte Indstud giort med
80.00 rdlr.

Kongen 4 Part eller & p.
Stadtholder J. Juul 4 p. eller T85 p.
Jens Bielke
p. etter
p.
Jens Sparre
p. eller /2 p.

-

-

-

•

-

-

1000 rdlr.
2000
500
500
4000 rdlr.
Ove

SàVerket Kongsberg.
Ove Gedde ~ p. efíét p.
»
»
Niels Hanfèn
p. etter n p.
Hendrich Poft
p. dier â p.
Chriften Bang
Niels Folder â P. eííet /5 p.
Kirften Doctors

-
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2000
ZOO
ZOO
2ZO
ZOO
250
8000 rdlr.

Da Verketblev antaget, stal ingen Bergdauptmand have vceret;
C) men Directisnen fsrtafdavcerende Hytte-Forvalter Cafpar Helbech, men strap derpaa er Doétor Medicina? Johan Friderich Nor
man, en Holstener, fom var vel anfkrevet hos Stadtholderen Jens
Jaul, bleven beskikket til Berghauptmand.

Ved Verket var allene en tommered Hytte, opbygget sned
tvende smaa Puk-Vcerker; Den forste Smelte-Maade er -ikke bekiendt, men fyrommeldte Cafpar Helbech, fom var fra Freiberg og
der Borgemester, indbragte den Freibergiste Methode over StichOvnen.

Holberg siger: at Kongen forbeholdt sig everste Gouverne
ment, og paa det intet ffulde bygges paa Rov, men Bergmandff,
beskikkedes Oberbergbauptmand ogOberbergrnester, som han felv lonnede, imod han tog Tiende og Mynte-Profit: I Mangel afpaalidelige Efterretninger, kan intet vist siges her om. Solvet blev leveret
til Mynten for 8 rdlr. in Specie, som siden, blev forandret til 7I rdlr.
da de afkortede | rdlr. bleve anseet fom Tiende af Verket. Hvad
Holberg melder om Bergamt og Oberbergamt, bliver nok en antici
pation; thi ¡Ser#-Jurisdiktionen et ikke forend leenge derefter bleven
ordentlig indrettet, og har haft adffillige Forandringer. Et er Dispo
sitionen ved Solv-Verket og dets ¿économie, Conventioner, rc.; Et
A 3
andet(*)
(*) Ove Gedde, som boed? gandst? noer ved Ss!v-V rktt/ figrs i hññé LiigPrñdá, ñfKoñgkñ
fit vKK betroet Osslïgtm med Ss!v>B?rket vid. infra.
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andet en ordentlig Under- og Oberret, som stal kiende t alle BergSager, saavel ved Solv-Verker, som alle andre Verker, og tillige
Indseende, at Berg-Ordmnger bliver holdne i deres Krast, og at alt
steer Bergmandst. Det varede og nogen Tiid, forend Berg-Ordninger bleve paatcenkte. Norman klager og i sin ovenmeldte lille Trac
tat, at i hans Tiid endnu ikke var givet de ftedvanlige Friheder sour
i Tydstland, og ingen almindelig Foranstaltninger, uden et hvert
Verk Holte sig til sine dem givne specielle Privilegier. Til et Bevits
herpaa, at Berg-Sager ikke bleve afgiorte ved noget Bergamt, gik
Ordre til Eiler Urne Befalnmgsmand over Bradsberg Lehñ, at lade
indftevne Henrich Poft for Laugmanden, i fald han ikke fortfcrtter
Iern-Verket ved Scheen, og dourme det forfaldne til Kongen; den
5 Julii 1635.

Saa vidt man kan udfinde, vare paa den Tiid, da Geverkstabet tog Solv-Verket i Possession, folgende Gruber opdagede, nem
lig: i) gongens Grube, som dog paa den Tiid var indstillet. '
2) Armen Grube, som allene blev drevet tilde Fattiges Underhold
ning, som skal have givet god Udbytte, z) Printzens Grå 4) HerHog Fridcrich. 5) Courmisiarier Gruben.
6) Hertzog Ulrichs
Grube. 7) Blyegangen og Braunschweig Grube.
Da Kongen var behceftet med den besvcerlige Tydste Krig,
har vel muelig Interessenterne selv bestyret Selv-Verkets Drist, i
Overlceg med Berghauptmanden og de ovrige Bergbetientere. Stadtholder Jens juni og Ove Gedde vare de fterfte Participantere, og tilsammen eyede den halve Dee! i Verkett sour folgelig havde meeft at
sige.
Den sidste, een paa de Tider meget berommelig Mand,
four var Admiral for de Dauste Skibe, giorde dm forste Oftindiste
Revse, fluttet Accorten om Tranquebar, tog det i Possession,
giorde Anlcrg baade til Byen og til Citadellet Dansborg, hiemkonr
i Martii 1622, og ftrax detpaa blev forlehnet med Brunlaug og
NunrmeDal i Norge, boesatte sig paa Tiste Gaard paa den Ostre
Slide af Bergstaden Kongsberg, ved de Tider Solv-Verket blev op
fundet
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fundet (*), font nu er udlagt til Grund og Tomter Lil Bergfolkme, og
udgior en Deel af Bergstaden, som stilles derfra ved Elven Lauen,
hvorover Ove Gedde lod bygge Tiste Bros, som han siden overlod til
Participanterne, imod han deraf nsd den halve Broe-Told, som va
rede ti! 1650, hvorover siden reyste sig en Tvistighed; han havde desuden derved baade Sang og Molle. Denne Mand havde Len fornem»
meste Opsigt over Solv-Verket, saa lcenge han boede her, )(** og hvor
siden hans Son Oberberghauptmand Broftrup Gedde ogsaa boede,
og stal det vare her det passerede med Bonden, som sagde: at det er
ude med Ove Gedde, der drikker Vand og spiser Grces, siden han
drak Thee og spiste Sallat, som da var uscedvanlig og noget Nyt/
i soer for en Bonde, han blev omsider Rigens Admiral og Raad.

Man seer ellers, at Ruthengoengere bleve Maanedlig lennede,
endog forend Solv-Verket blev funden, ligesom i de forste Aar deref
ter: I Chriftiani Vti Invitation til et nyt Participantstab Ao. 1684,
tilsiges fmnme Participantstab, ikke allene alle de Gruber, fom da
vare opdagede/ men end og alt hvad efterdags enten ved Schursser
eller Ruthengoenger opfindes. Men man finder ingen Efterretning,
endog ikke i Optegnelsen paa alle Kongsberg Gruber og deres Opfin
dere, hvad ved Rnthengcengere er paafunden.

Af
(*) Hvad Did at Bergstaden fik forst Navn af Kongsberg, vced man ikke. Et andet Sted i dette
Rige har ellers fordum hast samme Navn i det meste af Fremmede, saaledcs kaldet, nemlig:
Tonsbcrg, som af Crantzio stedse kaldes Kongsberg, og af Ziegler in Scandia kaldes Kongs
berg Caftrum & Emporium, hvor ved formodentlig i seerforstaarsSlots-Bierget, som ligger
nesten inden i Byen, hvorpaa Tonsbcrg Slot stod.
(**) Fsrend Ove Gedde reyste til Indien/ var han forlovet med Dorothea Urne, Knud Urnes
Da atter paa Aasmark, og holt Bryllup med hende d. 22. Sept. 1622., som boede paa
Sembs Herre-Gaard paa Eger, da han kom hiem forcerede hun til Eger Kirke et par store
Lyse-Stager, hvorpaa i samme Anledning ere satte nogle Latinsse Vers. Gemb horde
Kongen til, som siden gav den til Hen. Seheited, og da den med alt hans andet Gods tilfaldt
Kronen, blev Semb soldt til Gabriel Marfelius-
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Af Oberberganttffriver Böchmans Relation om Sslv-Verket
erfarer man, ak siden Ruthen, naar den vil, flaner an faavel uden for
som inden Arterne, uden Forfficel, hvorpaa man mange Stoeder hav
de giort Forsog, og temmelig derefter affynket, men intet derved udret
tet, hvorfore den ikke beholdt fin Credit ved dette Verk, fan uran out
sider allene holdt sig til at ffnrfe, efter Fallernes og Gangernes Anviisning. Der er skrevet faa meget pro & courra om denne Naturens
Hemmelighed, at man maa flane i Tvivl, hvnd man ffa! derom dom
me. At jo derunder er forgnnet store Bedragerier., man vel ikke næg
tes, intet storre dog end den bekienLte Jacob Atm ars i Lyon, som en
delig ved.den ffnrpstndige Printz de Conde blev opdaget, hvorom Ab
beden WaUemont har skrevet en egen Tractat, og nf naturlige
Grunde bar vildet bevise, hvorledes dermed tilgik, forend Bedrageriet
- kom for Lyset. Han havde giort bedre at holde sig en Fontenelles Er
indring efterrettelig. (*) Pan den anden Side haves derimod saa
mange Efterretninger,, endog nf Mcend, hvis Troevcrrdlghed man
- ikke burde tage i Tvivl, om Wünsche! Ruchens Anslag, som ofte skal
have haft god Virkning, men Anrsagen soges snarere i Ruthengemgernes eget Blod og Persons Beskaffenhed, end i selve Ruthen,
hvorom kan eftersees Ad. Beyers o ti a Metallica; hvor han og nnmcerkcr, nt finale og dove Klyster, som ikke giver starke Uddunstninger
fra sig, ikke ere de lykkeligste for en Ruthengcenger, folgelig at de
Kongsbergiffe Geschichte ikke vare beqvemme Steder for denne Op
findelses Mande.

Forbemelte Privilegium forunder Compagniet Kronens Sko
ve, som hos snlnme Hytte-Verk er beliggende, ligesom og hvis Vand
lov, Elve, Bekke og Stromme, saa vidt Kongen og Kronen var til
horende, og da allerede i Efterfolgelse, af de Tydffe Anstalter, befalet,
at Skovene ffulde uddeles i visse Pladser, som hvert Aar ffn! hugges
i rette Liid, pan det Skovene kunde blive ved Magt, hvilket dog ikke,
saa
(*) A (furo ns nous bien du fait, avant de nous inquirer de la eau fe.
Il eil vrai, que cette
Methode eft bien lente pour la pluspart des Gens, qui courent naturellement à la caufe
et paffen t par deifus la vérité du fait. Mais enfin nous éviterons le ridicule d’avoir trou
vé la caufe de ce qui n’eft point.
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saa vidt bekiendt, nogen Tlid er efterfulgt/ vilde lttññffee og haft sne
Vanffeligheder, hvilket og er foreskrevet et andet Berg-Verks Canpagnte ved disse Tüder, inan fter og her af, at dm Kongelige Mmdighed Har vanet indffroenket t allene at overlade Kronen Skove og
Stromme, eftersom Adelen paa de Tilder Eyede et ftort og vittloftig
Jordegods her i Landet, ligs so Ni og Kronen ved adskillige LeyligheDer,
i fter ved Reformations Tilden var tilfalden et betydeligt Jorde Gods
i dette Rige, som siden nccsteu alt er kommet i particulaire Folkes
Hcmder.

Da de fleeste opfundne Gruber vare paaOberberget, var man
i Tanke at anlegge Bergstaden bagen for Kongens Grube, Sonden
efter ned iinod verlohrne Sohn, ikke langt fra Veyen tilKullebonden,
menda de fleste Gruber bleve fundne längere Nord efter, og i fter
paa Underberget , og Vandfaldet gav god Leylighcd til Smelt-Hytten,
og en beqvemmere Ven til Gruberne derfra, blev Den anlagt hvor
Den nu er , hvorfra man regner p. p. en halv Miil til Kongens Grube,
men meget ncrrmere til andre Gruber. For at gisre Veyen mere
passable, blev i en trang Dahl Berget bortbroendt, ikke langt fra Sta
den, Skicegge Trcengselet kaldet, fordi en Mand som derpaa arbeydede, forbrccndte sit Skiceg, hvor ftunmefteds paa den flette FieldVceg alle Kongernes Navne og Chiffres er indhugget.

Anlegget til Bergstaden stal Kongen selv have giort Ao. 1624.
Da han tvende Gange var ved Verket, og tillige giorde Anstalt til et
Huns, hvorudi Gudstienesten for de Tydffe Bergfolk ffulde holdes.

Man finder dog ikke at nogen ordentlig Tydff Proest er beffikket foreud 1628, fem var Peter Müller fra Flensborg. Formodentllig
at man har betient sig af en Tydff Student, da derimod alle Minifterialia blev forrettet ved Prcrsten i Sandsver, siden Bergstaden laae
i dette Prcestegield, som derfor og nod Lon til 1628.
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De Norske Arbeydere har formodentlig sogt Hedenstad Kirke,
et Annex under Sandsver. (*)
I Berghauptmand Do£t. Normands Tiid vare folgende Gru
ber opfundne Ao. 1631., nemlig: i) Longens Grube. 2) Armen
Grube. 3) Hoffnung. 4) Charitas ikkun een Kies Grube. 5) Hertzog Friderichs Gr. 6) Herren Jungen Printzens Gr. 7) Fortu
na. 8) Sachsen (das Haus Sachsen). 9) Ertz Engel Michael Gr.
io) Commistarier Gr. n) Hertzog Ulrichs Gr. 12) Blyegangen.
13) Braunschweig Gr. 14) Junis Gr. 15) Segen Gottes Gr.
16) Dergleichen. 17) Quartale Gr.
Normand lod opfere en ñf de hoye Ovne, for at smelte de
strenge Ertze, som falt ved Hertzog Ulrichs Grube.

1630 fandt man gyldiff Ertzer i Braunschweig Grube, af en
betydelig Gehalt, de forste afdette Slags fundne i dette Rige, hvor
om et andet Steds er anfort.
Ao. 1629 bleve opfundne Dergleichen og Segen Gottes Grube,
som svarede til sit Navn, og een af de gavmildefte og meeft bestandige
ved dette Verk, der afalle Gruber fadt meeft i Dybet, og endnu til
denne Liid t Gesenchet viiser smeltveerdige Ertzer, om allene de kunde
stoppe de svcere paagaaende Omkostninger. Hvor riige denne Grubes
Ertzer ftrax i Begyndelsen vare, kan deraferfares, citNormand 1630
lod i Schicht-Ovnen giennemgaae i. et Schicht een Tende Ertz (i Vagt
p. p. 2 Centner) hvoraf i tvende Ausgiessen fik 321 pd. Verk, og derudi 135 Mark 3 Lod fim Selv. Gruben var stnnme Aar 5- Lachter
afsynket, og fandtes derudi den 7 ÄHay (1630) et stykke Selv paa 3
Lachters Dybhed vagtig 130 Mark, men nogle Maaneder derefter i
•
det
(*) En Tavle hengke i dm forrige Kongsberg Kirke, som nu igien er ophwugt i dm nye Kirke
hvvrpaa stod folgende: Anno 1633 ist das hochlvbliche Silbrr B.'rc,-Merck, alhier erfulîdrn
»sorde». 1624 haben Ihrs Konichl.Majest. christmüdeste Gedechtnis Chustianus q uitus
zu zweien Mahlen <« selbst bchichtiget, und darneben angeordnet, wie dns yantze Merck sä
gebauet worden, haben auch ein ansch-lich Kvnichl. Haus, worinn-u dir Gottes-Dienst ver
richtet, hier seyen lassen. Nachdem aber solches abgebrandt, ist disse Kirche Ao.^Szr gebauet,
«nd nun Ao. -671 durch Vorschub guter Leuche repamxi und gebessert so viel möglich gewesen.
.¿eft Gott! lass immer blühe forth
Das Bergwerck, und Dei»r werthrs Worth.
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det dybeste et endnu fterre Stykke, nemlig den 31 Augusti samme
Aar af409 Markers Vegt, som stod afritzet r Choret i den forrige
Kongsbergs Kirke C) og blev tareret 3272 Specie Rigsdahlers Veerdie, hvoraf Kongen lod mynte 3000 Specie Rigsdaler, som han
ffienkede til den i dette Aar oprettede Friderichsborgs Skole.
Doit. Normand siger: at der er meget som forhindrer Bergverkernes Opkomst i dette Rige, som han ikke vil angive, uden allene
at Kongen alt for sielden beseger dette Rige, da dog ingen Konge mere
flittig og faa ofte har indfundet sig her, og draget saa megen Omsorg
vande for Landet og Undersaatterne, at han bliver i en cerefuld steds
varende Erindring, som hellere tilkommer det Navn af dette Riges
Skyts Helgen, end den forrige, og som i Særdeleshed paa alle muelige Maader sogt at befordre Berg Verkernes Opkomst.

• Normand klager og at Verket ikke var forsynet med fornoden
duelige Berg Arbeydere, og tillige over visse Persohners Egennyttig
hed, hvorved han forstaaer nogle af Interessenterne. Manden var
geraaden i Tvistighed med disse, saa der blev anordnet en Commission
dem imellem, men da Commissionen tog sin Begyndelse, practicerede Normand Protokollen og Papirerne til sig, giorde sig usynlig, saa
man siden ikke veed hvor han blev af.

I hans Sted blev Johann DiegelBerghauptmand, dog ikkun
en kort Tud; thi han er dod enten sidst i Aaret 1632 eller forsti Anret
1633. Han nsd desuden 200 rdlr. af Iern Verks Compagniet for
at gaae dem til Haande. In Novembr. 1632. vare en Deel afInteresienterne forsamlede med Johann Diegel paa Kongens Vegne, som
beflnttede allene at drive 10 Gruber, siden det vilde "blive nestenumuelig at holde dem alle i Gang, formedelst det faste Berg og de smale og
tynde Gange. ■ Adskillige Betientere o'g Arbeydere aflagde; de ovrige
maatte lade sig korte i deres Len.
Aa 2

Den(*)

(*) Denne Asritzmng sindes nu i det Kongl. Ampthuus med Uuderffrift: Benediítio Domin1
^Divites facit. As. 1630 beu Zl August ist alîhier zu Königsberg ia Segen Gottes Grube,
dergleichen Stücke gediegen Silber gewonnen, io gewogen 409 Mk. und taxirt worben »oe
3272 Reichsthaler.
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Den 29 Julii 1632. udkom Kongel. Forordning: at hvo som
herefter opfinder nogen Ertz-Grube, eller vil den optage og bruge
(undtagen Gattdfvoer, fem det fammestceds allerede prioiligeret Corupagnie allene vedkommer) skal det vcere den; frit for at verre sig om
Participantere, og skal nyde Privilegier og visse Aars Tiende Frihed;
Herved maa erindres, at strax efter Solv-Werket var opfundet, at
Kongen den 25 Oetobr. 1624., forundte Johann Poil Borger og Indl
ånere i Kisbenhavn, fom tillige var Myntemester, og Herman
Krefcing med Conforter, at maatte bygge Jern-Hytter og Hamre
adskillige Steder i Norge, four allerede er bekommet, eller derefter
kan findes, frie for al Lynge og anden Besvcrring, at maa mod billig
Betalning strax annamiue Bcerums Jern-Werk, men strax at fort
satte det, og intet Werk längere ligge end et fierding Aar, forundes
Kongens og Kronens Skove, ssm saa vidt muelig er, saaledes Aarlig hugges, at de iglen kan tilvoxe, (nemlig i visse Parter) nogle visse
af Kongens Gaarder Werket tillagt, betale 24 skill, af Skpd. i Told ;
at dette Cornpagnie og ingen anden vcere berettiget til Jern Verkerne,
og dersom afdem selv etter deres Bud noget Berg-Werk afSolv, Jern,
Kaaber, Blye etter anden Ertz, nogensteds i dette Rige Norge heref
ter kan blive funden, stal dette Compagnie vcere det forbeholden/
Trende Aar derefter den 17 Octobr. 1627, blev famme Com
pagnie forundtet mere omstcendelig Privilegium, beraubende sig paa
Det forommeldte, nemlig: at dette Cornpagnie og ingen anden i Nor
ge maa anordne Jern-Hytter, Hamre og andet niere Berg Werk,
bande Selv, Kaaber, Blye og hvad Navn det have knude, dertil
ffienket demJern-Bierge, Vande og Stromme, Jord og Grund ti!
at bygge Berg-Verk paa, og fremdeles bevilge og tillade, at bemelte
Johann Poft med sine Conforter, maae frie bygge og bruge de Stoeder, som til deres Foretagende kan tiene, besynderlig hvor tilforne
haver vceret Hytter og Hamre, faa ingen Sang eller Qucern, som
ere etter derefter blive bygt stal komme til nogen Hinder. Hvad opfindes ffulle hannem forst tilbydes. Alle de Grunde, Jorder, Vand
og Stromme, Skove og Fosser, som kunde me Compagniet tkiv
ligt, gives og bevilges det og deres Arvinger til evindelig Eyendom,
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frie og frelste, soul stal besigtiges og dennem fklodes af viste Depute
rede, at tnaa Pantscette, scekge og afhcende til hvern vilde, sita loenge det forbliver til dette Brug, og ingen stak bygge eller bruge nogen
steds Hamre, Hytter, eller begynde noget Berg-Verk i Norge, eller
derpaa forhverve noget Kongelig Brev, fa'a fremt det ikke af Compagniet forfommes. Ligeledes forundes det 10 af Kronens Guarde,
ncrst ved Hytten beliggende, frie for Skydsfcerd og Flotm'ng, frie at
indfore Proviant og anden Nodtorft til Verksfolkene, som indkiobes
ndi Dannenrark og Norge, foruden Told eller Paaloeg at give i Nor
ge, dog dermed ingen Kisbmandstab at drive. Ingen understaae sig
at gisre Forhindring med Lommer Flaade, at paadrives Dannne,
eller Dam-Stok, ey heller paa Flom eller Vand i nogen Maade.
Verksfolkene at.voere frie for Udskrivning bande i Fred og Feyde Tiid;
Dog maa ingen antages i Verkets Tieneste, four til Soes have deres
Ncering. Ingen understaae sig at forpagte eller forpagte lade nogle
af de Skove, som ere beliggende paa 4 Miile noer Hytten og Ham
meren, solli allerede i Brug er, ey heller de Skove paa 4 Miile noer
de Steder, som herefter til stig Brug kan blive tienlige. Endelig, at
samme Privilegier skal blive forbedret naar derom ansoges.

Afdette ersirres, hvor meget det var den berommelige Konge
om at giere, at befordre Bergdriften i Norge, og at dette Compagnie
var eene berettiget til alle Slags Metaller i det gandffe Rige, og in
gen anden. Endelrgen, at dette er den forste Grund til Iern-Verkernes Friheder, nemlig 4 Mules Circumference, Friegaarder, frie for
Udffrivning, frie Indkiob af Proviant rc.
Da Johann Poft ikke kunde. bestride diste Berg-Verker, afstod
han endeel deraf til Mogens Gu'denftierne til Fulletoft, Befalningsmand paa Warbierg, Steen Willumfen til Tousens, Admiral paa
Brcemerholm og Biskoppen Mag. Niels- Simonfen Gloftrup. Efter
Johann Poftes Afgang, maatte hans Son Henrich Poft, som eycde
Ts Deel i Solv-Verket, boende i Scheen, skille sig af med endeel af
Jern Verkerne, da han og Med-Arvinger ikke formanede eene at fortftctte deur, saa Participanterne ffilte sig ad, folgelig ey heller i Stand
til at benytte sig af det givne Privilegium i Henseende til andre MeAa z
taller

too
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tal'er, hvilket synes at verre Anledning til forommelte Forordning af
29 Julii 1632. (*)
Det heder vel efter den ssrevne Opteigning over Sslv Verkets
Ober- og Bergha.uptmceud, at Daniel Barth, som. Oberbergmefter
forte Directionen fra 1633 til 1642, men det kan ikke vcere; chi han
var aliene Hytte-Skriver t den Tiid, og Jacob Woiiner, som BergGeschworner for ham. Men da Barch var visselig en brav og Bergkyndig Mand, og vel anskrevet hos Interessenterne/ i Scerdeleshed
hos Ove Gedde, som troelig, fornemmelig styrede Verket og boede
Ler ved/ saa har Barth rnueligens haft meeft at sige.

1635. var Kongen atter her i Landet, koin til Flekkeree Havn
Len 30 May, siden til Kobbervigen, derfra til Bragnas, siden til
Scheen, og kom den 13 Junii til Kongsberg, hvor han i tre Dage
opholdt sig, besaae Gruberne, Solvsmeltningen, Afdrivning og
Bran(*) Ved Forerningen i Opstoe den 5 April 1631, beholdt Henrich Poft og Med Conforter Fos«
sum og Barboe Jern-Verker, de øvrige Ba:rum og Ejdsvold Jern-Verker sorbrmelte Mo.
gens Gyldenftierne | Part. 2) Steen Willumfen KU BesaluingsMÑNd over Rtins Clvsier
-g Purt. 3) Henrich Rantzou yy Part. 4) Iver Wind
Part. 5) Henrich Wal
kendorf yj Part. 6) Bistsp Mag. Niels Simonien Gloftrup yTj Part. 7) Borge
mester Anders Peder (én 5 Part. 8) Lauritz Runs
Part. 9) Henrich Fyrren i
Kiobenhavn yt6 Part. 10) Johan von Deeider Raadmand sammesteds /2 Part. I!)
Poul Trane yV Part. 12) Niels Tolder y5 Part. 13) Ancher Schröder y- Part.
14) Frantz Peeket yL- Part. 15) Chriften Bang
Part. Fossum, eller font det til
forn kaldtes Hytte-Wrket, bliver nok ellers det erldste Jeru-Verk her i Riget, saa vidt man
kan finde. Der findes endnu Rudera ester smaae Smelt-Ovne i Udmarkerne nm ved Hiemme Gruberne, og bliver nok det Jern-Verk Agricola taler ont ved Scheen eller Schide at
have ligget. 1602 den 24 August blev det forundt Jörgen Brokkenhuus Konge!. Secretaire
imod 20 gamle Dalere as Hytten, hver rode Skpd. stsbt Jern.
Den 8 Junii 1611, blev
Verket bcsigtiget, og befandtes gavdffe forfalden.
1625 2 Octobr. gik Ordre til Eyler Urne,
Befaliiingsmand over Bradsberg, ak overlevere det til Johann Poft og Herman Ktefting.
Den 5 Julii 1635 Ordre til Eyler Urne at tiltale HenrichPoft, fordi Verket ikke blev fortsat.
Det kom omsider i Preben von Ahns Eye; I hans Tiid, eller maastre fer, blev der indrettet
Canon Stoberie, som tonge gik meget vel, Franste Folk blev mdsorstrcvne, fom giorde Indret
ning dertil. De beste Malme ti! saadant Brug findes og ved dette Verk, som giver et overmaade fast og stark Rue-Jern, der lader sig Hamre og drive. Og endnu i de seenere Tilder ere
disse Malme, som de beste og beqvemmeste forte derfra til samme Brug til et andet Berk.
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Branding, lod uddele Penge blaut Berggesetterne, som spillede paa
deres vris en Comoedie for Kongen. Derefter reyfte til Christiania
for at see hvor vidt var bleven bygget paa Slottet og FeftningM/ som
og paa Kirken; Siden giorde han en Tour til ovreRomerige, Afterdahlen og Hedemarken for at tage Berg-Verkerne i Ayesyn, som en
ten lange havde varet i Drift eller for nyelig optagne.
Paa den Tiid ska! der have varet en zvOBergarbeydere, deels
Tydffe deels Norffe ved Verket, foruden de Unge i Pukvarkerne og
anden Steds/ ogBetientere/ og ved denne Kongens Narvarelsegiort
narmere Anstalt til Guds-Tienesten/ nemlig: at Hoymesse ffulde
holdes Tydfk og Aftensang Danff Pradiken, Loverdag vare hviile
Dag for Arbeyderne, da der og skulde holdes Tydff Pradiken, og
hver Dag Bon i Kirken.
Den Tydffe Praft var allene SognePraft og havde en Norff Capellán.

Anno 16)3, dede den ferste Tydffe Sogne-Prceft, La Niels
Jörgenfen, blev kaldet til Norsk Praft/ som oppebar alle Praftelige
Accidentier, og altsaa ene Sogne Praft, deriinod varEgidius Hoyer
bestikket/ som Tydff Pradikant og tillige Skoleholder, som dog 1655
blev tillige virkelig Sogne-Prceft. Hvor varsoin man paa de Lider
vare over Skovene, maa dette auferes: at der blev forbuden intet
Lommer til Kirken maatte hugges narmere Kongsberg, end halvandeil Mill, og de narmefte Bender paalagt at anskaffe en LornmerStok til Kirken, ffm vare paabnden da Kirken blev bygt Anno 1631.
Og da Kongen seeneftvar her i Landet, havde han fornummet at
Almue:; ikke var vel til Freds med Berg-Verkers Anlag, saa at de i
Laug og Samqvem truede dem, sorn ville opdage saadanne ErtzBierge, formedelst befrygtelig paakommende Tynge eg Besvaring.
Hvnfore blev befalet: at hvo son; lader sig forlyde enten lonlig eller
aabenbare at true eller afffynde nogen fra at aabenbare fligt, ffalnedffikkes paa et Aars Tiid, ligesom Forseelsen er, udi Jern paa Brcemerbolm. Finderen af Smeltvcrrdig Ertz, hvor tillige Forhaabning
er, haver lo rdlr., og siden naar Verket kommer i Stand, et etter
toe hundrede Rigsdaler, og frie for Arbeyde ttl Slotte og Gaarde.
24 Febr. 1636. Da der endnu ingen Berg-Medicus var ved SelvVer-
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Verket, blev Apotheqveren i Christiania tillagt aarlig Len, for at
detiene Bergfolkene med Tilsyn og Medikamenter, og et Kongelig
Monitum til Stadtholderen Clmftopher Urne af 1639. 21 Decembr.,
det han stulde tilholde de residerende Lanicher, saa vel fom Participan
terne i Solv-Bierget, at de ikke forholder Apothequeren sin Lon.

iste Qvuartal af 1636 fradraget alle Omkostninger, var Overstud 8000 specie Rigsdaler, som Proportionalster til de 10 Participantere bleve uddeelte (*).
1642 blev Hannibal Sehefted Stadtholder udi Norge, og i
samme Aar blev den Grube fundet, forn er opkaldet efter Harn nemlig Hannibals Grube, ligesom een seenere efter hans Frue, nemlig
Fräulein Chriftiania. Og maa det vel voere denne Hannibals Grube,
hvortil, fom Slange beretter, at der blev forskrevet et Antal Bergfolk,
henved 200 fra Tydstland, og opstikket til Kougsberg, muestgens
at den efter Ordre udstadde Beretning om Selv Verket af 15 August
Dette Aar fra Jacob Wo ilner Berggeschw orner, Daniel Barth HytteSkriver, David Lippert Einfahrer og Lruels Olfen, har dertil givet
Anledning, hvorudl de forklarer Verkets Drist , og at det steer paa
sparsommeligste Maade, og at Smeltningen saaledes da indrettes,
at man sparede 40 Skpd. Blye aarlig. At Gruberne bleve dybere,
Fordringen tyngere, mere Vanddrcrgtige, Stenen fast, at Gangerne falder afog til, fnart mcrgtige, snart sinale, snart cedel, snart
ucedel, og bliver nu allene bygget paa de fornemste Gruber, stnlle
man nu legge flere Folk af, vilde uran ikke lcenge have Berg-Verk;
thi
(*) Den 2den Martii 1636 fik Oluf Parsberg Bcfalmngêmand i Trundhikm, med Oafpar
Chriítopherfen , Otte Jacobfen Lork , Jens Friis vg Morten Lari en QJt’l'W ot| Jndvannev
i Trundhiem Friheder paa et Kaaber-Verk paa Atteroen i Indeherrens Provstie i TrundhieniZ
Stist, laenge siden à
Anno 1638 den 9 September, gik Kongelig Ordre til Hyler Urne og Ove Gedde over
Tombera Lchn, Nie's Hinfen Laugmand, Niels Tolder Borqemesier, at domme mellem
Jern-Berks Participanterne om nogles Gield og Jadffud; Nemlig Lars Runs, Chríften
Bang, Anders Pederfen MpUtMester, fon! sidde U)ldige. En füadñN Ordre ligesaa fif IO
Skptenrber 1638 nogle Jrringer mellem Jern - Veris Compagmet. Ao. 1641 den 8 Julii
Kongelig Ordre ti! Stadtholder Chriítopher Ume, ak iglen ligge under Lehnet de Gaarde,
som vare Jern Becks Participanter forundte, medens Verkäme vare i deres Esse, ligesaa er
nogle as Christiania Laugstoe!, der under vare, da at komme tilbage igien.
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thi ffulle Gesencher og Feltotter ikke drives, og allene udhugges Strosferne, vilde Gruberne inden kort Tud blive som en Sump, ligesaa
om ikke Stollerne bleve drevne, maatte de fleste Gruber forlades,
omendffient der vare gode Anbrucher, og at for io Aar tilforn var
Verket endnu ringere end nu, begierede at Kongen, i Epempel af an
dre Lands øvrigheder, vil konune Verket til Hielp, paa det Verket
iglen kan komme i sin Este.
Fra den 6 April 1628., da Verket blev overladt til Partier
pantere, til den i Januarii dette Aar 1642., har Kongen haft i
Tiende
57106 rdlr. 2 mk.
og i Udbytte for sin ottende Part
5740 rdlr. 21 mk. C)

Udi Chriftiani 4ki Recessaf 1643., blev Forordningen af 1636.
igientagen, om Findere, og de som afffrcckker dem at aabenbare det
fundne, og i samme Aar (1643) blev Hans Siegfried von Liitcichawen til Kmehlen, af en berominelig Sachsisk Adel, indkaldet til
Oberhauptmand over gandffe Riget, og General Commando over
alle Erh-Bierger og Mineralier, saalcdes at alle(^) Berghauptmccnd
og Befalningsmcrnd, saavel sorn alle Bergofflcerer og Bergarbeydere
hannem i Kongens Sted med Eeds Forpligt, og ellers skulle vcere han
nem tilgedan, og paa Kongens Vegne byde og befale; at forlehne nye
Berggange, gamle Gruber og Stoller; at alle Stridigheder udi
Bergsager ruellem Iern-Verkerne eller andre Bergfolk, famine udi det
Bergamptfor ham, som Oberberghauptmand at forebringes og rettes,
men de som ikke af hannen: udi deres Ret kunde adskilles, da for
Sradtholderen, eller endelig aldeles for Kongen at komme og anbrin
ges; hvilket siden udi et Rescript til Stadtholder Hannibal Sehefted
den 20 Martii 1644 blev tilkendegivet, som derpaa den 29 Martii
samme Aar udgik i Trykken ; derudi og at alle og enhver maatte ftge og
skurffe(*)
(**)
(*) Den 28 May 1642 fik Peter Grüner Myntemester, Peder- Niel len Renteskriver, Joachim
jr gen s, Kongelig Cammertiener, Privilegie paa Gulbrands Dahlens Kaabcr Verk.
(**) Herved sorstaaes Diretteurer og Forvaltere ved andre Verker, saaledes ka'drs Otto Lorck
Berghemptmand paa Qvichne KaabwVerk i Chriitiani 4ti Tud, som blev siden Foged over
Hrkdalen.
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ffurffe efter Metaller, Malm og Mineralrer, og udi forste Lagémaal at ftefte, dog at De saadaut efter fordum vores Oldefader Hr.
Chriítianí Z'ii heylovkige Ihukommelse, udas Ehmsyrstendonr Sach
sen reciperede Bergforordning anstiller:c. Rescriptet til Stadtholderen
er paa Tydsf. Og da brunette chriftiani zni Bergordning tikf'orne ikke
havde vcereti Brug eller i denne Konges Tiid paaberaabt, ja neppe var
at finde, er det snart troelig, at denne Oberberghauptmand har bragt
Den i Erindring. Ved denne Anstalt er det man forst finder, at BergSagerne skulle afhandles ved en separat Bergret, hv.ortil man ikke
tilforn finder noget Spor.

Ved en Konges Miffive til Stadtholderen af 24 Marin dette
Aar (1644) bliver befalet, paa det Skovene til Solv-Verket kan bli
ve sparet og bestiet, at der stal haves flittig Indseende, at der ikke
udfores eller feiges strå meget Sang-Tommer af Numedahl, og at de
alvorlig straffes, soul understaae sig saadant at giore.
Efter Doit. Ole Worms Beretning var det denne Oberberghauptmand, son; ved Areudal, iNedcnces-Lehn, ved Gaarden BarLoe (ikke Barloe) opfandt en Guld-Mine, sortagtig, bemengee
med Katte-Selv og Glimmer, som holt ved Proven pr. Centner 146
Mark Selv og derudi 38 Marker Guld, hvor afîorm havde Prove
i sit Mufeo. Deraf stal vare flaget de hele og halve Dncater, som
forvares paa det Kongel. Kunst kammer, med den Inscription: Juftus Jehova Judex. Men denne brave Mand dede kort Tiid deref
ter, blev fyg paa Bragen ces, og dede da han kom til Eger Prasiegaard, og blev begravet i Bragnces Kirke. Efter en Optegnelse paa
deKongsbergiffe Berghauptmcrnd, stulle han vare dod 1645., fom
ikke stemmer med Slanges Beretning, som siger : at hans Eftermands
Instrux er dateret 7 Junii 1645. Udi Stadtholder Hann. Sehefteds
Protokoll findes et Brev fra (*) ham til Eftermanden Oberberghanptmand Lopin, hvorudi efter Kongel. Befalning reeonnnanderes Bro
deren Henrich Frid. von Lürtichov/ at Vilde gññe hñM til HaanLe
udi
(*) I denne Sehefteds Prstvkoñ »evnes vg strives denne Mands Ravn VEípine pñg. 28). 0«
-Oberbñgh. 6ecic!e udi ñne Breve kalder HñM Leßin,
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udi dm afdede Broders Efterladenffab, dat. is Julii 1645,, og et an
det af 22 IM til Cancelern, Generalkrigscommistairen og Laugmanden, at verre Heinelte Hen. Frid. von lü; ficho w assisterlig udi
alt det, fom kan geraadc dm Afdede til ZEre, i Særdeleshed at over
lade ham, hvad Sted t Kirken han forlanger til Begravelse, formedelst
Mandens Byrd og store Fortienester. Han har og -haft Part udi
Eidsvolds IernVerk; og i Anledning deraf, Ordre fra Stadtholde
ren til Mag. Kield Srub kmd andre, fault til Chrift. von Lüttichow
at indfinde sig, for at giennemgaae Eidsvolds Iern-Verks Regenska
ber. Our denne steuere Lümchow har veeret en Broder til Hen Af
Dode, eller hvor ncer ham beflccgtet, vides ikke.
- I Lüttichovzs Sted blev atter en fremmed Mand beskikket,
nemlig ovennieldte Johan Chnftian Lopin, Hvis Instruction er date
ret 7 Januarii 1645, og derved givet ham Coutmando over alle
Berg-Amter og Underofficerer, fom paa Kongens og Med-Interessenteres Vegne skulde ham af Stadtholderen anvises, aflegge Eeden
efter Chrifl-iani zrii Bergordning; Sanune Bergordning at efterle
ves, og hvis noget desuden skulde falde tvivlagtigt, som Participan
terne ikke kunde foreenes om, ffulde Stadtholderen fornemme enhvers
Mening, og efter de fleste Stemmer Let billigste og nyttigste derudr
forordne. Forbemeldte Chriftiani gtii Bergordning blev og 1647
xaa ny og noget tydeligere givet og oplagt, som siges paaTitulbladet,
mon om der er nogen vcrstntlig Forffiel luellenr denne og ferste Edi
tion kan ikke siges, siden den ferste ikke haves til Efterstm.

Han ffa! selv Aaret derefter have resigneret sin Charge, gaaet
M Tnmdhiem/ og Ler bleven den forste Berghauptmand, men om det
allene var ved et afKaaber-Verkerne eller over alle , kan ikke for vist
siges. Imidlertiid da Oberberghauptmand Brottrnp Gedde giorde
adffillige Foranstaltninger ved de Nordenfieldffe Verker, saa maa
hans Myndighed ikke have strakt sig vidt. I et afGeddes Breve, fom
synes at vcere skrevet 1655 tii Krag til Erichsholm, staaer diste Ord:
Gud forlade Loppin, fom er den eneste Aarffge til al Len U-orden ved
de Nordenfieldffe'Verker, som jeg haaber inden Aaret kommer igien
ffa! vcere aldeles affkediget.
Loppin
Bb 2
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Loppin blev og citeret for Oberbergampts-Retten pnaKongsberg formedelst hans egennyttige Forhold , men findes ikke, om nogen
Dom ham overgik, eller hvor han siden blev af. . Den 19 Junii 1645
fik denne Mand Ordre fra Stadtholderen at forfoye sig til de andre Ver
ker, fornemmelig til at eftersee Guld-Minerne i Nedenccs Lehn ved
Merdoe eller Barboe, da Navnet er ulceselig, som og et andet Sted
if Miil fra Kragerse/ og at nedfende til Kiobenhavn nogle Prsver
Deraf..

I et seenere Brev af 14 Deeembr. 1645 til Kongen: hvorledes
det er beffaffen med Chriftoph. Gioes Guld-Ertz (*) det haver jeg end
nu hverken af Oberberghauptmanden, etter andre kundet fornemme,
at noget vift skulde vcrre Eders Kongel Majeft at fortrsste, med rnindre Oberberghauptmanden, som jeg dog ikke vil formode, ey forftaaer
Haandverket i at probere ret, eller at tzet fordolges, og at Loppin
stal vcere betankt paa at folge Stadtholderen til Kiobenhavn. Afalle
Omstændigheder synes, at .der ikke bar varet meget ved disse GuldErtzer, maastee allene et Spor af Guld. I samme Relation anpriser Skadtholderen Marfilierne, som ftode i Forstud i den Tud over
200,000 Rdlr., hvorledes de med saa megen Bekostning havde byg
get og fortsadt adskillige Berg-Verker her i Riget, som Kongen ved sin
Ncrrvcerelfe stal befalde, og nu for nyelig optaget et Kaaber^Verk t
Tellemarken, som formodes at blive det rigeste i Norge, )(** og giver
Kongen et stort Haab om alle andre Berg-Verker, hvorledes de dag
lig forbedrede sig. Vift er det, at disse Marfiber kom Verkerne me
get til Hielp. De havde Part, foruden bencevnte Kaaber-Verk, i
Lokens
(*) I beti Afhandling om de NorAe Guld-Miner er der givet nure sul? stirndlg Efterretning om
dmne Guld-'Ei'tz, og at Chriitopher 'G fíe maatte afstaae tii Kongen Barboe Jern-Virk.
Hvortil maa legges, at Chr. Give derfore fik Gñbygaard, en Hrrregaard i Dannemark, vid.
Wieiandts Ltrrde Tidender.
(**) Paa dette Kaabcr V.rk r.dstñdde Kongen, selv nñrvñrende i Ahrendal, ben 27 Julii 1746.
til Gabriel øg Selio Marfelius, Peter Grüner Myntemest r, og Job. Ga arm and. KaaberErtzeu fandtes paa Skibdal, (Siettenberg, Enersrud og Breche i Gransherret, og paa Hoqenbogt i Hi terdal i Tellemarken, visselig nogle af disse m-'gct rigeErtzer af Lazar, Kaaber, Glas
og Fahl-Kaaber Ertz, men i t n haard Quartz og smule Ganger, saa dette Vrrk efter saa Aar
blev igien nedlagt.
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Lötens Kaaber-Verk Nordenfields, i Bcrrum (*) Edsvolds og i Mor
lands Jern-Verker- det sidste ved Krageroe, som for lcenge siden er
nedlagt, eyede desuden ct temmelig Iorde-Gods her i Riget.
I et seenere Brev as zi Decembr. 1645 igientager Stadtholderen Berg-Verkernes lykkelige Fremgang, og synes ligesom han vilde
opmuntre Kongen Selv nccrvcerende at tage dem i Ayesyn.
Af en Beretning fra Daniel Barth til Rigs-Admiralen Ove
Gedde afn Febr. 1646./ fornemmes/ at der da blev bygget2O Grub
ber, nemlig 7 paa Ober Berget og 13 paa Under Berget. ' At Ertzer
i nye Braunschweig Grube beviste sig Gyldiff.
Ligesaa nye Juuls
Grubes Ertzer. Runder, at man ikke niere maa broendeKull ved og
om GruLerne, for at spare paa Skovmi Noerheden.
Bb 3
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(*) De havde fa art Privilegier xaa Bærum Verk i Chriftiani 4ti Tiid den 2 den Junii 1641.,
hvorndi den eene as Brodcrne kaldes den yngere Gabriel Marfelius, fom blev confirmem paa
Aggershuus den 30 August 1648 as Kong Friderich den zdie, og derudi tillige tilladt Selio
Marfelius, paa egen og Broders Gabriel Marfelius Kongelig Factor i Amsterdam hans Deg
ne, at optag? baadr gamle og nnr Jern-Verkrr, Sonden og Nordenfielbs.
Merkelig at nestcn paa samme Tider, som bisse MaiTelier befordrede saa meget BergVerkernes Drist her i Landet, at en anden Marfelius ,■ en Danst Mand, om en Brodcr ester
nær beflægtet, vides ikke, var den forste, som med en Hollænder Akema, opbragte JernVerkers Drift i Rusland 90 Verster fra Mostou, som endnu stal rare i fuldkommen Stand.
Da denne Marfelius bode, kom hans Son fra Dannemark at arve, men sirax bode, vid.
v. Havens forbedrede Efterretning om Rusland. Man skulde nestcn troe, at dette haver været
Peter Marfilius Kong Chriftian 4dc Factor i Rusland, som havde saa stor Deel i den Han
del mcd Grev Waldemare Forchav-nde LEgtestab med en Rncfist Princesse, og som stod saa
ve! anssrcveu hos den da værende Czar, og af Kong Chriftian 4de blev nobiliteret. Forbemelte G i,lie! Marfelius var nogle Gange her i Landet, men boede i Am sterdam z om det var
ham eller Faderen, som var indviklet i den Affaire, hvorom Greven as Eftrade melder i fit
Brev af 29 April 1638., vides ikke, c-amme var all'rede Kongelig Faetor 1641. Derimod
har Selio Marfelius, Broderen med Familie, længe bort i Christiania, havde Titul af BergMrkernes Præsident, undertiden Bergamts-Raad, og tilsidst tillige Directeur over Post-Væse
net, formodentlig dsd i Christiania, han stal og have hast en Son, som hedde Gabriel Mar
felius vid. de Tronhiemste Handlinger om Löckens Kaaver Virk. Een Johannes Mn-feiius
blev Anno 1689 eller 1690 Bcrgraad i det RordenfielLste Bcrgamt; om "eu Gon eller hvor
nær bkstægtkt til Selio Marfelius, er nvis om. Han med Statholder Gabel og Rcntemester
Müller kycde Lokkens Kññb.r-Verk Armo 1672., maa alrsaa have været en Son af
Selio Marfelio.
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At Smeltningen er meget forandret, de smaa Stich-Ovne
gandffe afskaffet, eg derimod foretaget den Ioachimffe Maade
(über das Höltzlein) at fmelte, hvorved fpares meget ^hje (vid. fupra)
og Kull, da man tilforn maatte have 2200 Lcester Kuli, kan man
nn komme ud med 1500, ikke at tale om andre Fordele, i Scerdeleshed, at man nu kan smelte om Vinteren med Vand, som ikke blev
holdt mneligt, men nu har continneret 2de Viniere. For.r.aner, atElveAriften rued KulLe-Veed fra Nummedal maa paadrives, lrgesaa at
Kiefen af den nye Kaaber-Grube i Sandfvcer, som nu bruges til
Rohe Smeltningen, givex faa megen Kaaber afsig, at den stopper
Omkostningerne, og tillige giver Overskud. Over Hovedet vare Gru
berne i god Stand, omendffiont de bleve dybere og vidtloftigere, haaber man, naar man har redelige Folk, fom gier hvad dem tilkommer,
og tillige at det lesagtige Levnet kan hemmes, fem tager fra megen
Overhaand, at Gud ikke vil lade sin Velsignelse blive borte.

Af en Tabel, vises de da i Drift vcerende Gruber, deres Dyb
hed og Belcrg, som her ikke an fores, siden man maa ftemfcette en
seenere af 1648.
Endelig (1646) indfandt sig den gamle cervcerdige Konge for
den sidste Gang her i Landet, efter saa megen udftaaet Moye og Besvarligheder, han havde i sin gandffe Regierings Liid, men fornemmelig i den sidste uformodentlige ulykkelig Svenske Feyde. Han lcrngtes selv efter at forfare dette Riges Tilstand, og blev ikke med mindre
sine Undersaatteres Forlcengsel og Gloede modtaget, som end mere
blev forsget, da de horde Ham offentlig at takke dem, og beronrme de
res Troeffab og Dyd, og deres Tapperhed mod Fienden. Reysen be
gyndte den 30 Junii, og havde i sit Folge Rigsadmiralen Ove Gedde
ög den forrige Stadtholder nu Canceler chriftoph. Urne, hvilken
, Reyse varede 7 Uger. I seer bleve Bergverkerne tagne i Kyesyn,
baade Solv-Vérket og Iern-Verkerne, som paa den Tud et og anden
Steds vare anlagte. Det behoves ikkun kortelig at anfsre, siden det
andre Stceder niere omstændelig er beskrevet, at, forend hans Reyse,
var der indberettet, at et Slags Guld-Ertz var bleven opdaget; Kon
gen reyste selv derben nnat beste Steden, og forde deraf en Deel
Ertz.
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Ertz med sig til Aggershuns. Og endffient, ey allene Mynte Meste
ren Friderich Grüner og Guardeiner Chriftopher FriderichHerman,
men endog andre Bergkyndige, fom havde tient ved Gnld-Verkerne i
Ungern, ncegtede aldeles, at Ertzen var Guldhaltig, gav Kongen sig
dog Selv den Moye at prsve den, og lod bygge enOvn, ogfikGnld
deraf, og er denne Ertz som det Guld siden blev udbragt, fom Le faa
kaldede Brilie-Ducater nied de Ord: Vide mira Domi, ere stagne.
Hvad videre om denne og flere andre Guld-Miner paa den
Tud her i Riget bleve opdagede, er mere udforlig i det Stykke om de
Norffe Guld-Miner.
Man man forundre sig over de store Fatiguer, og den Moyo
denne gamle Herre i sit 70 Aar gav sig, at reyft fra Sted til anden,
for selv at tage alle Ting i Dyefyn; Men det bliver og Sporsmaal,
om Vedkommende ikke for meget bemoyede Herren L sin store Alder,
da man og finder, Hans Krcéfter fra den Tiid af meget svekkedes, og
han kort derefter endte sit Liv.
I Lopins Sted, blev Chriftopher von Hünicken, ved Kon
gens Ncervcerelse her i Landet, in Julio 1646 indsadt fom Oberberg-hanptmand. Han ffal formedelst en overmande Fedme ey have vce
ret i Stand til at befare nogen Grube. I den skrevne Optegnelse pan
de Kongsbergiffe Oberberghauptnicend, ffulde han vare dod stimme
Aar 1646, og begravet i Opfloe Dom-Kirke, som er urigtig, da
han har underffrevet Regningerne for Anret 1650 fom boesadt paa
Kongsberg.
Om den bekiendte Mag. Kield Stub. Provst og Preest til Ullensager, fom i den nyekig varendeSvendffe Feide giorde saa godTieneste, som Sehefted meget betjente sig af, og til hvem findes adffiklige
Ordres udi bemelte Stadtholders Brev-Bog, ved de Tider bleve de
Embeder betroede, som Provsten Cold tillegger ham i Confilium &
iudicium Epifeopi licitum, vides ikke, deriblant Directeur over de
Oplandffe Berg -Verker. (*)
.(*) Dea 79 October 1646 fik Joachim Jrgens, Kongelig Kñinmáner, med Interessenters
Privilegiu«! paa Rsraas Kaah'.'Mrk udi Holtaalrus Prñsrcgidd, med4Mcs LircLMsmntz
enndt
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Her vil man anftre en Optegning paa de i Drift vcrrende Gru
ber i Julii Manned 1648/ med deres Dybhed og Belwg.
à »ti

_ t-o

Kongens Grube afsynket Hilf Gott zu Erß - - Alter Schürf Junge Sophia
Armen Grube
- - Neben trum - - - Des Hr. Jungen Prinßenö Gr.
Herßog Friderichs Grube
Drey Brüder Grube - Keller Grube - - - Sr. Samuels Grube - Neben trum - - - Herßog Ulrichs Gr. - Commissarieu Gr.
Englische Grus
- - Salomons Gr.
- - Fräulein Chriftiana Gr. Licht-Loch
- - Hannibals Gr. - - Neue Braunschweig Gr. Alke Juuls Gr.
- - ,
Neue Juuls Gr. - - Neben trum - - - Segen Gottes Gr. St. Chriftopher der kleine Kupferberg vermgs Wa Sum. 23 Selv og i Kaab. Gr.
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204¡30¡i9¡ 2ij 181 292 Personer.

Tvende
rundt omkring forme Berg Derk, og ingen anden tilladt nsgen Ertz eller Fundt-Grube, udaf
hvad Metal og Mineralirr det og-verre kan, gamle eller nye Gange. Ak betale Ts!d, fom af
det Guldbrandaîste K«aber-Verk. Overladt alle Skove, Kronens, Gejstlighedens eller andre
Under-
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Mandtallet 292 Person.
Et rned 9# det andet med 6

Tvende Pockverker.
Stempler.
Derud i, 3 Stigere, 3 Schlemmere, 3 Büntrekkere,
4 Pukkere, 13 Baffere, 16 Optrekkere, 1 Udl.ber
43 Person.
I Hytten, 3 Krum-Ovne, 1 Sticy-Ovn,
2 Driv Ovne, 1 Seiger-Ovn, 1 RostOvn, 3 Rost-Senge, 1 PockBerk
med 6 Stempler.
Derndi, 1 Afdriver, 7 Smeltere, vKnegte, 3 Kuttbroendere, 12 Kull-Knegte
foruden Beedhugger, 1 Tonnneriuand 31
•
Paa Berg-Staden, 2 Snrede og 4 Sme6
*
de-Drenge
Paa Berget, 1 Kullbramder med 2 Drenge 3
4
Pligts-Foged med rde Bcegtere
3
9
En Barberer ined 1 Dreng
2
2
1 Prcrft og 1 Skoelemester
i Borgmester, 1 Bergffrivere, 1 Berggeschworner, 3Infarer, 2 Schtchtlnestere, i Proberere, i Hyttenskriver - 8
-

43

?

3$

6
3
3
2
2

<9
•
-

8

Summa 390 Person.
DerUndersaattcre tilherende, samt Elve, Fosser, Vandfald og Stromme inden Circumferen«
k.en, dog til ingen préjudice. Tilladt uden Circums.'rentze paa andre Steder at optage BrrgVerkcr rc. Dette Kaabe-r-Verk stal forsi verre optaget as Anders Olfen Prsvstl over Dalene,
og as hans Sviger Soa Lorentz Loifius Schicht-Mester ved Qvikne 1644. bebygget. Prov
sten med Sviger-Sonnen afstod til sorbeineldte Joachim irgens de to tredie Parter; men disse
Kaaber Gruber vare larngst tilforne opdagede, nemlig 1620 af en Bonde Hans Asien, fom
dsde 1683, irñ Aar gammel; thi da Gruberne laae i et ode Field afsides langt fra Boyzderne,
og besværlige Vcye, har det givet Betænkning at giore det fsrste Bnleeg.
Den 30 Januarii 1647. blev givet Henrich Tott Bcfalninqsmand paa Bergens Slot,
Friheder paa et Kaaber-Verk ved Lillcdal i Sundhords Lehn. Havde tilforne faaet Privile
gium paa et Jern-Vcrk sammcstkds, men da Jern-Malm forandrede sig tilKaaber, stede
denne Forandring.
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.

____

240 Norske
150 Tydffe

Summa 390.

Endftiont man i trykte Skrifter ikke finder at Kong Friderich
den zdie ved sin Hylding 1648, har vccret ved Solv-Verket, faa
stuttes det dog afadftillige Omftcendigheder, baade at han var en faa
stor Elftere afChymien, som af det hans Chifre med de andre Kon
gers ftaaer udbugget ved Skiccgge-Trcrngstet. Man finder dog in
gen Anstalt fra ham, uden allene at Almuen udi Saudfvcer ved Flesberg bleve befriede fra halv Skat lige med deres Naboer udi Rolloug
Prceftegield. (*)
O

1651 maatte Stadtholder Idan nidal Sehefted guitere sin Stadt'
holder Charge i Norge, og overgive til Cronen alt sit faste Gods og
Eyendomme i Norge, deriblant
Deele han havde tilvendt sig t
Solv-Verket, det gandfte Guldbrandsdalfte Kaaber-Verk, fom og
Eidsvolds og Juels Rud Iern-Verker.

Af en Kongel. Ordre af n August 1651 til Borgemester Dani
el Barth, og Forvalter Baftian Spann over bemelte Guldbrandsdahls
Kaaber-Verk, skulde Sehefteds Berg-Verker tareres, derved blev
Kongen Eyer medhmts tilforne tilhorte af-å Deel i Solv-Verket.
Foruden hvad Sehefted var forlehnet med afKronens Gods, ftal hans
eget Jorde-Gods belobet sig reduceret til Hart-Korn efter Tarten
4849 Tonder Hart-Korn, belobende sig til Et Tusinde og nogle Hun
drede heele Bondergaarder, foruden Saugbrug, Skibe, rc.

Dette
(*) Den 5 May 1650 fik Lauymandm i Wiigen Hans Frantzen og Anders Svendfen i Christi
anshavn , Privilegier fer Jern-Verket ved Ahrendal, soin Kong Chriitian den 4de tilhav He
de sig af Chriitopher Giöe, ni d 4re Aars Tiende Frikhed, siden Verket ffulie transporteres an
densteds hen. Kongen lovede ey mere at overlade Jern-Malm fra Htt- Vcrk, som tilforn v. r skeet.
Mas Ovnen blev forstok til Baaseland, tt par Mile Aster sor Ahrendal, almindelig kaldet
Barboe Jern Verk, er vu sor en 30 Aar siden flottet noget lKngere Asten, og heder nu Revff
Jern Verk.

_ _ _ _ _ _ _ om Sölv-Vcrket KonMerg.
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Dette Aar 1651 vare Participanter i Solv-Verket:

Rongett
Ove Gedde
Jörgen Roienkrantz
Despartiste Arvinger
Canceler Bielke
Niels Han fens Arvinger
Niels Tolder
°
Abigael, Otte Knudiens
Gierrrud, Chriften Bangs
-

-

-

9
32
8
3 2
4
32
32

-

32
2
3 2
2
3 L
I
3 2
I
3 2,

-

9
8
4
2
3
r
2
i
i

32
Og stal have giort i Udbytte 375 rdlr. pr. Lod, tilsammen
12000 rdlr.
Men om dette var for et Aar etter Aarlig, veed man ikke.

Det er ti-forne sagt, at Rigens Admiral den berommelige
Ove Gedde, var baade den ene af de ftorste Interessentere udi SolvVerket, og boede paa Tiflegaard ved Berg-Staden, og tillige havde
den meefte Indseende med Verket, som forft var forlebnet met) Brun
lang og Nummedal, siden med Tonsberg, tilsidft med Bradsberg.
Denne Mand ansaae Solv-Verket for een saa vigtig Sag, saa vel for
det almindelige, som for sig selv, og tillige de idelige Forandringer ved
Directionen, at den ene Fremmede efter anden indkom, uden nogen
synderlig Fordeel for Verket, vel vidende, at man behovede at locre
Videnstaben af andre i seer af de Tydste, som fornemmelig dyrkede
denne Sag, og frem for andre Nationer havde derudi den storfte ErV farenhed, lnen tillige at Berg-Verkerne vare best tient med at styres
ved en Indfod, cæteris paribus, end at staae under een Frernmeds
Direction. Befluttede derfore at anvende een af sine Sonner til denne vigige Sag, nemlig Broilrup Gedde, som troelig havde tilbragt
sig nogen Kyndighed om Berg-Sager, da han i Ungdommen blev
optrukket ved Solv-Verket, og lod ham til den Ende udreyse, forat
beste andre Berg-Verker, og at forstasse sig de dertil behovende Vi
denskaber og Erfaringer. Bistop Er. M. Grave blev anmodet, saa
Cc 2
vel
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vel af Admiralen, som og af Lehns-Herren i Christiania Hendrich
Lindenav, at anfore deres Born paa Deres udenlandffe Reyse, som
undfiyldte sig. Af nogle faae Blade, fom si-nes at have vcrret denne
Broflrup Geddes Reyse-Journal, erfarer inan at han med Distincti
on har over alk opfort sig, og vecret vaade ved det Keyserlige og andre
bosser, men forneminelig befeet de Sachsifie, Ungerffe ogBshmisse
Berg-Verker. Til den Lutherske Kirke i Gomorra fiienkede han 200
Fl., og havde i Folge med sig Joh. Barth, een Son af Borgemester,
Daniel Barth , fom Berg Secretaire og Daniel Htiienbach ; havde med
sig en heel Deel Kongsbergifie Ertzer, deels til at fiienke bort, deelstil
at prove. I Sachsen tilhandlede han sig 4 Kurer i Marienberg. Reysen er foregaaet i Aarene 1651,52 og maafiee lcengere, bragte-med sig
hiemHofraad Haffii Son, som siden blev den forste Bergmester Nordenfields, samt en Tax, four blev ham recommenderet afChnr-Pr:ntzen i Sachseir, som og blevSchichtmefter Nordenfields, som sees af et
Ärev han har skrevet til een af sine Venner i Sachsen, som han kal
der sin vertraute vorige Schlaf- und Schlegel-Gefell af is Julii 1655,
efter han var kommet hiem iglen 1653, faa han ikke allene befaae
Bergverkerne, men end og lagde selv Haand paa Arbeidet. Udi
samme Brev beretter han at vcere nedkaldet af Kongen, at han og
Frue (*) begge meget Naadig modtaget af Kongen og Dronningen; at
8te Dage forend han kom til Solv-Verket, var den Grube Gottes
Hülfin der Noth (1654) for nylig opfunden, som baade har hiulpet
Verket af sin Nod og Gield (18000 rdlr.) og forfkaffet Geverkffabet
et Udbytte af 11000 rdlr. (troelig stimme Aat 1654). men klager, at
Verkets Ganger ere smale og allene at anfee for smaae Drunnner
(Trümnrerlein) ikke vil scette i Dybet eller cede! i deres fulde Strog
fra Stoff til Stoff. At alt hvad vindes er ncrften Gediegen,. gandfie
hviid i den faste Steen. At i Landet ere skionne Kaaber Verker, fom
Dog behove 24 à 36000 rdlr. Indfind, men betaler sig rigelig. At
man har Fattelse paa dygtige Bergarbeidere. Endeligen, at imedens
han vari Dannemark (een 6 Ugers Ttid) blev han udncevnt til Rigens
Ober(*) HWs Frur var Anna Sabina, m Datter fif Renttmcßer Müller, som dede I68z.
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Oberbergbanptmand (*) rued 3000 rdlr. aarlig Gage, at hoeves af
bethKongel. Tiende, og at Kongen paa hans Forestillelse oprettet et
Oberbergampt, besadt med dygtige Mcend, fom holdte deres forste
Session paa Kongsberg afvigte Quartal Reminifcere.

Den Kong!. Ordre desangaaende, siden den ikke tilforne er
bekiendt, ansees vcerd her at anfore:

FRIDERICUS gtius. Giere alle vitterligt: At Vi for
nsdvendigt og godt haver anseet et Bergampt i vort Rige Norge at
lade anrette, saasom Vi og det hermed forordner og indretter, hvor
efter Bergordmngen stal procederes, dommes og udfores alle deBergVerks Sager, som for samme Ampt indftevnet bliver, og stal derfra
ey andensteds hen, end for Os og Vores Elffelige Dannemarks Riges
Raad appelleres. Bemelte Bergatnpt skal have fuldkommen In
spection Disposition over alle Skovenes Hugst, Stromme og Almindinge ved Berg-Verket ncer liggende, saa viit Norges Lov tilstader,
og andre dertil berettiget uden Skade. I ligemaade ogsaa over allehaande Metalliske Gienge og Mineraliffe Gruber, Hytter, Ham
mere, Smedc-Verk og attehaande Facturer af Metaller, hvad Navn
de og have kand, fom nit udi Brug ere, eller herefter opkomme kunde,
saa at alting med beste Maneer og Ordning derpaa brevet og forrettet
vorder, og hvad Privilegier, som efter OmstcenLighederuesBeffaffenhed kan eragtes Participanterne at forunde, derom kan Os af be
melte Bergampt underdanigst Forflag gives. Fra bemelte Bergampt
skal aarligen underdanigst Beretning i Vores Cancellie indstikkes o;n
alle Berg-Verkernes Beskaffenhed, faa og Forflag hvorledes de udi
bedre Stand kan bringes, havendes tilberlig Indseende at Vores og
Kronens Interesse ingenlunde forsommes eller misbruges, mens UV
borlig observeres og enhvers Ret iagttages; til hvilken Ende udi Amp
ler ogsaa skal holdes og foyfcerdiges adskillige Berg Boger, hvorudt
Cc z
•
alle
(*) Ha«

kalder sig Rigens Obåghaupimand ,
Did kaidir ßg irrend Sonvrraiyitetm.

som asie de store Embeds-Mernd paa dm
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alle brugende Gruber og beteilige Stromme, hvad heller de ere bygde
etter ubygde, med det Gods, Skover og Leylighed, som dennem ved
kommer, og enten allerede ere under publique etter privat Brug bebrevede, etter til nye Brug oprettet, og hvis etters udi Amptet passerer
og befluttet vorder, stal af Bergamptffriveren indfores, protocotteres, og til Vores Rigens Tienefte forvares. Dersom nye BergVerker optages, hos Oberbergmefteren muthes, og af hannem forlehnes, det stal af Oberberghauptmanden og Bergamptet consirmeres, samme Muth-Seddeler stal isigemaade i Bergamptsbcgen ind
fores, og Participanterne dertil angives, som Bergordningen videre
formelder. Naar og Anpart til andre forhandles, stal det i bemelte
Oberbergampt tilkiendegives, saa at de som selge kan afstrives, og
de som det kiobe iglen i Bergbogen antegnes, med mindre sain me
Handel stal voere Krafteslos. Dersom og saadan Irring og Tvift udi
nogen BergVerks Sager kunde forefalde, hvorom intet udi Berg
ordningen meldes, etter og Oberberghauptmanden med Participan
terne ikke kunde foreenes, det stal for Vores Stadtholder udi bemelte
Norge pro Tempore indkomme, som de nccrvcrrende etter deres De
puterede, Vota, Rationes og Meening haver at fornemme, og det
som per Majora best og beqvemmeligft til Berg-Verkernes Fremgang
kan eragtes at forordne, etter og Sagen til Os at henvise.

Forbemelte Bergampt etter Collegium, stal have sin Tilsamlnenkomft, hvert Aar eengang etter to efter Fornodenhed, fornernrneligft naar der er Market i Vor Kiobsted Christiania, og paa sam
me Sted forrette, hvad dennem efter Bergordningen og deres In
struction vedkommer, og stal samme Oberbergampt udi efterfolgende
Personer beftaae, nemlig: een Vores Oberberghauptmand, een
Assessor, een Oberbergmefter, een Bergamptsforvalter, een Tiendestrivere, een Hytteforvalter, een Bergmefter fra Selv-Berget,
een Bergalnptsstriver, tvende Geschworner, een Nordensields derudi beregnet.
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Dog ville Vi Os have forbeholden, udi Denne Bergampts
Anrettelfe, ester Tud og Leylighed at forandre, tilsatte og fratage,
efterfoin Vi naadigst kan eragte til Vores og Kronens Gavn og Beste
at kan geraade. Thi byde Vi og befale alle og enhver, fom herudinden
benevnet er eller Vedkommer, sig herefter, fom foreffrevet staaer,
med og udi bemeldte Bergampt at rette og forholde under Vor Hyl
dest og Naade; Ladendes det ingenlunde. Givet paa Vort Slot
Flensborg, den 16 Augustii Anno 1654.

Under Vort Zignet
F R I D E R I C H.

L. S.
Last og forkyndet for samtlige Bergampter, og tilstadevarende
Ober- og Underftiger paa Amptstuen den 16 Septembr. Ao. 1654.
Ved J. Bofkman.

Dette Oberbergampt holdt sin forste Session den 10 Martii
1655, hvortil man indkaldcde alle Participantere etter deres Fuld
mægtige , af alle Berg Verkerne i Riget. I Retten saddeOberberghauptmanden Broftrup Gedde, Asiesior og Oberste Hans Jacob
Schort, Oberbergmester Daniel Barth, Oberbergamptsforvalter Sebaftian Span, (*) Tiendestriver Peter Je fen, Hytteforvalter Nordenfields Henrich Sigismund Halius, Uttderbergmester ved SslvVerket David Lippert, begge Gefchwornerne Adam Meisner og Ja
cob Buchbach.
Ligeledes modte Henrich Geisler Gegenschreiber paa SolvVerket, font paa Participanternes Vegne indleverede et Skriftelig
Indlag; fra Roraas modte DoEtor Johan Irgens ; Paa Lephines
Vegne / hans Tienere Hans Nielfen (skal nok vare forrige Oberberghauptmand Lopin). Fra det Barboiffe Iern-Verk Hans Nielfen
Chur(*) Endffisnt denne Mand staaer her som Jurist i Berg-Sager og er af samme Navn, som Autor
til Speculum juris Metallici, bliver det formodentlig nok tvende differente Personer.
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Churlandff Fuldmcegtig (*) med endeel anbre¿ endeel udeblev gandfke;
Og blev den Gang intet foretaget uden den Kongelige Instruction
oplcrft, og modtaget Fuldmagterne og deres Indlag, Protocollattonen ffeede i det Tydffe Sprog.

Udi forbemelte Instruction, kaldes dette nye oprettede Collegium, snart Berg- jnart Oberberg ampt; hvilket skal holdes een eller
tvende Gange i Christiania paa beleylig Tud, ffal besattes baade met)
Sonden- som Nordenfieldsse Bergbeamptep, og endelig finder man,
at det havde ikke med andetat bestille end virkelige Bergfager, deri-,
imod andre Civile og Criminelle Sager afviiste til den civile Jurisdic
tion, allene at Forhor bleve holdte ved Berg-Verkerne i paakomnrende Tilfalde.

Alle Arbeydere og Betientere ved alle Verker bleve tagne i
Eeds Pligt ti! Koligen, og Oberberghauptmanden udftadde Bestalninger under sin egen Haand; Saaledes gav Han forbemeldtelH)Henrich Sigismund Hasfíus Bestalling, soul Bergmefter og Hytteforval
ter
(*)

Vcd hvilken Leylighrd Hertugen Jacob af Curlaud ssgte gt blive Ey-re af Norffe BergVrrkcr, fand ikke vives, vnd ey heller om det fem til Enden med denne Handel om det Barboiste Berk, men han blev siden Eyrreaf Eidsvolds Jern Berk, brstaarrrde afzde Mas-Ovner,
i ved Eidsvold, i ved Juelsrod, i ved Viig. Denne Hertug er ellers bekiendt af hans Lyst
Sil Negotie, Manufakturer, samlede store Midler, og indlod sig i vidt udseende Foretagender,
tilhandlede fig Hen Tabago, drev stor Handel mrd Trælast og Jern Cansuer; desiinerede een
af siae Sonner til at ter? den Hollandske Negvtie. Denne as eu anden Ta'nkeinaade end Fa
deren, sandt derudr ingen Smag. Den 4 Juiii 1664 blev sorbemcldte Jcrn-V rk ham over
leveret, og den 6 May 1669 udsted Privilegier. Bestod da af 2de gamle Hamre og 4 gamle
Mas Ovner, ffutie give eeu Orts Daler af hvert Skpd. stobt eller smidt Jern i Tiende. Her
tugens Forvalter var Voikerfam, as bersint Curlandsk Adel, som siden blev Gmeralmajor, og
er forlnedeifi hans store Bravome og kiekke Opsorsel saa vel bekiendt. Adskillige andre Curtendere bleve og brugte ved dette Berk; ester dem kaldes et Sted endnu ved Eidsvolds Kirke, Curtendernes Kirkegaard; men 1673 befandtes Brrket i en meget slet Tilstand, formedelst Man
ge! paa Indskud ester Amptmand Chriihan Geddes Relatisn. Da det blev forladt, begyndte
Berghauptmand Scbianbufch 1688 at optage det igien, som ester Beretning blev ham ss
Kongen stimlet.(**)

(**) Haus Son Johann Sigismund Hasfius til SvgîîSê gik til Ostindien, gistche twN. Biörns
Enke, fik styre Midler med hende, blev Overhoved og Commendant paa Fastmugen Tran«
quebar, gik tilbage 1716. Han blev ester sin Tilbagekomst Nobiliteret under det Navn Liliirøpahn, blev 1718 Stistamptmand over Christiansanbs Stift; dede 172&
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Nordenfields met» 500 rhlr. aarlig Lon af den Kong!. Tiende, af
16 Julii 1655, inen forblev der ikke längere end et Aar. Blev siden
Obe rbergamptsforvalter, og havde Inspection med dmKongl.Myndt
i Christiania. Johannes Barth blev Oberbergamptsskriver og Guár
dela. Hans Fader Oberbergmester Daniel Barth dode Anret derefter
1656, da Sonnen kom i hans Sted; Men da fornemmelig Partici
panterne i Selv-Verket, fom i andre Verker, deres Myndighed ved
disse Anstalter meget bleve indskrænkede, fadte de sig derimod faa me
get muelig var, og udi et afBroilrup Geddes Breve til Joh. Barth et
par Aar derefter, melder han: at han frygter at Oberbergamptet vil
gane over styr, men forsikrer derhos, han vil fegte for dets Conserva
tion. Men nran finder dog at Sager afVigtighed, betreffende SoivVerket, ligefuldt bleve afhandlede i Christiania siden den Tud. De
forrige Bergbauptmcerrd boede og i Christiania, men Broilrup Ged
de boede ligesom hans Fader paa Tiste Gaard ved Bergstaden. Efter
Iustitsraad Schlegels sigende, stal han tillige have vceret forlehnet
eller rettere Amtmand over Nnmmedal. Og kan man overalt for
nemme, at det- har vceret ham angelegen, at indfore god Skik og Orden
ved Bergverkernes Drift, og vceret en flittig og brav Mand i sit Em
bede, uegennyttig, undflog ßg fra at blive interesseret i et fordeelagtig
Kaaber-Verk, paa Grund, at det ikke kunde anftaae een Rigens
Oberberghauptmand. Han forsynede Solv-Verket med dygtige Betientere, som Oberbergamptet kaldede og af Kongen confirmercde.

Joh. Barth succederede sin Fader, fom meldt, fom Oberberg
mester; begge brave Mcend; Den sidste ligesom Faderen forbedrede
meget i Solv-Verkets Drift; Han casserede den gamle brystfcrldige
Hytte, og opforte 1658 een Grundmuuret i Steven, med odeSmeltOvner, een Driv- og een Seiger-Ovn, og een Gahr-Hcrrd, forbe
drede ligeledes meget smelte Proceduren, indforte ogsaa i Begyndel
sen Qvik Arbeydet. Men da han befandt at Qvik-Solvet ingen Virkning havde, uden paa det reçue Gediegene Selv, og intet formanede
paa Glas-Ertzer, Kiefer, GlanYer og Blccnder, som ikke uden ved
Smeltning kunde tilgodegieres, frafaldt han omsider bemelte QvikDd
Arbende
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Arbeyde. Ltgesaa blev giort Prover rued Boerer og Minering, men
vilde ikke lykkes, nemlig efter gamle Maade med Trco-Pleile. Foru
den kunde denne Invention ikke have denFordeel her som anden Steds,
deels formedelst Steenens Faftighed, men i soer den ringe vidde Gru
berne havde paa saa smale Gange, troer ey heller at Minering er kornmen i Brug uden mange Aar ester den Tiid, og synes forst Ao. 1633
at veere kommen t Skik.
Saa vidt man kan erfare, gav Solv-Verket Udbytte i denne
Tiid til Ao. 1661, da Kongen udlosede Participanterne.
Efter al Formodning har det nok vccret Broftrup Gedde, fom
har giort Forflaget, at Kongen skulde tilkiobe sig Verket, da Parti
cipanterne har vcrret egenraadige, og ikke har vildet ftlge nogen Bergmandsk Anlccg, mm blot altene siet paa det ncervceren.de, og lidet
bekymret sig om det tilkommende; fra hvem Forflaget er kommet,
saa maa det ansees som en god Gierning og kunde nu allerbest ffee,
siden Kongen var bleven ene mcegtig. Forflaget fandt og Gehör hos
Kongen, og gik altsaa Ordre den 30 Martii 1661 til Hans Jacob
Schorr, Oberste og Commendant paa Aggershuus og Oberbergamptsraad, Johannes Barth Oberbergmester og Directeur over SolvVerket, Hendrich Sigismund Hasfius Oberbergantptsforvalter i
Norge; at eftersom Solv-Verket adffiltige Gange havde stille siaaet,
og var kommet til agters, Forhaabnings-Arbeyderue vcrret forsemte,
og altene bygget paa Rov, tilmed ved de gamle Participanteres Af
gang deres Arvinger Aar fra Aar saaledes tiltager, at formedelst de
res Mangfoldighed og Fravcrrelse megen Vidtloftighed foraarsages,
derfore comrnitterede strap sarnnre Forhandling at foretage, nemlig at
udlose Participanterne, og fornemme hvorledes de vil afstaae deres
Parter paa billigste og beste Maade, enten for noyagtig Vederlag udi
Gods eller rigtig Betalning irdi Tider og Terminer.
Interessenter
ne vare folgende paa den Tud:
Ro»-
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Kongen
* Ove Gedde
Jens Juuls MviNger
Jens B:elke
Chriftian Sparre
Niels Haufens Arvinger
Nie is Tolder
Otte Knud fen s Arvinger
Chriftian Bangs Arvinger

9
8
2- ?2 Då

Klebet blev saalcdes stutte t, at Kongen modtog Selv-Werket
fra 1661 Aars Begyndelse. Efteer Holbergs Beretning, blev en
fierde Part ansadt for 6ooo rdlr. in specie, og faldt saaledes ud, at
Kongen endog dette samme Aar havde i Udbytte 15285 rdlr. foruden
Tiende og Mynte profit, det sidste bestod, at Kongen betalede Interes
senterne 7f rdlr. for hver Mark fiint Solo; Men Forstiellen var, at
Kongen tt!forne havde Indtccgt afIntereffentstabet, og nu kunde siges:
at ban vandt fra sig selv, i seer Tienden. Af en Beregning forfattet
af Bergamptffriver Joh. Brochman for dette Aar 1661, stemmer
ovenmeldte temmelig overeens. Og blev samme Aar afSolv Werket
udbetalt til Interessenterne 13051 rdlr. Kongen og Kron--Printzen
modtog allene dette Aar i Haand-Steene for 2234 rdlr. 2 mk. 12 stil.
8 rdlr. p. Mark.

Den 24 August 1661 blev Peter Bulke, den Tiid Cammerraad og Livmedicus, siden President i Kisbenhavn og Assessor i Hoyesterct, som Kongen havde megen Fortroelighed til, med Broftrup
Gedde, Johannes Barth og Sigismund Haiiius beordrede at modtage
Werket, og give deres Betcrnkning derover, som den 7 Septembr.
Dd 2
1061
* Den 8 August 1657 fik Ove Gedde ti! Tornenip, Ridder, Admiral, Befalningsmand paa
Helsingborg og Preben von Ahnen til Fosims (i Tonsberg Lehn) Befalniugsmand over
Nordlandene, Privilegier paa Ullefos eller Holden Jern V rk, med Convence as Preben von
Ahnen, som Eyere af Fossum Jern-Vrik, fidcn det blev anlagt ikkun 2 Miile fra Fossmu
eller HpltrVrrket, og altsaa inden dette Jern-Verkes rircnmserentze der havde 4 Müles District.
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1661 nedsendte deres Relation med Bilager. Derudi gives megen
god Forhaabning om Solv-Verket, og endnu troer, at Qvik-Arbeydet vil have sin Nytte og med Fordeel kan bruges, naar Talg (Insiet) og andre Midler bliver brugt, for at nndgaae den score Afgang paa
Qviksolvet. Bergme-dicus foban Orfe, (*) fom tilforne boede t Sebeen,
havde 400 rdlr. i Len, som blev ham betalt af Kongens Mvnt, for
uden 100 rdlr. af Participanterne,-med mere andet VerketsOeconomie betrceffende. Merkelig at. Bulke striver sit Navn forend Oberberghauptmand Gedde. Men da baade Broilrap Gedde og Joh.
Barth formcerkede, at Qvik-Arbeydet var mere til Skade end Nytte,
aflot) de efter nogen Tiid dermed. Incidlertiid magte Peter Bulke det
saaledes, at hans Son Ditlev Bulke blev indsadt i Direktionen ved
Solv-Verket, og 1665 tog sin Boelig paa Kongsberg.
Faderen, som en listig Mand, instruerede Sonnen, hvorledes
han stnlde opfere sig i Henseende til Broftrup Gedde, og trodig beg
ge tilfoyede Manden Fortredeligheder, og forestillede Selv-Verkets
Kiob, som u-fordeelagtig for Kongen. Vist nok at Kongen tabte i
Henseende til Tienden han hcrvede i Participanternes Tiid, og den
facile Priis paa Selvet; men det havde vel aldrig gaaet vel, omVerket frencdeeles havde forblevet under et Participantstab, som de fol
gende Tilder har lcrrt, i seer da Gruberne uanede en vis Dybhed, folgelig storre Bekostninger, da Geverkerne havde unddraget sig at forfolge dem. Imidlertid gav dog Verket god Udbytte.

Broftrup Gedde blev misfornoyet over man havde ladt ham
en Controlleur ved Siden, der hverken havde nogen Indsigt eller
Bergkyndighed, og tllligeined allene chicanerede ham, reyste derpaa
til Oachsen, og som han selv melder udi et Brev, at vcrre der bleven
enga(*) Dcn 9 Januarii 1662 fi? Georg Orfe Privilegium paa et Staal-Mrk paa Brnnlaug Ncess
vrdHollefos, blev overladt dm Konge!. Sang og Dam; Jer« dertil fra Hremmede ftieak mdfore,
og ingen si re Staal-Derker tillades, faa lcriiqe det er i Stand, med 4 A'ars Frihed. Siden
det var vanffelig, at faa godt Jern ti! Staal fik han den 30 Duembr. 1664 Privilegium at bygge
Jern-Virk ved bemelte Hcllefos. Laugmand Claus Anderfen tilstå aer ham Grunde paa Helfl-raaen og Egaeiand, naar ham intet afgik i sine Indkomster, at betale 24 stil, i Tiende og
Told pr. Skpd-, og 64 ffik. af 1 Skpd. Staal. Samme Georg Orfe vgx da ellers siven
Sorcnffliver i Brunlaug-Lehcn.
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engageret font Oberberghauptmand; Men da han ffulde tilbage for
at bringe sine Sager i Orden, blev han i Hamborg liggende over et
Aar for Mangel af Penge ; kom endelig omsider her til Landet, men
endelig dode i Christiania 1668.
Man maae lade denne Mand den Berommelfe, det han, endffiont af en stor Familie, undstaesig ikke, ved grundig at legge sig efter
Berg-Videnffaber, selv besaae og before adffillige Berg-Verker ban
de inden og uden Riget, u-egennyttig, opofrede sin ganffe Ciid dertil,
sogte pan alle Maader at iirdbringe Orden og god Skik, ikke allene
ved Solv-Verket, men end og ved alle de andre Verker, var den for
ste fom lagde Haand pan en fuldstcmdig BergOrdonance, endffi.ont
den ikke blev udfcrrdiget.

Beklageligt naar een sitadan Mands Conduite ffal bcdemlnes
af ukyndige. Det kunde da vel ikke andet voere end han maatte inder
lig reres over, at en saadan Mand som Buike, blev fadt ham ved Si
den, til hvis Rapporter man havde sterste Fortroelighed.

Detlev Buike med Faderen opnaaede altsaa hvad de sigtede til,
saa nt Sonnen blev Oberberghauptmand (1665) det lod sig dog ftrax
tilsyne hvorvidt han var den Station voxen. Han optog ftrax dm
allerede cafferede Methode med Qvik-Arbeydet, og desformedelst giorde og Forandring i Smeltningen, meli forraade sig ftrax derved, da
det faldt alle Kyndige i Hynene, hvorledes derrned ttlgik, og endffiont
han blev advaret, vedblev han ligefuldt, fuldt ud med Betientmte,
i soer med Oberbergmefter Joh Barth, font var en gandffe anden
Mand, og den som fvrft havde indbragt denne Methode, men ligest,a
hastig blev overbeviift om dens liden Nytte og store Skade.
Buike
brugte sin Myndighed saa siet, det han casstrede dygrige Betientere
og toge siettere i Steden, formeente Barth den Direction ham tilkorn
font Oberbergmefter, lod giere andre Regler til Selv Kisten, faa
Barth derfra blev excluderet. Klagemaal kom for Statholder 6 üiäen10ve , font befalede enhver i Stilhed skulde forrette sin Bestilling/
Kongen maatte og 1667 fornye Barth sin Bestalling.
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Ueenigheder tiltog saaledes, at den 2 Januarii 1669 ffeede et
Oplob afAlmuen formedelst deres indeftaaende kon, fbm Bulke beffyldte Oberbergmefter Joh. Barth, Bergffriveren Brochman og
Daniel Heilenbach at have foraarsaget dette. Han giorde da en Reyse til Kiebenhavn den 6 Januarii 1669. Han begierede forom meldte
Arresterede og et Forhor at blive anstiftet, som efter Longet. Ordre af
26 Julti 1669 blev anbefalet, nemlig Oberste Han« Jacob Schort og
Wilhelm Mechelborg. Endelig blev der giort mere end en Angivelse
over Bulkes slette Forhold. Bulke, Joh. Barth, Bergamptffriver
Joh. Brochman og flere Bergbetientere bleve nedkaldte til Kiobenhavn
1669, at forhore begge Parter. Nu bleve holdne adskillige Sessio
ner i Skatkammeret/ og endelig Bulke overbeviist/ foruden anden uor
den , at han allene ved Qvik-Arbeydet og sin Smeltemaade havde fra
1665 til 1668/ forgvaklet over 3400 Marker flint Selv. Da han
formcerkede den riige Gehalt af den tilbage blevende Schlich/ som hav
de vceretanqvikket/ smeltede han samme med Kies/ denderaffattende
og forud roftede Steen blev tvende Gange igien uden Blye sat igiennern
Ovnen. Uagtet han var bleven fuldkommen overbeviist om den hoyftffadelige Procedur, lod han det dog komme til denne Eramination t
Skatkammeret. Endeligen blev Sagen paa nye foretaget ndi en
Commissio»/ besiaaende af Stadtholder Gabel, Rigs-Marschall
Korbitz og den bebiente Italiener Bu mes, fern i Relationen bliver
kaldet Excellence/ hvilken Eramination varede nesien i halvandet Aar;
hvorefter hannem overgik en haard Dom / efter hans Forbrydelse/ som
formodentlig er gaaet paa hans Embede, findes og at der er giort Jndforsel i hans Boehave og andet Tilhorende. Hvor han blev af siden,
er ikke bekiendt. Af Skatkammerets Examination, kan ikke rettere
sees, end Kongen fra 1661 til 1665 / da han var bleven cene Eyere,
har haft i Udbytte i disse 4 Aar under et 6942 5§ à
Oberbergmefter Joh. Barth fik altsaa den fulde Direction over
Solv-Verket Ao. 1670 midt i Aaret; til 1671 gik det endnu godt med
Verket, men da Formaden i Bulkes Sut) alt for meget var medtaget,
Forhaabnings Arbeyderne forfomte, er Verket kommet til agters fra
d. 28 Julti 1670 til Slutningen af7 Manned. 1673 da Rentemester
Muller
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Müller antog Verket, er bleven udbragt i alt 17759 Mk. 12 Lod fim
Selv, og 15715 Mk. 13 Lod Gahr-Kaaber med 150486 rdlr. 2 Mk.
18 skl. Omkostninger. (*)

Ved Slutningen af 1672 besimdtes ved Solv-Verket
Officerer
13 Tienere
47
2 Helere
Praste
164
Skolemeftere
3 Knechte
91
i Smede
Organist
17
Medicus/ Chirurgus
- 2 Pukarbeydere
73
i J Hytten
- ii
Holtzfoged
?
2
Vagtmester og Vcrgtere - 3 Tommerlncend
i
Anringer
Kullbromdere
9
- 0
12 Bestadigede
Oberstigere
Understigere
9 Enker som nyder Pension - 15

ialt - 438P.
47
Joh. Barth Oberbergmester, Joh. Brochman Bergamptstri'
vev/ David Lippert Underbergmefter / Doétor Derfchouw Medicus/
Hr. Ægidius Hejer Tydsk og Hr. Roal Nielfen Dansk Prccft; Prcefte Enker/ Tydst Anne Sal. Hr. Peter Müllers, Danst Sophia Sal.
Hr. Niels Jörgenfens.
Da nu Selv-Verket var i sit Aftagende/ begierte Oberberg
mester Joh. Barth den 15 Martli 1673 de andres Betomkning/ som gik
derud paa: at om man aliene stal arbeyde hvor der endnu er nogen
Anbruch, er det snart ude med Verket/ at flere kan ikke aflegges, og
können saa ringe at intet kan assortes/ at Verket bliver immer besvær
ligere / fordrer flere Omkostninger/ med Kunster og Dgmme, fluttelig at Kongen maa komme Verket til Htelp.

Ved(*)
(*) Den 24 August 1666, fandt man i Grån Nme Hvfnung et stort Klump gediegen Solo,
5 à 6 Fsd lang og 4 Fod bred, vegt. 560 Mark, tareret tt! 5000 rdlr. in specie. Autor til
Mufeum Regium skriver 560 pd., men det Gediegene angives altiid ved Mk. og ikke ved pd.
■ I Middelalderen betyder oste Libra det samme som Selibra eller Marke, men tvivler at det
tiistaaes den Bemerkelsr i disse Bider. Pontcppidan regner og nogle saadanne stykker ester
Pund, da det dog stal betyd« Mark.
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Ved disse Tider (1672) har Amptmnnden paa Bornholm
Chriftian Gedde, Broderen til Broftrup Gedde, efter Konge!. Befalning befaret Solv-Verket, som og bande Kaaber- og Iern-Verkerne
r Norge', og givet deres Tilstand beskreven, troelig der til brugt, fom
en Mand der har haft nogen Indsigt i Berg - Sagerne. Relationen
synes at voere skrevet 1673.
San vidt Solv-Verket betreffer, bestod det af 8o Gruber,
deraf 20 ubebygte, og flet Forhaabning om deur, andre 23 som hvis
lede, kunde efterhaanden optages, de 37 vare belagte.
Solv-Verket var i Gield da Oberbergnrefter Barth antog det,
33197! rdlr., derpaa betalt til 12te Maaneds Udgang 1672.17507
rdlr. 14 st'l.; Resten 15690 rdlr. 34 stl. Fra 5te Manned 1670 til
12te Mnaned 1672 belob sig Indtcegten til 126530 rdlr. 67 ffl., som
er medganet til Verkets Drift.

Gedde giorde et Forflng, hvorledes Mnnnedlig kunde spnres
961 rdlr., Anrlrg 12373 rdlr. AL Kongen har haft af Solv-Verket
udi 14 Aar med Tiende og Mynte-Profit 232502 rdlr., som gier
Aarlig 16607 rdlr., og udi 1671 nnar Oberbergnmptets og Mynte
Officerenes Gage afkortes, har Kongen haft 17564 rdlr. 20 stl. At
samme Anr fandtes i Behold af Granaste Kaaber 2666 Mk. 6 Lod
2 qt. 2- p., derudi fimt Solv 169 Mk. 10 Lod 2 p, og 1672 til 9de
Octobr. 6096 Mk. Kaaber, derudi fiint Solv 292 Mk. 3 Lod 1 qt.
i p., tilsammen Kaaber 8762 Mk. 2 Lod 2 qt. 2| p., og Solv 461 Mk.
13 Lod i qt.
p.
Knnberet à 45 rdlr. pr. Skpd.
623 rdlr. 3 mk.
og Selvet à Mk. 7? rdlr.
»
3326 - 3 - 3
3950 rdlr. 2 mk. 3 stl.
Dette
Den 14

Octobr. 1670 fik Ridder og Baron William Davidfon Engelst Resident i Holland, Pri
vilegier paa Ulrichédahls Kaaber-Derk 1 oq en halv Miil Sonden for Trunhiem, og paa
Mostamarks Jern-Vrrk 2 Miile Asien sor Trundhiem. Denne Mand blev tillige med Ge
neral-Admiral Adeler og Jonas Træl lund Assessor udi Admiralitets Collegio og Genera! Directeurer over det Ao. 1665 16 August, oprettede Salt Compagnie, som fik en hastig Ende.
William Davidfon opholdt sig en Tiid lang i Trunhiem, men 1675 gik han til Holland, maatte
indstille
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Dette Granalèe Kaaber blev tilforn forbrugt til ringhaltig
smaa Mynt, men efter Commerce Collegii Anordning, ffal der nu
myntes en fierde Part i R lr. og z Parten i Sldr. Kongen til Tien
de og Mynteprofit af hver 100 Mk. fiint Selv 240 rdlr. er pr.
Mark
rdlr.
Dette er en blot Illusion, saa lccnge Kongen er eene Eyere,
troelig for at tilfredsstille Skatkammeret etter Kongen, for at forege
Solv-Verkets Udbytte. Men af alt dette erfarer man, at her stcrndig er bleven spurgt om Udbytte, og saa snart det ikke er paafulgt,
har man krympet sig, saa Direktionen ved Verket har haft megen
Vanffelighed at bestride. Man kan ey hellere fee, at Verket paa den
ne Tiid har vccret saa farlig deran, at Regieringen havde just Aarsag
at frygte, etter foranlediges til at afstaae det, da man havde saa man
ge Aars Erfaringer for sig, at dette Verkes Anbrucher Lage afog til,
og naar de vilde aabne sig, kunde altid betale sin Gield. Men man
giorde sig ikke det Begreb paa de Tider. Og endelig troer man, at
Riget endnu ikke havde bestridet sin Gield fra forrige Tider af; Kon
gen var betcenkt paa alle Mander at forege sine Troupper, indffrcenkede alle nnsdige Omkostninger, og i en saadan Forfatning faldt det
tungt at giore nye Forssudder, vel muelig man var kommet under
Veer med, at Kongen var bedre tient med at heeve sin Tiende og
Mynteprofit af et Geverkffab, og saaledes vccre vis paa sit, end for
egcn Regning at drive et faa ubestandig Solv-Verk. Og dette maa
vel have vcrret Anledningen til, at Verket blev afstaaet til Etatzraad og
Rentemester Müller, der forud var interesseret i andre Norske BergVerker, om han paa den Tiid stod i nogen Forskud til Regieringen,
kan ikke for vist siges.
Oberbergmester Joh, Barth synes ved diste
Tider
indstille begge Verlerne, og derimod i de 4 Miles Circumference benytte sig af Skovene til
Trare-Last; Endelig kom Virket i Gang igien 1687. 1694 blev dette Mostamarkffr JernVerk med det Nordenfieloffc Bergampts Consence gandffe indstillet. Merkelig: at ved dette
Privilegium ffulde alt Saugbrug og Ticrrebrcenderie asffaffes, og om Verket cy med Fordcel
kan drives, da at nyde Saugbrug og Tmehugst i tvende Mile. Den 29 Octobr. 167® ble»
William Davidfon confirmem Frid. Ztii den 2 August 1665 givne Privilegier.
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Tider ved Doden at vcere afgaaet, og ftaaet i temmelig Gield til
Solv-Verket; thi efter en Beregning añscettes forbe meldte Bulkes og
Joh. Barthes Gield til Solv-Verket, ved dets Afstaaelfe til Müller,
til en Summa af 49871 rdlr. 18 ffl., men hvor meget deraf tilkom
den sidste, siges ikke. Solv-Verket blev altsaa Eyendomrnelig af
ftaaet ti! Rentemester Henrich Müller og Arvinger.
Holberg siger: for 80,000 Rdlr., men efter hans eget sigende
udi et Forstag at ville dele Verket til Participantere af 31 Julii 168o,
at Bygninger og Matenalier blev ham tareret for 40550 rdlr., og
Circumference», Privilegier og andet 78586, tilfammen for 119136
rdlr., rigtig fom af Brochmans Regning erfares, blev hele SelvVerkets Inventarium tareret for 40527 rdlr. 1 mk 15 ffl., faa feer
man og, at Lehnets Indkomster har han beregnet sig tilIndtcrgt p. p>
aarlig for de 3de Aar 1673, 74 og 75/ nred 4485 rdlr. 22;- ffl. og an
tog det ved 8de Maaneds Begyndelse 1673 i en maadelig Tilstand, og
beskikkede Bergamptsffriver Joh. Broch man soul sin Forvalter, og
Hellenbach en Svoger til Joh. Barth, til Inspecteur over GrubeDriften og Smelte-Hytten. Müllers Sviger Son Joh. Finke mod
tog Verket af 4re Committerede. (*)

De skriftlige Efterretninger kan ikke bestemme, hvad Tab etter
Gevinst Muller havde ved Verket. Al mnelig Sparsommelighed blev
brugt, og et profitabelt Geding indrettet. Han forftnede Verket
med fornodne Victualia og Kranwahre, hvorpaa blev anseelig vun
det, og allene de Gruber drevne, hvor der kunde vcere noget at hente.
1676
(*) Ao. 1673 d. 14 May fif Stadtholder Ulr. Friis Gylden love Privilegier paa FritzoeJern Ver?
i Laurvigs Grevffab, som en Tiid havde tagt ode, med 4 Mfts Circumftrence, fra det
Stad, hvor Maffvvnm da stod, eller hvor den siden maatte bygges, med al den Ertz, som i
Circumseremen kunde findes; Ligesaa Jern Gruben paa Brostad ved Ahreudal, frir for Tiende
i 4 Aar, siden 24 fll. afSkpd. Jern. Al Saugbrug, dj Tom nierhug st forbydes i Circumfirencen. Tilladt at indloft det solte Kongel. Gods Jern-Verket med underliggende Gods
ansert ligesom detsrrige Lehns Gods. Doa stulle Griffenfeits Goards Bonder og Gods,
og hvad derefter tillagt vorder, i fær det, som inden forommelte Greumserence kan sindes,
være aldeles frie, fra hvad andre er bleven raakagt ved dette Privilegium. Dette er all ne det
fsrlie Privilegium , siden den Tiid er meget mere andet bevilget og forandret, son; her er for
vidtloftig at anføre. Paa de Tider tilhørte Grev Friis, Preben von Ahnen øg flere, Brunlavas J-rn-Vrk med GtaabBerk; dette Brunkaugs Irrn-Verk ligger fra Lauro igen ikkun i
en fierdedeel Mii! i Laurvigs Grevskab, og titt sorterer under Frille Jern-Verk.
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1676 inviterede Han Participantere til et nyt SolvVerk i Numme
Dahl i à 2 Miil N. N. £). fra det gamle Solv-Verk, hvoraf dog ikke
blev noget. Men 1678 in Decernbr., aabnede sig de herligste Anbrucher i Segen Gottes Grube, og derefter ligesaa i Gott ruit König
Friderich, fom i en i2 Aars Liid havde været drevet i Forhaabning.
Efter Berghauptmand Sch anbufches Beretning stal vcere udbragtr
4 Aar fra ult. 1678 til 1682 Aars Udgang, 31336 Mk. fim Selv, en
Skatt paa 300,000 rdlr., som fornemmelig blev hentet af Segen
Gottes Grube. Imidlertid quitterede han baade Hellenbach og Brochman, tnueligens fordi han ey vilde folge deres Veyledning, hvilke
troelig maa have giort Erindringer om, at Selv-Verket ikke Bergmandfk blev bygget, og Verket bl v overleveret til Bergffriveren Jör
gen Deliau paa Müllers Vegne, ellers forte Vice-Laugmand David
Gorrefen ncefte Directionen, eller havde den fornemmeste Opsigt med
Verket. De fleste Gruber indstilledes, og uagtet Verket gav megen
Velsignelse af sig, indlobe adstiiiige Klager, baade over ingen Forraad af Materialier etter Proviant, og at Lonningerne indeftod
for den gemene Mand med mere andet, da hvad sont blev vundet og
i Christiania formyntet, blev brugt til at betale Müllers anden Gield,
og sa aled es baade Lenmnger og Indffudder forsomte. Derpaa blev
Generalmajor Broftrup Schort bestilt somOberberghauptmand 1680,
en Comlnission blev fadt, til at underage Tingene, Dispositionen,
som Müller selv klager over udi en Erklcering til Kongen af 26 Junii
i683/ blev ham betaget, satte hatn andre Betientere ved Verket,
troelig at Hellenbach og Brocharan da paa nye bleve indsatte, flere
Gruber optagne og belagde, i Aelge deraf flere Stigere ogArbeydere.
Zblant klages over ham visse Sprengere bleve paanodte, imod stor
Lsn, som bog veed intet tnere end en gemeen Bohrere, hvilket man
altid tilforne paa Verket vidst haver, og gior Skade, da der gaaer lige
meget Scctte-Veed til. Ligesita over Iuftttiens Administration, at
af Oberbergamptets Midler betimer Underretten re. Begierede til
Slutning, at han maatte bestiertnes ved de Kongel. Skioder og Pri
vilegier, samt forundes haut 20 Aars Tiende Frihed, tilbyder at ville
tage Participantere med sig, font han allerede Hafniæ 8 Septembr.
1676/ og af et senere Forflag dateret Kisbenhavn 31 Julii 1680,
Ee 2
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havde proponeret. Den Forandring blev og giort, at i Steden for
9 rdlr./ blev ham allene tilftaaet 71 rdlr. pr. Mark for det fine
Solv.

Allerede havde Oberberghanptmand Broft. Gedde ladet for
fatte en Bergordning for gandffe Riget, fom han og nedfendte, men
kom hverken til Revision mindre trykt. I Anledning af nu verrende
Irringer med Mül'er, er det troeligt, at Bergordinancen for Norge
af 2Z Junii 1683 er kommen for Lyset, og da Joh. Brochman , som
Oberbergamptstriver, havde den beste Kundskab orn hvad tilforne der
om var forfattet og proponeret, har han og formodentlig haft den for
nemmeste Haand i denne Bergordning, da man og finder, at han des
Aarsage maatte giere en Reyse til Kiobenhavn, og nod 400 rdlr. for
denne Reyse, og for hans Umage med at forfatte og reenffrive bemelte
Forordning. Fortalen til denne Bergordinance st)nes og fornemmelig
at sigte til Müllers Huusholdning ved SolvVerket.
Kongen maatte altsiia modtage Solv-Verket igien fra Müller.
Efter Kongel. Ordre af 6 og 12 Octobr. 1683 til Vice Stadtholder
Hög, og fra ham til Lauritz Lauritzfen, Johan von Cappellen, Ge
org Tax og chrift. Vyfchen Ordre af 30 Octobr. strap at tage Verket
i Possession, forfatte Inventarium, fom begyndte den 30 ejusdem.
Erich Walleur, som Müllers Fuldmægtig, overleverede alt;
Man finder ikke hvorledes der er handlet med Müller i denne
Sag, og om han har nydet nogen Betalning for Verket; Hans Sag
maa ikke have staaet paa gode Fodder, siden alting stede t faadan
Haft, og man har Aarsag at troe, at han blev stildt ved Verket uden
nogen Restitution; thi i den Invitation fra Kongen af26 April 1684,
til et nyt Participantstab, heder det: Det Os frie hiemfaldne Verk rc.
Skulde saa vcere, maatte andre afstrekkes paa den Maade oftere at
entrere t et saadant Kiob; thi Manden havde dog ikke gandffe forladt
Verket; Men Sagen bestod nok egentlig derudi, det han allene byg
gede paa Rov; det er at sige: det han allene byggede og drev de Gru
ber, hvor noget var at hente, og indstillede alle de andre; og de afskedi
gede Betientere har nok giort Regningen stråledes, at Müller havde ikke
allene
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allene vundet, hvad han gav forVerket, men endog meget mere. Og
neppe ffulde man forvente andet enten af en Eyere, eller afInteressentffab i et Verk af den Beskaffenhed som det Kongsbergiffe, som
vel ikke muelig kan fortscettes font det bor, uden paa Kongens etter
den abnindelige Bekostning, med mindre man maatte frygte detfeent
etter tilig snart vilde gaae under. Dette synes at stride mod de almin
delige Principia, men det var let at afgiore, om her var det rette
Sted.

I de sidste 7 Maaneder af 1673, da Müller antog Verket,
blev udvirket Brandt-Solv.

7 Manned 101 Mark 9 Lod
203
- —
8
201
- 12 9
10
5
U 188
ii
259
7 122
4 12
T
1 2
2
487
4 5
- ii Granalie Kaaber
-

-

-

-

«

1596
1674 Aar 4198
3864
75
76
3387
2636
-77
5299
78
7145
79
7420
80
6094
8i
5223
82
3525
83
50391

*
-

-

3
5
U
4
—
4
4
6
10
il
7
10

?

-

-

?

Í
-

-

?

<,

—
3 Qvint.
— --- i
3
2
Z
-

3
3
2
3
3
3
i
—
2
—
1
3

-

-

-•

-

-

?

-

3 Penge.
4 3í s
--it zz — 34 2
3f 2
3ï 2| 3
3
I
—
34
H 4

-

Hvorledes dette er udmyntet, henvises til den Artikel om den
Kongsbergiffe Mynt. Af Regningerne sees, at Müller nod 9 rdlr.
Ee 3
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pr. Mk. de forfte 8 Aar, men i de Lrende sidste Aar allene 71 rdlr.
som i de forrige ParLicipanteres Tud, som udgior een 426800 rdlr.
udi da vcrrende Mynt. Brochman siger: at, efter hans Formodning,
de Aarlige Bekostninger ikke har oversteget 30 à 34000 rdlr. Han
holdt faa Betientere, og alting blev meget noye beregnet, vandt
meget paa Victualia og Kramvahrer, og efter Brochmans Forme
ning maa have vundet noget anseelig i sin Eyendoins Tiid.
Da Rentemester Müller var i Sinde at tage Med-Interesientere iSolv-Verket, baade Ao. 1676 og 1680, blev en Specification
forfattet om alle Solv-Verkets bygde og ubygde Gruber, og hvor
Dybede vare ved 10de Maaneds Slutning 1676, hvilken blev trykt, og
fulgte med den Kongel. Invitation til et PartLcipantssab af26 April
i684/ som beraaber sig derpaa, og er som folger. (*)
OberBerg.
No.
îieffe.
1) Erh Gott beschech, ruhet.
2) Güte Goms —
— 9 t Lacht.
3) Almagt Gottes, ruhet.
4) Gabe Gottes — — igi —
Schurff darbey — —
—
1) Ihrs K. Maj. Grube)
2) Junge Sophia
) ,
3)
"•
*
)>
4) Charitas
)
5) Gott mit König. Friderich - 18J —
6) Hilf Gott zu Srtz)
7) Tandem
) rußen.
8) Armen Gruben )
9) JuÜitia —
— — 6^ —
Schur ff darbey — — 5^ —
ï) Barmherhjgk. Gottes, ruhet.
2) Rosen Gang — —
—
3) Gnade Gottes, ruhet.
4) Mildigkeit Gottes — 9^ —

I
Unter-Berg.
¡No.
Ii) Beständige Liebe
—
2) St. Jörgen, ruhet.
’ 3) Emanuel, ruhet.
1) St. Samuel
Schur ff darbey — —
2) Silber Spuhr — —
Schluss darbey — —
3) Dreyfaktigkeit — —
i j Lommissarien Grube —
2) St. Johannes
— —
1) Ncbenkhrnm
—- —
2) Nebenthmrn
— —
3) Hertzog Ulrichs
—
4) Fortitudo
— —
5) Kom Glück ertreune Hofnung, ruhet.
1) Englische Grus, ruhet.
2) Gott allein die Ehre
—
3) Salomonis, ruhet.
S)

Deffe.
4I Lacht.

4 —»
—
—
8 —
—•
17J —
4f —
19J —16 —
—-

5^ —

Willen

(*) Den er og trykt, som et Anhang til Normands Beschreibung ber Silber und andern Berzrverche in Norwegen. Sto. 16B5. -
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Ober-Berg.
Unter Berg.
No.
Tieffe. No.
4) Kong David — —
5) Willen Gottes, ruhet.
6) Gott bescheret Erl;
—
>) Alte Fräulein Chriftiana 8
6) Neue ditto, ruhet.
7) Libertas, ruhet.
8) St. Daniel, ruhet.
7) Lielken Glück, ruhet.
Schurff darbey —
8) Concordia
— —
2i
9) Gottes Hüls Inder Noth — 34^
Schur ff darbey — —
Licht-Loch — — — 151
1) Bleygang — — —
10) H.rhogFridericb, ruhet.
2) Hannibal
— —
11) Jungen Printzrn —
14
3) Braunschweig — —
12) Drey Brüder neben thruSchurff darbey — —
men, ruhet.
4) Alte Julius, ruhet.
Licht Loch darhinter — 10
5) Neue Julius
— —
13) Keller Ncbcnthrum, ruhet.
Licht-Loch.
14) A.'ke Hofnung — — 3
1) Segen Gottes
— —
15) Neue Hosnung — — 71
Schnrff darbey — —
Licht-Loch.
2) Dergleichen
)
16) Patientia, ruhet.
|3) Stoffe Chriftopher) ,
4) Liebe Gottes ) CUVCÖ'
17) Fortuna, ruhet.
18) Morgen-Stern
—
41 — 5) Chriftianus Vtus)
19 Sachsin
)
Die Jonrhaien.
20) Erh Engel kàicbael)
i. Nnverboft qeschiehet ost.
21) Elifabeth
) ruhen.
In Limbo.
22) Barmhechigkeil
)
Unterschiedliche smale Silbéñ23) Güldenlöw
)
haltige Drummen.
24) St. Jacob
— — 71 —
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Tieffe.
ii

—

15 —

71
4
91
28
24
6

—
—
—
—
—
—

8

57
21

Summa gánete und nwgebauete Gruben ohne Schursse 67. davon
ruhen 39, und werden gebauet 28.
Äusser-Gruben»

1) Genant/ Gott vermags,
2) Verlohrne Sohn
3) Wird gesucht
4) Knsgang
?

e-

<

16 Lachter tress) <
8 Lachter tress)
71 Lachter, wird gebauet.

" Ans dieser Tñbett, siehet man die Zahl der itz bekanten gebauen ten und ungebaueten Silber-Kupfer und Ms Gruben f und tit was
" Treffe
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v. Historiffe Efterretninger

Treffe sie gekommen; Der jenige aber, wobey kaum Liesse gesetzeL,
sind doch alle durch den Segen herliche Ertze und gediegen Silber fundig gemacht, und Heils durch absterben der Bedienten, Misverstandnis der Gewerken und Beampten, für viele Jahren eingestelt, nnd so
also ungebauet beliegen bleiben. Ändern theils ist nicht zu Meisseln,
wan die da ruhen ein Mahl wieder geweltiges, und das Gestein mit
Flets und treuer Anordnung befahren und behauen, sie den vormahls
verspürten Segen wohl wieder geben und der Werke zu Hülfe kommen würden. Zu geschweige» der vielfältigen Schurssen, die unzahlbar hin und her in den Gebürgen sich finden nach zu forschen in
stecken gerathen und doch zürn Versuch wohl würdig wiederum herfür zu suchen waren. „

Men det gik ikke efter Anffe, da Kongen paa nye havde taget
Verket til sig; thi Gruberne gave lidet, og Kongen maatte komme
Verket til Hielp med 2000 rdlr. Maanedlig; blev altsaa befluttet at
tilbyde Verket paa nye til et Participantffab ved en Kongelig Invita
tion af 26 April 1634. Der berettes, at Schort ubetcenksom havde
promitteret en 3000 rdlr. Udbytte Maanedlig, men det blev alt flette
re og flettere. Den 10 Maaneds Solv-Poft 1634, kom ikke hoyere
end 98 Mk., den 11 Manned til 77 Mk. og den 13 allene til'58 Mk.
Directionen fortes da af Oberberghauptmand Broftrup v. Schort,
Ridder, Generallieutenant af Infanteriet, den Tiid Gouverneur
over Fceftningerne i Laaland og Fyen, og fom opholdt sig i Kiobenbavn, Oberbergamptsforvalter Haffius, der forestod Mynten i Chri
stiania, og der boede; saa allene Hellenbach og Dberbergamptsskriver Joh. Brochman opholdt sig ved Solv-Verket. Uenighed reyste sig
mettem disse, som og mellem de andre Betientere, dertil kom, at
Lonninger og Forffudder blev ude, saa der blev en almindelig Klage.
Kongen maatte da resolvere paa nye at anbefale en Commis
sion, til at exanlinere Verkets Tilstand og Betienternes Forhold,
samt de indkomne Klager; dertil blev udnoevnt Jens Juei Friherre af
Juling, Ridder, Geheimeraad, Président i Commerce Collegio,
Juft Höeg, Geheimeraad og Vice-Stadtholder i Norge og forbemelte
Broftrop Schort ; denne blev holdet paa Bragerncrs 1684 etter 1685, og
derfore
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derfore kaldes den Bragnesiffe Commission; da man ikke har sect den
ne Commissions Forretning/ ved man ikke hporudt den har bestaaet.
Den er dog ikke falden ud til nogen Fordeel for Oberberghauptlnand
Schort, da man havde meget at sige paa hans Anstalter/ * og veed ey
heller at een saadan Mand fravcrrende, foin havde andre Ting at tage
vare, allerhelst paa den Trid La han boede i Kiebenhavn, kunde paa
tage sig en saadan Direction. Da ham blev overbeviist om sine Feyb
tagelftr, forekastede han sine Med-Committerede, at det var Ting de
ikke kunde donune om / og at der maatte andre Bergkyndige til at judicere derom, men som det synes til Slutning maatte han eftergive.
Commissionen havde ikke allene med SelvVerket men endog
med de andre BergVerker at bestille, og adskilligt at regulere/ som
erfares af de af Kongen confirmerede Anstalter, son: samme Commis
sion havde giort t Henseende til det Roraasiffe Kaaber-Verk af 26
Septernbr. 1685.
Hvad Solv-Verket betresser, saa maa derudi vel verre giort
een og anden Anstalt, siden udi de Gravamina med den esterfolqende
Berghauptmand var og denne: hvorfore han i adffilligt ikke har fulgt
den Bragnersiffe Commission, saa har man nok ind feet, at Dircctionen ikke paa den Maade kunde fores , og verret betcrnkt paa at indkalde
en Fremmed Bergkyndig, som dertil kunde befindes duelig, og i den
Henseende ladet adffilligt beroe, indtil samme havde befaret Verket.
Forbemelte Generallieutenant og Oberberghauptmand v. Schiortes
Son Capitaine Schiort, (*) blev strap asscrrdiget til Hartz at anffaffe
een Deel dygtige Bergfolk, som i Foraaret 1685 ankom til Solv-Verket, og den Danffe Envoye Haxthaufen ved det Hanoverffe Hof fik Or
dre at formane een erfaren Bergkyndig til at eftersee og befare SelvVerket
(*) Han avancerede i den Militaire Etat omsider ti! Oberstlicutenant, og da han havde lagt sig
ester Berg-Mdenskabet, blev han omsider Inspectione» betroet ved det Arendalske Kaaber Vert,
hvor han dode 1720 eller 1721.
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Verket. Hvorpaa Henrich Schlanbufch, (*) som den Tud skal have
vceret Zehudner ved Clausthals, indkom med sit Herffnbs Tilladelse.
Han kom in Febr. 1685 tilKiobenhavn, og efter han havde vceret fo
restillet Kongen og faaet sinInstrux, korn han in Martio til SslvVerket: Ved sin Ankomst, som han selv beretter, forefandt han de
sieste Gruber indstillede, og de faae i Drift vcerende allene her og der
belagde. Segen Gottes Grube da en 70 Lachter dyb, stod man i
Begreb ligeledes at indstille, paa Grund at Ertzerne her i Norden ikke
vil fortsatte sig i Dybet.
Forste Maaneds Solv-Post 1685, var ikke mere end 86 Mark,
2 Manned 91 Mark, og ved hans Ankomst hvad kunde sanrles indbrag

te ikkun 100 Mark, de Mnnnedkige 2000 rdlr. Forskud continnerede
endnu.

Kongen med sit hoye Felge begav sig den 19 May paa Reysm
til Norge, ankom til Solv Verket den 10 Junii, samme Dag reyste
paa Berget, besaae Gruberne, soer selv ned i Julius Gruben 40
Favner dub (Schlanbufch siger ikkun 2 Lachter) og med egen Haand
udflog et stykke Selv, som forvares paa Kunstkammeret; Dagen ef
ter retournerede ril Bragnces.
Schlanbufch forestillede Kongen de Mangler og Fehl ved SotvVerket, foreviiste deurene Slagger, at ruge Schlicher vare styrtede
i Elven, befoer Segen Gottes Grube, og afGesenket udtog gediegen
Solv, hvorpaa blev resolveret at forfolge denne og de andre Gruber i
Dybet. Ligesaa at andre Machiner maatte indrettes, at freinssaffe
behovende Dag-Vand, at man i Tiide maatte vcere betecnkt paa
Stollarbeyde. Ved hans gode Anstalter, siger han, vissede sig og
een mccrkelig Forffiel; thi efter hans Afreyse, blev 8de Maaneds
Solv-Post 390 Marker, 9de Manned 514 Mk. 10de Manned 405
Mk. ii Manned 402 Mk. 12 Manned 363. og 13 Manned 480 Mk.

sna

(*) Formodentlig den samme som 1670 var HüttrmReüker pan St- Andreasberg. Vid. Calvôï
von Maschinenwesen auf den Oberhartze pars 2da pag. 164. hvor hans Navn strives Schkbufch, hvilket Navn ham og gives andensteds, maa altsaa have forandret stt Navn.
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faa at de 2000 rdlr. Maanedlige Forstuder cesferede ved 8de Maaneds Udgang.
Manden var vittig, talede og skrev meget vel for sig, vel for
faren i Berg - Sager, besad dertil Midler; Han gierde sin Sag faa
god, at Kongen skiankede haul 2000 rdlr. for denne sin Befaring,
frie Reyse eg Fortcering, og samme Tiid blev giort Accordt med ham,
at komme tilbage som Berghauptmand med Rang som Generalmajor,
zoos rdlr. aarlig Gage, frie Flytning for Harn og Familie, og Lofte
paa ZOOO rdlr. Maanchlig Indskud, indtil Verket kunde blive fadt i
Stand. Schlanbufch var nu ikke for kommen tilbage til sin Station
paa Clausthal, ftrend Haxthaufen fik Oråre at anholde ved det Han0'verste Hof om hans Tilladelse at begive sig i Danst Tieneste, da samme
Tiid den 5 August. 1685 ham den Konges. Capitulation tilsendtes
med Lofte om mere Kongs. Naade; ham blev tilstaaet desuden frie
Hnus-Vcrrelser, frie Ildebrand, frie Postpenge, frie Reysefortcering,
fem Bondergaarder frie for al Afgift af Landstyld, Skatter og andre
Coniributioner, forstaanet for Accise og Consurnption og al anden
Paalcrg; og dertil Med en fast uindffrcrnket Myndighed, sour ikke
altid foder godt af sig, som han selv siden maatte paakiende. Da han
nu selv tillige besad Midler, forte han sig prcegtig op; Hans Bestal
ling varafii Angusti 1685 ogaf samme dato so'.nBergraad Fleifchers,
der blev tilstaaet 1000 rdlr. aarlig Lon; ved hvad Leylighed denne
Mand kom i denne Station kan ikke vides. Over Selv-Verket blev
af Landcommissaire Merker Dberbergamptsforvalter ogGuardein ved
Christianice Myut, sampt Oberbergampti?river Haffius, forfattet et
Inventarium tareret for 33546 rdlr. In Majo 1686 kom Schlan
bufch til Verket, giorde strax Anstalter til nye Machiner og Vandkun
ster, Damme og Vandledninger; Han afstedigede af egen Myndighed
forbemeldte Haffius og Brochman, uden at give dem Sag, indfadte
Geschworne, Hytteffrivere, Schichtmefter, Proberer og Stigere,
men da nogle frygtede for samme, tilvendte de sig Konges. Bestalninger, som dog siden blev dem betaget. Til al Lykke vare endeel Gruder i onstelig Anbruch er, i Særdeleshed Gottes Hülf in der Noth,
og de der omliggende Skurfer, som ved Hellenbachs Fliid vare opFf 2
fundne;

228_ _ _ _ _ D- Histonffe Efterretninger
fundne; Saa at Solv-Verket begik sig vel i de 2de forste Aar indtil
1688/ men ved det sidste Aars Slutning var der bygget Gield 14279
rdlr. og alt blev saa flet, at man iL2Maanederi689 ingen Solv-Poft
kunde giore. Lonningerne stode inde for Betientere, Arbeydere og
Kiorfeler, ved zdie Maaneds Udgang var Verket i 27000 rdlr. Gield.
Klager og Angivelser komme da i Hobetal frem. Alle Anmodninger
om Assistence saaes frngteslose. (*)

Fra Oberrentemefteren korn Ordre, at Oberbergarnptet ffulde op
give Verkets Beffaffenhed , og Aarsagen til dens beklagelige Tilstand,
som den 17 May (1689) blev foretaget. Schlanbuich og Fleifcher, som
allerede vare forfaldne rned hinanden, ffylte da Skylden den eene paa
den anden, den sidste i sar giorde da mange hoyft ncergaaende Angivelser
og Beffyldninger mod Bergbauptmanden, som han ved sin Nccrvcerelse i Kiobenhavn end mere sogte at bevise. Derpaa blev en Commis
sion anordnet, beftaaende afVice-Stadtholder Hög, EtatzraadDnnd,
Landcornmisiarius Iustitz og Bergraad Rofencreütz, Amptrnand
MatthiasTönsberg. Werner Nielfen. )(** Oberbergamptsforvalter
Haffius og Laugmand David Gorrifon, som har Navn af den store
Commission. Ordre hertil er af Stadtholder Gyldenlöve paa Kon
gens Vegne udstccd fra Friderichshald den 3 Julii 1689 Cornmissionen tog ftrax sin Begyndelse, og fuldendet den 24 August. Man
kan ikke negte at derudi fremkom meget, som hoylig graverede Berghauptmanden, og hvor ilde, det han ftrax i Begyndelsen afsadte de
gamle Betientere, faldt fra mange velbetcenkte tilforn giorte Anstal
ter, og foretog sig en alnrindelig Reformation, lod strap nedrive de
gamle Machiner, oprette nye og overmande kostbare; belagde de steeste Gruber, giorde nye Damme og Vandledninger, tog fat paa den
gamle Blye-Grube, lod opfere Smeltovn ved Kaaber-Elven, belag.
de nye Kaaber-Gruber, som bragte intet afsig, sildte nye Betientere,
meget mindre duelige end de forrige, forte Mynten fra Christiania trl
Kongs(*) î(?no 1687 giorde Schlanbuich en Rcyft ti! alle Kaaber og Jern Verker, og i Få deraf
formodentlig giort Forslag tiîPriviligierae for dem, som vilde optage Jan og Kaaber-Vcrker,
as 25 August i 687.
C*) Stamfader til Wærnskiolder.
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Kongsberg, sad te en nye Myntemefter nemlig H. C. Meyer, som
myntedefaft et Aar ferend han fik Kongel. Beftalning, uden nogen
vis given Afgang, og hvad Mynt han fast vilde/ endog selv af andet
Selv/ og frenm'.ede Penge, imod han, afhver Mark fim Selv, be
talede til Kongen 24 skil, bemabende sig pan, at siialedes var tilforn
steed ved Chrisåucc Mynt, og for det evrige vedsie fast ikke at giere
reede for hvad han havde myntet. At de L behold verrende Skove,
som man saa forsigtig tilfome havde sogt at confervere paa ErtzBierget nar og om Gruberne, vare blevne ruinerede til de mange
kostbare Bygninger; At Vice Sorenskriver Niels Jenfen var af
Schlanbufch givet Bestalling som Bergunderrets Domnrere med 100
rdlr. og til Skifteforvalter uden aflagt Eed. At Bergamptet havde
foretaget sig at deinrue i Livs og LEres Sager uden Speciel Kongel.
Ordre, med megen anden Uorden og Forvirrelfe i Regnskaber og an
dre Anstalter, og fast regieret dispotisk. Et synderlig Erempel med et
Qvindéinenniste besovet i Berghauptruandens Huns, som een afhans
Tienere ey vilde cegte, der bliver siwt i Bolt og Jern; han lader Len
Tydste Prccst Johan Hoffman komme paaAmpthuuftt for at vie dem
tilsammen, da Tieneren paa Sporsnlaalene svarer Ney og holder sin
Haand i Lommen, saa at Vagtmesteren ured Magt maatte tage hans
Haand og levere den i Ovindfolkets Haand, og der paa suldfores Vi
elsen. Dette kunde ikke ncrgtes af Schlanbufch, sigende til sit Forsvar:
at faadant tilfome skal vccre steed paa Kongsberg. Prccften undstog
sig vel i Begyndelsen fra denne Forretning, men fik rnundtlig Ordre
af Berghauptmanden med Lisie Ord: Ich bin Souverain, Ihr must
tdun was ich euch befehle; fom Prccften sor Commissionen med Eed
bekræftede, og siden Skriftelig beedigede. Det Ord Souverain be.negledeSchlanbufch, men man fandt i Fieifchers ProtocolL aufort
diste Ord at Jurisdiétio Epifcopalis ikke angik Verket, tuen Arbitri
um Magiftratus. For det ovrige erkiendte han ingen Supérieur, uden
allene Kongen. Meget ilde var det for ham, at de gamle Betientere
sadte sig imod de gamle Vandkunsters og Bygningers Nedrivelfe, og
i fccr Bergmefter Hellenbach, som tilraadede at man allene stulde
flikke og flye paa de gamle, men blev ikke hort. Schlanbufch paaftod,
at man skulde give ham Tud til at fuldfore det begyndte, faa stulde
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Udfaldet vise de nye Machiners Nytte; hvorover Commissionen
gisr denne- Anmcrrkning, at det vel vilde gaae dermed, som med den
der vilde leere Elephanten at tale, udbad sig nogle Aar, og haadede at
enten han eller Dyret skulde dse forinden. Derfore efterat nogle af
disse Machiner vare bragte i Stand, lod Schlanbnfch derover forfar
dige Ritser, og derpaa lod aftegne en Elephant og et Barn, som fore
holdte ham en Bog.
Man har ikke kundet undlade af Commissions Acten at anfere
ovenmeldte, som dog indbefatter meget mere til denne Mands Last og
Gravamen.
Bergraad Fieifcher, som i Begyndelsen var af Partie med
ham, blev omsider hans haardefte Fiende ogEftersircrbere, een under
lig Mand, som man vel under Commissionen ftikiendte fra Egennyt
tighed, men for det ovrige under en stor og ftrerng Gudsfrygt, jbiu
fastede tvende Gange om Ugen, af et faa uregierlig et Sind, at han
faldt fra een Ertrenritet til en anden; indbildt af sin egen sufsicence,
tracterede han alle andre paa det skoendigste, satte Folk strap i Bolt og
Jern, var hverken Mester af sig selv eller sin Pen, og derfore paa det
groveste og haardefte havde angrebet Berghauptmanden, endog for
Commissionen, hvor de begge angrede hinanden paa LEre og Velftrd
nred de LErereriffeOrd, som delod Protocollen tilfore.
Schlanbnfch havde forend denne Commission begyndte, begle
ret at maatte befries fra denne Mand, der havde belagt ham med de
groveste Calumnier, og ham umuelig at komme til rette rued.
Udi en skreven Apologie, som Berghauptmanden indgav Ao.
17021 Kiobenhavn, betegner han Vice-Stadtholder Hög, som een
affine storfte Fiender og Esterstrcebere, ogi samme ftalegger sig man
ge af de mod ham giorte Beskyldninger.
Man kan ikke negte, at det synes Commissionen ikke har vccret
ham eller hans Sag gunstig, de gamle aflagde Betimtere, har vel ey
heller ffaanet ham.

Under
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Under Corn missionen blev Manden ned kaldet til Kisbenhavn,
forestillede Sagen gandffe anderledes, trolig man havde gaaet noget
for streng til Berks rued ham, sa a han for sin Person ikke lidde noget
formedelst denne Commission; men et nyt Reglement udkom samme
Aar 1Ü89 den 21 Decembr., hvorved i soer et ordentlig Bergampt blev
indrettet, som endnu smaer ved Magt; nemlig:

Skal de holde et ordentlig Underbergampt hver Loverdag efter
Prediken, fora skal begynde saa tilig, at al Tieneften kan vare ude
pm Sonnneren Kl. 8. og Vinteren Kl. 10 om Formiddagen, bestaaende af Oberbergaruptsforvalteren (Haffius blev da indfadt paa nye)
2de Geschworner, een Ober- og Understiger fra den Grube hvor om
der Ml handles, Hyttenreuteren, Einfahreren, Probeerrnefteren,
Pukftigeren, tvende Smeltere, for der at deliberere om Verkets Drift,
og om de ikke kan komme overeens, Ml enhver fra den nederste af
indfere sin Mening i Protocollen. Hvorledes det har forholdt sig med Oberbergamptet udi Mül
lers og Oberberghauptmand Sehiorces Tud, veed man ikke , ey heller
i de forste Aaringer i Schianbufches Direction. Man finder ikke i
Interims Privilegierne af 1687 / engang et Oberbergamt ncevnt,
men allene Bergampt, endog i Tilfalde hvor Oberbergamptet nero
nes i Berg-Ordonancen af 1683.

Man flutter at alt det, fom concernerede enten Selv-Verket
ftlv eller de andre Verker, har varet forhandlet i Bergamptet, hvor
endog Berghauptmanden prcrsiderede eg fecundum Majora giorde
Udflag efter de tllstcrdevcerendes Betecnkntnger. Derimod Oberberg
amptet for det meste allene havde med Processer eller Doms Sager at
bestille, hvorudi allene fadde Berghauptmanden, Bergraad Fleifcher
og Oberberganlptsstriveren, og siden i Fleifchers Sted Anno 1701
Vice Berghauptmanden, een Son af Berghauptmand Schlanbufch
og Bergmefteren under Titul af Assessor, og vare uvisse hvorvidt de
vare berettigede til at domme in Criminalibus. Denne Tvivl blev
dog hcevet, da Oberbergamptet 1703 havde domt fa a vel in pun&o
Homicidii, fom in punéío fain, og forn af Kongen blev konfirmeret.
Siden
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Siden ingen fuldkomruen Bergordonance endnu var forfattet eller ud
givet, erfarer man at Berg-Imisdictio ikke har verret paa nogen fastfadt Fod, eller hvor vidt den ftrcrkkede sig^ ja endog i meget seenere
Tilder, hvor ofte indtraf conflictus Jurisdiâionurn.
Schlanbufch korn iglen til Verket in Decembr. samme Aar,
og i Steden for at blive assisteret med Forffudder, blev en tredie Deel
afhans og Le ovriges Gage reduceret. Verket arheydede sig alt nrere
og mere i GLeld. Og da Klager ikke kunde hielpe, udbred det den 25
Febr. 1690 til Opror og Revolter, saaledes, at Berghauptmanden
maatte retirere sig; Den oprorte Almue fegte efter Bergamptffriver
Brygman, der havde Caffen under Hcender, hvis Huns blev bestor
met af nogle lOOOdeMenneffer, saavel afBergfolk fom Bonder; han
retirerede fra et Huns til et andet, faldt dem omsider i Hcenderne,
og havde fadt Livet til, hvis ikke Prcesterne havde reddet ham, at han
endelig blev bragt i sit Huns iglen, med Lofte at fornoye dem, fon:
var harn dog ikke muelig, lnaatte altfaa giennem Skorstenen soge sin
Frelse, og siden i et Bagertroug med et hviidt Mcede over blev baaret
ud af Byen.

Stadtholder Hfleg kom til Kongsberg, holdt en ffarpTale og
Emmen; truede de ffyldige paa Livet, men blev overtalt paa vemodi
ge Bonner, at forestille Sagen til det bedre og udvirkede Benaadning.
Brygman blev siden Generalfiscal, og en Renteffriver ved Navn Paul
Jæger, kom igien i hans Sted.

Man inqvirerede da efter Hovedmcrndene for dette Opror,
hvilke bleve indsadte paa Aggershuus. I Anledning deraf udkom
Forordningen af 31 May 1690.
KonPaa ken Did (1689) vare Betintterne og deres Lou:
Berghauptmand Schlanbufch
—
—
—
Birgraad Fleifcher
—
—
—
—

3000 Rd!r.
icoo —

4000 Rdlr.
Berg-
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Kongen lod for det forste assistere Verket med 500 Tdr. Rung
af Christianice Magazin, og Vendernes tilgodehavende liqvidere i
Skatterne, saa vidt tilstrcekke kunde. Dertil kom siden Jern-Vcrrkernes Tiende, den Lud »500 rdlr. 60 ffl. og endeel Kaaber-Accise t tre
Aar, aarlig 782 rdlr. 60 ffl. desuden Indffud af 6616 rdlr. 91 ffil.
Mynteprofiten og Tienden bleve beregnede derefter Verket selv tit
Indtcegt. Verkets flette Tilstand continuerede tit Slutningen af 1693,
da man iglen fandt den Anbruch, fom 1688 havde ladet sig tiljyne i
Segen Gottes Grube, men var ligesom forsvunden (efter Schhnbufches sigende) og ydede denne Grube faa megen Velsiguelfe, at den
ved 1694 Aars Slutning havde betalt al Verkets Gield, og hvad sour
var anvendt paa Bygninger, Machiner og Vandledninger.
Det
over«
Transp. 4000 Rdlr.
Bergraad Dreyer
—
—
B.'rgraad Mechelborg
—
Brrgraad Marfelius
—
Brrgmrster irgens over Nordlandene
Bergmester Weichhart Nordenfields
Bergmedicus Doctor Bonfach
Tydstê Prcrst Hr. Hoffmann
Danst Prcest Hr. Jörgen
—
Bergamptêstrivrr Brygman
—
Myntemester Meyer —
—
Vice Bergmester
—
Hyètenrcnècr Kopp
—
Gîschwsrner Zeigler
—
Geschworner
—
—
Geschworner Schwab
—
Geschworner Scheideman
—
Andre Betientere
—
—

10390 Rdlr.
foruden en 50 Under- og Oberstigerr, s 7,8,9, 10 til 12 rdlr. Månedlig, som vare store
Udgifter, som alt blev harvet af Sslv-Vrrkets Cassa.
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overskydende 5416 rdlr., som burde bleven sour Forffud, assignerede
Cammeret strax paa.
De folgende 3 Aar bleve og lykkelige;
Overskud 1695 - 14023 rdlr. 86 ffl.
1696
- 14879
- 71 ffl.
1697
- 16800 1694 blev funden i Segen Gottes Grube et stykke Solv, som
temmelig ncer forestillede Chriftianí Vti Chifre, og 1695 i Jueis Gru
be et stykke drüsig Selv vcegtig 236 Mk. 9 Lod Solv, af nogle tareret
for 1596 rdlr. 36 ffl., af andre for 2000 rdlr., den ferste Taxé er nok
den, font det blev anfort udi Regningerne, begge Stykker paa det
Kongel. Kunftkammer. (**)

1697 stindt man i Gruben Bestandige Liebe gyldiff Solv,
bvorafnogleDucater ere, ofïet'Schianbufches Foranstaltning, blevne
flagñe paa Kongsberg. Hvorom kan eftersees Afhandlingen om de
Norffe Guld-Miner:
Men denne gyldiffe Ertz forvoldte at man forfulgte rued for
megen Bekostning denne Grubes Drift, som ikke sortiente det, foru
den
(*) Det staser astegnet paa en Tavle i Oberbergamptstuen, oven over: Augeat alma Trias fíe
pono noílraMetalla. Neden uub(i‘*. Den 6 December 1695 hat man èkî neuen Juls Grube
zum Kongsberg in Norwegen, bey weitern absincken auf die Sohle obestchende Handstem ge
wonnen, welche 2z6 M. 9 Loth rein Silber gewogen, und ist solches den Allergn. Grosen
König Chrifliano Qvinto Erb-König der Reicher Danmark und Rorweg. k- durch Dero allernnterth. Diener und Berghauptmann der Nordischen Bergwerck H. Schianbufch allerun«
Iherth. zu Kopenhagen überreichet worden.

** *

©b£

***

***

1697 og 98 bleve EidsfoF og Bolvigs Jern-Verker oprettede. Det forste i Grevflabet
Jarlsberg af da vwrende Brigadier Hausman, stden Gcheimeraad og Generallieutenant, imod
aarlig Tiende til Greverne.
Det Bolvigste eller Wolds Jern Berk een Miil fra Scheen,
af Halvor Sörenfen Borfe.
Dickemark paa Aster-Skouen af Generalauditeur Schade.
Saavidt om de optagne Bergverker i dette iGeculo, hvad de ovrige angaacr, som siden ere
Magne og endeel andre, som maaste ere sorbigaaende, faaer at beroe, indtil nogen anden
paatager sig at beskrive alle de NorsteBergverker.

oni Solv-Verket Kvngsberg._ _ _ _ _ 2Z5
den andre kostbare Anstalter, der fortccrede hvad Verket etters behoveLe. Dette uagtet, stod Berghauptmanden t saadan Credit, at hans
celdste Son Johan Ludvig Schlanbufch, der havde giort en Reyse til
de Tydsse Berg-Verker, blev Vice - Berghauptrnand, og i den Qvalitet indsadt i Oberbergamptet, som ved diste Tider bestod allene af
forbemeldte Fader og Son, og Assessor og Bergmester Michael
Weichhart, der 1690 blev forflot fra de Nordenfieldsse Berg-Verker
til Solv-Verket; ved et Rescript af 14 April 1699 bekom han iglen de
1000 rdlr., som ved Reglenrentet af 21 Decembr. 1689 var ham beta
get, og blev eftergivet 1862 rdlr. Mangelsposter.

Ved Kong Friderich 4de Antmdelse til Regleringen sseede adffilligeForandringer. Geheimeraad PleiTafgik som Oberrentemester,
der dogvar den Mand der havde sadt de Kongel. Financer i sin rette
Skik oc Orden, og i hans Sted gde Deputerede, Geheimeraad Lnud
Tott, Vehelmeraad von Breitenau og Etatzraad Rofencreutz, der m
Liid hmde vceret sadt tilside, og en lang Tttd havde vcrret i Norge t
mange forretninger, som og ved Berg Verkerne. Berghauptman
den savnde herved sin forrige Protection, og maatte fornemme, det
han ikke sia vel var anskreven i denne Konges Liid, fom ttlforne.

1702 giorde han en Reyse til Klobenhavn, og der glorde adfflllige Fortag til Berg Verkernes, i soer SolvVerkets Fremtarv,
og tillige et forsvars Skrift for sig felv. Paa een saadan Tild frem
kom adskillige Angivelser, og derudi ikke efterladt hvad som var an
vendt paa Glid-Echen. En Commission blev anstlllet, som ikke hel
ler faldt ud tilhans Fordeel. Han var altsaa ikke paa fordeelagtigst
anseet og nassen ligesom sat til Side, troer dog ikke aldeles forafsseeLiget; thi mm finder at den ham tillagde Gage er beregnet lige til
hans Dodsdcg, som indtraf den 16 Januarii 1705, l hans Alders 65
Aar paaEidswldsIern-Verk, som han var Eyere af, og hvorhen han
nogen Llld tlforne havde begivet sig. Hans Frue dode stun me Dag.
Lvlvles om nn var ncervcerende 1704 da Kong Friderich var ved
Solv-Verket Hans Son blev ikke confirmeret i sin Charge forend
mange Aar drefter. Han dode i meget maadellge Omstcendlgheder,
Gg 2
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endffiont han indkom med temnlelige Midler, og modtog en klcrkkelig
Gage med mange andre Douceurer, efterladende sig adffittige Born
foruden den oveninelte, 'de fleste af dem avancerede i den Militaire
Etat. Manden forte sig prcrgtig op, der siges han lod sig opvarte
afGeschwornere, lod sig blcrse til Taffels, og des formedelst blev anfeet for hoymodig og stolt. Iblant alle de andre Fortredeligheder mod
te ham og dette, at han formedelst een egen Omstcendighed ved Ma
gazin Kornet, dog ham uafvidende, maatte paa egen Bekostning
opfore det Grundmurede Taarn ved Kirken. Man maa altfaa tilstaae
at der modle ham megen Modgang i denne hans Betjenings Tiid.

Berghauptmand Schlanbuích maa vel ikke negtes at tavelverret en Bergkyndig Mand, og meent Koligen og Berg-Verkmre vel,
men er vel gaaet ham fom de fleste Fremmede, fom altid er sir meget
proeoccuperede og for noye indseer Mangler og Feyl, allerhels iBergSager, fom ere faa mange adffittige Meeninger undergivne, og vil
rette au, endog efter Fremmede Berg Verkers Indretning, fom dog
ikke lader sig giere; foretog sig en almindelig Reformation, fristet og
anlediget af denne ham uindffrcenkede givne Myndighed, cg des for
medelst maaffee ikke heller havde den tilborlige Agt for de stos Embeds
mand, dertilmed ikke kiendte de publique Foranstaltninge', Love og
Kongel. Forordninger, og derfore ikke var i Stand at infringe den
rette Orden, var ey hellere, hverken Huusholdere, for fto felv eller
Verket, som faa hoylig udfordredes ved dette Solv-Vrk. I hans
Tud ffede mange betydelige Forandringer ved Verket; Mynten blev
ffrflot til Christiania ligesorn og Oberbergamptet. Lod opfere mange
Dammer og nye Vandledninger, forsyne Gruberne ned forbedrede
Machiner og Vandkunster til at simlitere Fordrivgen og Vandet af
Gruberne, uden hvilket Grube-Driften i hans Tiid ikke iavde gaaet saa
hurtig for sig, eller naaet den Dybhed. Giorde og Anlcg til nye Stol
ler ved endeel af Gruberne, havde og i Sinde at vilde mlagt een Hovedstoll, dog ikke paa det Sted hvor den siden er anlagt, folgelig ey hel
ler havde indbragt saa stor Dybhed i Gruberne. Hvor vidt Gruber
ne i hans Tiid bleve afsynkede, sees af efterfolgende af hm felv forsier
digede Tabel;
See-
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Grubernes Dyb
hed, Da han kom
til V-rkek.

Seegen Gottes
Juels Grube
Hannibals Grube
Blyegaugen
Hertzog Ulrichs Grube
Samuels Grube
Printzesse Sophia Hedevig
Bestandige Liebe ' Gabe Gottes
Armen Grube
Gott mit König Friderich «
Chnftani 4ti Grube
*
Gottes Hülf in der Noth.
Sachsen Grube
Dessen neben'Trum

Summa

I hans Tud Dens da »«ren
affynket.
de Dybhrd
(1701.)

70 Lacht. 5 4 Lacht.
21
29
28
28
ii
15
5
25
16
251
20
6
i
35
25
15
20
14
22
21
15
13
22
18
21
3
2
10

124 Lacht.
50
56
26
30
41
26
36
40
34
45
28
40
24
12

1278;Lacht.j zZzLacht.I 611 Lacht.

Nye Gruber optaget i Haus Lud:
Königin Loviie
.
•
Elie Grube
•
Vater Adam
•
Chriftianus Qyintus
Charlotta Amalia
-

7 Lachter.

26
82

-

I If
IO

-

I hans Tlid blev den Nordenfieldffe og Sondenfieldffe Juris
diction ffildt fra hinanden, og det i Anledning af Schianbufches An
stalter ved det Roraasiffe Kaaber Verk 1686 fornemmelig i Henseende
til Smelte Methoden.
Han tilkiobte sig famine Gang ts% Deelen i Verket, som han
strar betalte med 10000 rdlr., men da han vilde revidere de forrige
Aaringers Regnffaber, blev Betienterne og Interessenterne opbragte
mod ham, simledes da de fornam at den forbemelte Kongsbergiffe
Gg 3
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Commission Anno 1689 var foranstaltet, blev ligeledes en Commission anbefalet mod ham paa Romas, fom inqvirerede over hansBerghauptmands Condmte, og over hans giorde Anstalter. De af ham
indsatte Fremmede Tydffe Bergfolk fik deresAfsteed, og et egetBergampt indrettet for de Nordenfieldfke Berg-Verker, hvorudi blev indfadt Cancellieraad Laugmand Dreyer som Bergraad, Johannes Marleiius ligeledes soin Bergraad, Bergtiendesiriver Jens Hanien fom
Assessor, hvorudi Schlanbufch intet havde at sige, uden han var nccrvcrrende, og ellers font den aldfte afBergraaderne pmsiderede. Parti
cipanterne blev tilladt felv at flutte og revidere deres Regninger. Saavidt afLchlanbusehes egen Relation. (*)
Anno 1687 & 88 lod han ved Solv-Verket opfere eenMasovn
og 1689 gjorde en Prove Smeltning, men blev standset, da han geraadede i forbemelte Fortrædeligheder. Aaret ester tilbod sig en Kiobmand paa Kongsberg Jens olien at antage samme Masovn, og at
indrette de fornodne Bygninger, Machiner og Stangjernshainmer,
uden
(*) Af samme Relation fortjener dette at anfsres, nemlig at Romas gav rigelig Udbytte indtil
1667 eller 1668, men da forbemrldte Joachim irgens ved Dsdcn afgik, indkom havs Broder«
Son Henning Irgens en Licentiatus Juris fra Kiel, som Directeur ved Verket, tillige med
Kongel. Bistalling som Borgmester, da Lsnning.rne komme i Confusion tillige med Rcgenstaberne. Derefter indfaldt Krige», da de Gvenste Anno 1678 asbrerndte Bergstadcn med
Smelte Hytten, som Kongen bonificerede Participanterne med 24000 rd!r., der af blev aliene
een Smelte-Hytte opfort, og intet til de Skadelidende blev uddeelt. Henning irgens foregav,
at alle Verket« Hsvedboger og Regnstaber vare tillige afbrarndt. Creditorer anmeldte sig at
have tilgode 16000 rdlr. for Sedler, som irgens havde udstard paa Credit. Verbets Kaaber
blev altsaa 1680 81 og 82 borttaget til Gields Brtalning ; Arbeydere og Bonder'fik lidet af
Lsn eller Betalntng. En Commission blev altsaa foranstaltet 1683. irgens blev 1684 su
spenderet, Andreas Lollius j hans Sted. Da denne var nyst ti! Tronhjem, opbrerkker Ir
gens Kaaber Boden, Udtog en 208 Skpd. Kaabersoer ti! Tronhjem, deelte det ud til sine
Slegtinger, under Navn as Gields Brtalning. H. irgens blev da fort til Munkholmen og
vedkommende belagt med Militaire Execution. Atter een Jugvisitioas Commission anordnet,
som ffuldc indsende deres Relation til den Bragnarste Commissioni her faldt det saalcdes ud,
at irgens blev frikiendt fra sin Arrest og fra videre Forsölgning, siden Regnstaberne vare paa
de« Maadc forkomne, uden allene 14251 rdlr. imod hane blev anviist paaMrketslilbagestaaende Fordring. Derefter blev imdersvgt det Reraarste Versets gandste Gield. Ved 1683
Aars Udgang blev alle Fordringer afslaget ril det halve, formedelst den Profit de havde haft af
de udst.edde Credit-Sedler. Til at afbetale Resten blev Joachim irgens HH Deele i Roraas
Kaaber Vcrk, enhver til ¿5 Deel, fom den Did gieldte 2000 rdlr, deelte i teende Parter,
og deraf enhver Part ansadt for 1000 rd'r. og paa den Maade Verket inddttit ndi 180 Kurer
riler Parter ester det Konge!. Reglement af ; Septrmbr. 1685.

om SàVerket Koügsberg.

2Z9

uden Afgift, og efter 7 Aars Forled at levere det alt tilbage. Det
skal have gaaet lykkelig for Hain, endog med at ftebe Canoner, som
holdt Prsve, continuerede endnu andre z Aar, og maatte betale 400
rdlr. i aarlig Afgift.
Bergordinancen af 1683, taler om en mere fuldkommen som
skulle forfcerdiges. I mange Aar skal derpaa vceretArbeydet, afhvem
vides ikke/ troer dog at Etatsraad Roiéncreutz med rrogle andre bar
haft den under Arbeyde, og bragt den saa vidt, at den Armo 1698
blev revideret efter Kongel. Ordre af Stadtholder Gyldeniove, Geheirneraad Moth, Berghauptmand Schianbuich og Jusiitzraad Aagaard, og derefter indleveret til Konge!. Approbation.

1704 den 12 Junii ankom Kong briderich ttled sin hoye Snitte
til Solv-Verket, og den 13 besaae Verket, han sieeg et Stykke ned L
Chrifliani Vti Grube, men betccnkte sig og gik tilbage; Men General
admiral Gyldeniove, Geheimeraad Wibe, Corunrandeur Sehefted
eg Kammerjunker v. Often soer ned.
Da Berghauptmand Schianbuich dede, bleve Borgmester
Mich. Weichhart, Bergamptftriver Walleur, som var forst Rente
mester Müllers Fuldmcegtig ved Solv-Verket/ Hytteffriver og Foged
Joh. Barth, og Hytte-JnspecteurSchwabe, eenSyster-SonafBerghauptmand Schlanbufch, committerede til Verkets Direction.
Segen Gottes Grube continuerede endnu sra 1693 at yde her
lige Ertzer i Mcengde, og vedblev saaledes indtil 1708, da den atter
tog sin Hvile. In Decembr. dette Aar (1705) blev derfra udbragt et
stykke Selv vccgtig 196 Mk., og endnu et andet paa 114 Mk., med
dette iberegnet blev afsarnme Grube denne Manned (Decembr.) leve
ret til Hytten Gediegen Selv 856 Mark.

1705 og 1706/ blev Overskud ved Verket 39337rdlr. og altsaa
10185 rdlr. meere i disse tvende Aar end i de 20 Aar tilforne, fom be
lob sig ey mere end til 29151 rdlr., ubercgnet Jern Verkets Tienden i
15 Aar 30000 rdlr., Aarlig 2000 rdlt.; Dette er annoteret afeen
Betreut/ som havde Part i Directionen, men det ene kan ikke bevise,
om
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om det korn af en bedre Oeconomie, eller af de ruge Anbrucher. Alle
rede 1707, begyndte Misforftaaelfe og Ueenighed lblant de Committerede; og famme Aar blev Byefogden i Stavanger Nie. Bernhard
Kopp Berg Inspecteur ved Solv-Verket, for at observere^denKongel.
Intresse. .

1709 dode Bergmefter Weichhart, i hvis Sted kom Iusticeraad Frid. Wilh. Gabel fom Assessor og Formand/ men Ueemgheder
vedblev / og mange Klager og Angivelser mdlob. Imidlertid ankom
Baron Löwendahl som Chef for den Militaire og Civile Etat/ med
en stor Myndighed Anno 1710 her ttl Landet/ tillige Oberdirectiomn
over Berg-Verkerne med Slots-Lovens Deputerede/ og medbragte
nogle Bergkyndige/ i seer Chriftopher Diderich Vitzthum von Eikftedt af en beromt Sachsiff Adel/ som kom til Verket in Septembr.
17IO/ tilligemed Paul Chrift. Zeitler og Gottfried Klem/ (*) for at
gaae tilhaande i at examinere Solv-Verkets Tilstand. Den sidste/
fom var vel kyndig baade i Hytte-Vcesenet og Markffeider Kunsten,
forblev tilbage, blev siden Markffeider og til sidst Bergmefter og As
sessor i Oberbergamptet. Der blev da inqvireret om Directionens
Forhold, men da man ingen Vey kunde komme, bleve Waleur og
Barth arresterede og fort til Aggershuus Fceftning/ og imidlertid forde Vitzdium saa get fom allene Directionen.
Anno 1711/ 8 Junii/ udkom et interims Reglement, hvorved
blev foranstaltet et General Oberbergampt, bestaaende af folgende:
1) Oberbergraad von Vitzthum.
2) Iufticeraad Gabel.
3) Oberbergamptsforvalter Dreyer.
4) Een Berg Secretaire.
Derforuden et Bergampt, af Bergmefter, Obercasserer, Hytten
renter, Bergamptsstriver, Oberinsirrer, 2de Geschwornere, Mark
scheider.
(*) Den n'yNeljge Amtmand Juel beretter selv, at Kongen in Junio 1711 tiltcenkte ham Oberbkrqampt?sorva!ter Tienesten Ssndenficlds, og af den Aarsage et gandste Aar reysede giennem
Tydstland, Böhmen og Ungern for at beser Berg-Verkerne samme Steder, men i det Sted
blev siden Amptmand over Lister Amt.
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scheider. Og ellers en Underret boltes afBergmefterne, Obercasserer,
Hyttenreuter og Bergaintstri oeren.
Vitzthum, som nok ikke tcenkte at hvile sine Been her i Lan
det/ forsomte ikke at bringe udaf Verket, hvad han formanede, saa
der blev bragt til Veye 1711, fiint Selv 15303 Mark, i Penge 173210
rdlr. / deraf til Verkets Drift 92370 rdlr., altsaa Overstud 80840
rdlr. Anno 1712, fiint Selv 15490 Mark., i Penge 174157 rdlr. ;
Een streven Apologie for Lovendahl, siger: at Vitzthum bragte
Kongen et Overstud disse tvende Aar 175000 rdlr., som kom saa vel
tilpas i Krigens Tiid. Men da Varón Lovendahl saa uformodentlig
gvitterede Ao. 1712., blev Vitzthum ey hellere lcrnge efter, men tog
sin Afsted 1713 ; de tilbage varende klagede, han "havde forbrugt de
gamle Beholdninger, i sar de riige Schliger, som vare giernte i paa
kommende Tilfalde, og, at han tillige forsomte ForhaabningsArbeiderue, og, naar de giorde Erindringer derom, hvad der vilde afblive
längere hen i Tiden, var hans Mundheld: Es wird alles schon gut
werden (nemlig naar han var borte kunde det blive deres Sag.)

Derefter blev Oberbergamptet besadt af Iusticeraad Gabel,
og den tilforne varende Joh. Ludv. Schlanbufch som Bergraad, beg
ge fom Directeurer; sorn Assessores Oberbergarnptstriver Kop, Bergsecretaire Edinger, Casserer Weichhart og Oberindfarer Adam Ziener.
Paa samme Tiid udkom atter et Reglement af 27 Martii 1714.
Den Arresterede Walleur og Barth, som fra deres Etnbeder
vare removerede, bleve den 3 August 1716 afhoyeste Ret kiendt uskyl
dige, og deres Arrest entledigede.
Imidlertiid var det flet bestilt med Verket, som saa rneget be
klageligere, da ingen Hielp var at vente i den da besvarlige Krig; men
inidt i Noden aabnede sig saa riig en Anbruch 1716 i Gabe Gottes
Grube, som tilforne ikke havde våret, at Verket ikke allene kom af sin
Gield, men gav endog et temmelig Overskud ved Aarets Slutning.
Disse Tidender giorde og, at Fienden havde et Kye paa Solv-Verket;
Thi et Corps under Baron Löwens Commando, sneeg sig igiennem
Hackedalen til Ringerige, og derfra vilde taget Veyen til Kongsberg;
Hh
uren
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men den 16 Martii (1716) om Aftenen, blev dette Corps angrebet af
Le Norske, og nresten odelagt. Nordberg siger: atSolv-Verket paa
den Tiid gav Maanedlig 80000 rdlr. ; Dette er vel rundelig, om han
end ineente Svenffe Penge.

Samme Grube kontinuerede L 4 à 5 Aar at yde en saa ftor
Velsignelse afsig, at Aaret efter blevOverffud 138000 rdlr. ; 1718/
90000 rdlr.; 1719/ 80000 rdlr.; og 1720 endnu et temmelig
Overffud.

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ii

12
13

Allene 1717 blev bragt fra denne Grube, som folger;
Gediegen Solv. Mittel-Ertz. Scheid-Ertz.
-r
7OiPd. 61 Tond.
28 Mk. 4 Lod.
Manned
s
138 8 857 71 s
s
224 ° 13 1144Í 74 s
s
227 5 1326 84 *
s
39 - 12 82 *
503 s
151 - 15 82 6471 s
66oi 268 - 10 82 s
229 - - 611 81 •
s
s
1146 82 278 7 s
s
1084 268 5 81 s
1086I 80 387 8 *
s
1160 °
288 ’
6 83 s
480
*
2054 87 £

9

9

Summa - 3004 Mk. 13 Lod. i23)OiPd. io29Tså
Det er ellers merkvcrrdig, at denne Gabe Gottes Grube er
gandffe sorffiellig fra alle de ovrige Kongsberg Gruber; Gruben lig
ger med de Sydligste afde Kongsbergffe Gruber, og i freden for de
ovrige Grubers Arbeyde er anlagt paa de fra Men til Vesten strygende Ganger, er denne anlagt paa selve Fallstenen og et Kiesbaand,
som stryger med Stenen udi Sender og Nord- med et Dohnlag til
Mer af t Lachters Mcegttghed, hvorved de overftrttende deels finale,
deels 2 til 4 Fingre magtige, Drummer og Gcenger ere overfame,
og derpaa udlcentet mod Kstm og Vesten, end og imod i Lachter ndi
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det liggende afKiesbaandet rnod Vesten, og besynderlig at disseDrummer og Gcenger aldrig har vildet giort noget godt udi det Hangende til
Kster. Gruben er opfundet 1661, en 40 Lachter fra Dagen, da
uran rued en Feltort til Vester overfoer nogle fra Nord indkomne
Drummer; antrass 1710 og folgende Aaringer de riige og mcegtige
Anbrucher soru ovenmeldt, four fandtes 6 à g Lachter t det liggende af
Kiesbaandet til Vester, hvorved Gruben fik een faadan Vidde, at
man for befrygtende Indfald, efter at disse Gefthiche paa en 14 à
15 Lachter afkilede sig, rnaatte indknibe Skosserne, og siden gaae un
der nred Keltorter og Qvccrflag.

Forundringsvccrdig var det, at disse usiedvanlige Anbrucher
just aabnede sig paa en Tud, da Regieringcn havde faa mange andre
Ting at bestride, og umuelig kunde kornmet Verket til Hielp, i Fald
det havde behovet Indskud, men i den Sted ikke allene forsynede sig
selv, men endog paa en sira treengende Tiid gav et saa considerable
Udbytte af p. p. en 400,000 rdlr.
Troelig at det varAarfagen, atKongenmed Cronprintzen, fotit
i et grndste andet Dessein var kommen 1719 her til Landet, og havde
saa mange andre vigtige Ting at tage vare, dog opofrede nogen Tiid,
at giere en Tour til Solv-Verket. C)

Ved hvilken Leylighed en Latinst Skole blev oprettet, med
Rector, Conrector og odeHerere, til at undervisse i Regning og Skriv
ning og iThriftendommen, og de af Ungdommen, som havde Lyst der
til, i det Latinste Sprog, til hvilket Brug alle Betientere maatte
give i p. Cento af deres Gage, de ovrige 4 Skilling Maanedlig af de
res Len. Ligesaa bleve alle Straf- Boder, fom tilforne gik i den
Kongel. Csssir, lagt til Kirken. 1719 samme Aar blev funden i St.
Andreæ Grube et.stykke Sold af 279 Mark.
HH 2

Nuln-(*)

(*) I Anldning af Berg-Termini, fortalte Kongm'selv over Taffelet om en Anotation, fem
Revisor ved Rcntrcammeret havde giort, hvortil man brugde de mange Radstuber paa
Kongsbrg, da Kisbenhavn havde nok i el Raadhuus, og derved robede sin Myndighed i at
gisrr Faffiel paa Rad og Rath.
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Nummedal nled Sandsvcer var fta laug Did af underlagt
Verket til dets Circumference; men ligesom Verket tiltog, faa blev
da paafordret flere Kull, Setteveed og Kierseler, da kom der Klage
fra Almuen i de overfte Annexer i Nummedal, at de unrueligen kun
de forrette Kiorfelen til Verket, formedelst Veyenes Lcengde og Besvcerlighed, altsaa Kongel. Ordre til at extendere CircumfererlceU paa
andre Stceder, faa andre Sogner bleve underlagde til at giere
Kiorfeler.

Denne Forretning begyndte Anno 1720 , paa den Tiid Kon
gen og tilkiobte sig meget stionne Skove til Verkets Treueste, nemlig
Trollerud, Krugland og Lover Skove, i forrige Secuto var tilkiobt
Landverk, Iondal, Lindbo og Kiorbo, sarnt Barmen og Effet Sko
ve. Ved Kongens Ncervcerelfe paa Solv Verket, blev efter Forestil
lelse befluttet, det fom faa lcenge havde verret paatccnkt, nemlig en
Hovedftoll til Underbergets, og en anden til Oberbergets Gruber,
som havde verret at oNste lcrnge siden forhen havde verret fadt i Berk,
da de fleste Underbergets Gruber paa ben Tiid havde uanet et anseelig
Dyb, og maatte vare mange Aar, forend Stollen kunde g lores îurchflagig; Nogen Tiid hengik/ forend den blev anlagt, med mere mb et
Overflag, saa den ikke kom under Arbeyde forend 1721, og kom ikke
igiennem dermed forend 1756, da den undertiden maatte hvile forme
delst Verkets flette Tilstand. Den indbringer en 75 Lachters Oybhed
i de fleste Underbergets Gruber; dens Lcrngde fra Mundlochrt til dm
fsrfte Grubes Blyegange er 679z Lachter. Dens gandffr Lcrngde
giennem alle Underbergets Gruber bliver 2280t Lachter foruden
trende Licht Locher, den iste zz Lachter, 2den 51 Lachter, dm zdie LichtLoch 60 Lachter dybe.
Oberbergsstollen blev anlagt noget fenere, og bler strax ind
stillet, formedelst Verket ikke kunde bestride den, men hverken er den
saa lang, etter indbringer saa megen Dybhed, fom den forste.
1721 stede den Forandring, at EtatzraadOå! blev lestikket til
Oberberghauptmand, dog blev ikke bestemt for ham nogen ns Rang,
og Bergraad Schianbufch endelig efter en 20 Aars Forlib indfadt
iglen
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igien fom Vice-Berghauptmand, Schichtmester Poppe som Oberbetgamptstriver i Assessor Kôppes Stccd, som blev Cancellieraad ogOberbergamptsforvalter ved de Nordenfieldste Verker.

AdffilLLgt blev ved Konges. Resolution reguleret paa Gabels
vidtlostige Forestillelse den 10 Martli 17217 som i Begyndelsen antog sig
aliene Direktionen; alle Expeditioner og Foranstaltninger, underskrev
han allene, men betankte sig, og siden stede alt Collegialiter. Efter sam
me Forestillelse, som blev accorderet; stal stedse vare 2de Lcrrninger udi
Smelte-Hytten, under Hyttestriverens Tilsyn, fom i 3 Aar stal bli
ve underviiste i Probeer-Künsten og i Smelte-Vcesenct, med hvad
dertil horer, og nyde 4 Rdlr. Maanedlig, fom saaledes kontinuerer,
at tvende altid afloser hinanden efter de 3 Aar; og faae samme Vartpenge 2 Rdlr. Maanedlig, indtil de kan blive emploierede.

Samme Aar (1721) fik Selv Verket en nye Tilvert, i det man
fandt paa den Hstre Side af bauen for den forste Gang, en Frerd ng
Miil fra Bergstaden, nye Solv Anviisninger, Gruben blev kaldet
Fridericus 4ms, og Aaret efter paa samme Side, en Miil eller no
get lcengere Nord efter, andre Gruber, Anna Sophia, fom 1725 gav
af sig Solv for 30000 rdlr., Neues Glück, if Miil Nord-Ost fra
Kongsberg, som gave rigelig i Begyndelsen.
1722 blev Geheimeraad i Conseilet og Obersecretaire Wibe
virkelig Stadtholder i Norge, Slotsloven ophcevet, og tillige OberDirection over Solv-Verket. Ved denne Forandring indkomme adstittige Angivelser; Stadtholderen som gierne vilde rette hvad muelig
var, saae sig dog ikke i Stand af Ukyndighed, at kunde udrette noget,
ey heller kunde betroe sig til Betienterne, og da Bistop Dekhman
paa den Tiid havde adskillige Forretllinger under Hamver, konsulerede
han ham, formaaede ham og at giore en Tour med sig til Solv-Verket, hvortil han udvirkede for haul en Kongel. Befalning, men da de
begge ey besidde den fornodne Indsigt, undflog sig den sidste strap der
fra, som ellers var behaftet rned andre vidtlostige Assairer.
Dog
stede i deres Ncrrvccrelse en Prsvesmeltning, med de ved Smeltning
forefaldne Eisen-Sauer, som indeholdt p. Centner sra 8 Lod til 2 à 3
HH 3
Mark
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MarkSolv, og som vare henlagde uden at tilgodegisres, som nu bleve
Tiid efter anden forsmeltede, og blev eftersogt en anden Kies-Grube,
som ikke var saa rneget Iernhaltig. Ligesaa Anstalt til en nye Smel
teovns Opbyggelse, og Elvedriften bedre befordret rc.
Aaret efter, 1723, som var 100 Aar efter Verkets Opdagelse,
blev anordnet en Jubelfest, som blev holden den 16 Julii, paa hvilken
Dag den forste SåErtz blev funden, hvor nu Chriitiani 4ti Grube
er beliggende; Den blev hoytidelig holdt i trende Dage, i StadtholDer Wibes og andre Standsperfoners Ncervcerelse; Baade Stadthol
deren og Oberberghauptmanden trakterede. Alle Bergfolkene i deres
Berghabit trak op igiennem Gaderne; Et Fyhrvcrrk blev opfort
paa dm Dstre Side afLauen, ligesaa m ZEre-Port oprettet, hvoruDi hcengde en Tavle.

Derpaa stod folgende Vers:
.tus

Et Tusinde Sex Hundrede Tyve og Tre
Lod Solvet i Sandsvccrd sig allerforst tee;
Et Tusinde Syv Hundrede Tyve og Tre
Har Ertzer i Nurnmedahl ladet sig see.
Kong Chriitian den 4de gav Friheder stor
Kong Friderich den 4de satte Verket i Flor°
Kong Friderich den zdie Privilegier gav
Kong Chriftian den zte handhcevet dem brav.
Kong Friderich den 4de har samlet i eet
Hvad Kongerne trende Hoylovlig har seet.
Nu Stoller, samt Dammer og Kunster ved Magt
Og Kongsberg sig fryder i Bergniandffe Dragt.
Du Sandsvcer oeldgamle hundred Aaringers Mand
Har avlet et Foster af Nummedals Stand,
Med Ertz og Metaller fadt Landet i Flor,
Hosianna! hver Bergwand faa siunger i Noor.

■1623
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(Svenne Annex

For Fierde Chriftian man Sandstcers Selvet fandt,
Den endnu holder ved paa Kongsbergs vestre Kandt;
For Fierde Friderich da Et Hundrede Aar udrandt
Man der i Nummedal nye tilge Solv-Ertz vandt.
Det var og mcerkelig, at 100 Aar efter den forste Opfindelse
paa den Vestre Side af Lauen, man for den forste Gang fandt SolvErtzen paa den Astre Side.

Forste Jubel-Dag blev Prcrdiken forrettet.
Texten af Psalmen 68. V. 16.17. Efter Lutheri Verfion :
Guds Bierg er et frugtsommelig Bierg, et stort og frugtsommelig
Bierg, hvi springer J store Biergeê Gud haver Lyst til at boe paa
dette Bierg, og Herren bliver altid der.
Til Aftensang. Jobs 22 Cap. v. 23- 25.
Vender Du dig om til den Almægtigste, da bliver du opbygget, og
lader Uret vcere langt fra din Bolig, saa skal du legge Guld paa Jor
den og paa Bcekkenes Klipper, Ophir Guld, og den Almcegtigste
stal vcere det Guld, og du skal faae store Hobe Selv.
En Medallie flagen af 2de Lods Vegt:
Forestillende Frider. 4ti Bryst Billede; der under;
Norste Solv-Verks forste JubelAar.

Paa Reversen:
Solv-Verket med sine Gruber og Bygninger, med Omstrift:
Nyt Seculum (1700) Guds Ords Lys (1717) og Norges Solv-Verk
(1723) voldt, at Fierde Friderich 3 JubelFcester holdt.
Af 6 Decembr. samme Aar er Forordningen ont Geeders Afstaflelse i Solv-Verkets Circumference, siden de beskadigede de unge
i Vext ftaaendeTrcrer, men dette er bleven lidet eller intet efterfulgt,
til deels har man maattet feet giennem Fingere med den fattige Mand,
hclst i de dyre Lider, men nyelig er sinmw Forordning ved Placat
fra
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fra Oberbergamptet bleven erindrer til Efterretning for Vedkom
mende.
1724 udkom fra Rentekammeret den 22 Februarii, en In
struction for Ober-Schacht- ogMderftigere vedSolv-Werket, hvorudi
iblant andet bliver determineret adstillige Bergmaal, fom tilforne
faavidt vitterlig er, ikke har verret publiceret, og endstiont dette er
allene for Selv-Werket, faa bliver dog famme fulgt ved de andre
Verker.
'
. Det er tilforne anført, at 1721 og 22 blev fundne nye SolvGruber i et gandste nyt Felt, paa den ostre Side af Lauen, ncrsten
famme Tiid fom Geheimeraad Wibe blev Stadtholder her i Landet.
Paa de Tider var Assessor Ziener Bergmefter, og for det meste sty
rede Grube Driften ; denne havde tient fig op fra ordinair Arbeyder, og
var en temmelig erfaren Bergwand. Stadtholderen fandt meere end
eengang Fornoyelfe i at beste de nye opfundne Gruber, fom paa den
Tiid gav ffionne Ertzer af sig ; Denne Bergmefter magede det altid
stråledes, naar Stadtholdcren var i vente, at lade de riige Anbrucher
blive stauende / og i hans Nocrvcerelst lod Ertzen udbryde, med Udladelst, ikke allene at disse Gruber vare fundne ved hans Tilkomst til
Landet, men endog ligefom fomdlede sig i hans Nccrvcerelfe.

Stadtholderen giorde Harn ustyldig den Compliment, det han
troede Ziener kunde stabe Ertz naar han vilde. Manden blev nok
indtaget af denne Herres Gunst, og mueligens lovede mere end han
kunde prceftere, i det mindste var han Aarfag til disse Grubers Anfeelst,
hvoraf den ene var opkaldet efter Dronningen, da Stadtholderen foreflog, om ikke et Udbytte kunde gives under Navn af disse nye opfundne
Gruber. Oberbergamptet vilde ugierne dertil, eller blotte Werket
for meget, Da de evrige Gruber ikke vare gavmilde. Men Bergmesteren forsikrede, det ingen Fare stulde have, hvorpaa blev refolveret at
en 30000 rdlr. i Croner stulde myntes, og fom et Udbytte offereres
Kongen, fom blev heel naadig optaget. Disse 30000 rdlr. Croner
giorde Kongen en Present af til Dronningen, fom udbragt af den efter
hende opkaldte Grube. Det er disse Croner, hvor Kongen i Romerst
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Dragt sidder til Hest med Sporer paa, som enten ikke blev observeret
af dem , som havde dermed at beflitte, etter afUkyndighed ikke vidste
bedre. Men dette Udbytte havde beklagelige Fe'ger efter sig; Thi da
Verket ikke formanede niere end at hielpe sig selv paa den Tir'd, og
strar derefter det gandste Verkets Anbrucher aftoge, geraadede denne
Borgmester i gandste forlegne Ornstcendigheder, han inaatte soge at
vedligeholde sin Credit, og det maatte ikke bede, atErtzerndudebleve;
paa den anden Side var han overmande vel anstrevet hos Almuen,
og stod i Slegtffab eller Svogerffab med mange; Bclegget, som var
vel ftcerkt, vedblev, og han blev bestyldt for, at meget blev anlagt,
allene for at hielpe den genrene til Arbeyde. Paa den Lud var og
de smaa Borer kommen i Brug, som han paastod giorde megen storre Nytte end de gamle, hvorfore de uden Forstiel bleve anbragte over
alt. Sandt, Arbeydet gik sortere, nren Virkningen var ikke den samme.

Endeligen greb han til dette Middel, forat stiule Mangelen,
at Scheide-Ertzen blev giort ti! Mittel-Ertz, og Mittel-Ertz til rug
Ertz, og det gediegene ncrftcn som riig Ertz; Malmene til Pukverkerne
bleve og derefter indeholdt nred mere. Da nu Solvposterne ikke kunde
bestride Verkets Drift, blev Skylden lagt paa Hyttebetienterne, i
det der kom ncesten ligesaa megen Ertz af alle Sorter fra Gruberne,
som forhen. Manden stod saa vel anstreveu hos Stadtholderen, og
havde et saa mcrgtigt Tilhceng, at ingen torde bryde ret los nred hanr.
Hyttebetienterne snakkede vel meget derom, men kom ikke videre, og
altsaa maatte de med flere andre boere Skylden, den store Hob, ukyndig,
hvori Feilen bestod, talte om intet andet end strafvocrdig Understceb ved
Solv-Verket. Klager indkom underhaanden, Kongen blev ilde til
freds med Verkets flette Tilstand, i seer da han maatte komme Ver
ket til Hielp med nye Indstudder; Endeligen nedreyste Canccllieraad
Kopp fta Tronhiem til Kisbenhavn, soin faa Aar tilforne inaatte
nrod sin Villie qvittere Verket, og give Plads for en anden, han
fandt da god Leylighed at svcrrte SolvVerkets Bestyrelse.
Kongen havde allerede tilforne indhentet Bistop Deichmans,
som paa de Tider vare mange andre Kongelige Commissioner over
dragne, bansBetcrnkning, ogom han ikke kunde paatage sig Solv, Ii
Verkets
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Verbets Administrations Undersøgelse, den Kongel. Tittid giorde, at
han svarede: at om det var Kongens Vittie, vilde han gierne forsoge,
saa vidt ham muclig var, hvad der ved var at udrette. Et Connliissorimn blev altsaa den 22 Martii 1728 udstad til Deichman og!<opp,
grundet paa Koppes Angivende; men da denne Mand ingen Indsigt
havde enten i selve Bergdriften, Snieltevoesenet medvidere, og betraf
intet uden nogle Skakkerier og Egennyttigheder af Underbetientere,
Gtigere ogsaadanne, saa afgik de forfte Sessioner nîed at examinere
en 2 L 300 Mennister, hvoraf intet udkom.

Deichman fortrod strap det han for hastig havde paataget sig
denne Affaire, og allermeest han havde truffet paa en Mand, der in
tet end mindre var i Stand til at indste Hoved-Manglerne og det vig
tigste. Han giorde sig da Umage at opdage saadanne Subjecta, der
havde bedre Indsigt, og tillige informerede sig hos dem eg flere, som
kunde give nogen retskaffen Oplysning, luen det varede noget, forend
disse torde udlade sig. Endelig, da han havde faaet et gandffe andet
Begreb om Tingene, blev giert Forflag til et inere ample Commissorium. Derefter blev Grube Belegget understgt, og for at gaae grun
dig til Berks, blev tvende Gruber belagt, den eene efter Bergmefterens, den anden efter forrige Maade, La Forffietten strap visede sig.
De mindre Borejern bleve afskaffede uden paa visse Steder, mange
Arbeydere afstaffede og adssittige Steder indstillede; i seer befantes,
hvor hoyft stade lig oln ikke underfundig Ertzens Scheiding havde va
ret, som alt blev forandret.
Men alt dette stede ikke uden mange Contradictioner og Mod
stand; Manden havde et stort Anhang af den gemene Mand, og da
mange af dem bleve aflagde, var det ikke mådelig, at han blev i sin
Lienefte, han fik derpaa sin Dimission. Men da han Underhaanden
opirrede Bergfolkene og endeel af Betienterne, blev han forbuden
at komlne Solv-Verket nærniere end paa en vis Distance. Gik der
paa til Kisbenhavn, og giorde »lange Bevagelstr, og ved Forandring
i Regieringen et par Aar deretter, koin i sin forrige Station iglen.
De 30000 rdlr. Udbytte var gakidste vist Aarfagen til alle diste Uleyligheder '
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ligheder; thi derved rnaatte Verket savne et par Maaneders Lonning,
og siden blive indestaaende mere og urere.
En anden Sag af nafren samme Betydenhed, uren til et bekla
geligere Udfald for den paagieldende, var angaaende Mynten, som
dog ikke var paatankt i det forfte Comiuissorio; og da der over denne
Sag ere faldne sa a mange diverses Meninger og Domme, deels for at
frikiende den skyldige, deels tvivlende at den gandffe Sag blev drevet af
lutter Had og Efterstrabelse, faaer man give nogen Oplysning derom.
Mynteruester Henrich Chriftopher Meyer succederede sin Fa
der, som afstod Tienesten til Sennen 1719 eller 2O, imod han besad
Lonnen de 300 rdlr. saa lange han levede, havde og sorn Mynteruester
tillagt sig teminelige Midler; Men Sonnen var allerede i nogen Gield,
forcud han antog Tienesten, dette uagtet, begyndte han strax en kost
bar Hnusholdning, holdt saa godt sorn et aaben Taffel for Fremmede
og andre, opforte kostbare Bygninger, Hauger og andet mere, og
var i sin gandffe Opforsel prcrgtig, og mere end en Mynteruester nred
300 kunde tilkomme. Enhver som har nogen Indsigt, vidste vel,
hvad en Mynteruester kunde giore sig for Fordele, uden just for meget
at overffride de ham foresadte Grcendser.

Men dette gik noget vidt, og gav strax teurrnelig Mistanke, det
verste for Manden var, at ligefom han tillagde sig rnange Tilhcengere
og Venner, faa syntes han paa den anden Side at blive stolt, seende
de andre over Skuldrene, baade sin Lige og Overmccnd. Men han
stod i den Forsiltning, at ingen torde bevocge sig, tilmed var han vel
liid af Stadtholderen, som han undertiden bevcrrtede, og vidste at
giere sig hans Domestiquer til Venner.
Denne genereuse og retffafne Herre, giorde sig formodentlig
ingen Betankning orn Mandens Adfard, Ofte sad han meget lange
inde med Solvposterne, hvorved Lonningerne bleve opholdte, og ffede adffillige Gange, at i Steden at indlevere den afham selv nryntede
Sort, leverede han i Cassen anden gammel Mynt, da det ffede noget
ofte, udlod sig een af de Casse committerede, at det var betcrnkelig for
dem at modtage saadan Mynt.
Ii 2
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San snart dette korn ham forHrne, maatte dethevnes, og for
at scette Skrcck i andre, overfaldt samme offentlig i et Vershuus.
Med alt dette, og endstiont hans Adscerd var aabenbar for alle, fonr
havde nogen Indsigt, var han felv den, som blot allene paadrog sig den
paafolgende Ulykke, og allene maa tilstrive sig selv Skylden; Thi de
fieste troede dog, at hans Tilstand var saaledes, det han altid kunde
svare for sig, i Henseende til hvad han var skyldig, derfor og Oberbergamptet ikke regnede det faa noye t Sinkelsen i Forrnyntningen,
endstiont Casse Reglementet tilholder, at Pengene Ugentlig fra Myn
ten stal indleveres i Lassen

1727, stnlde formyntes en nye Sort 8teSkillingsiykker, hvor
ved han paastod en ftorre Afgang end fon: syntes billig, og da han ikke
vilde give efter, blev Obcrbergamptet tvungen til at lade denne Af
gang undersoge af andre Mynt-Committerede f hvorved han giorde
sta mange Disputer og Indsigelser, atUndersogningen varede längere
end vedburde, derover geraadede han i Pengemangel, da Kilden var
stoppet, hvoraf han osede. De begyndte Bygninger maatte fortscettes,
og Udgifterne maatte ikke standse.
Just i stimme Tud fremkommer een Hamborger Verel ham til
Last, allene paa 400 rdlr., hvilken han undsiog sig for at betale, end
stiont Verelen havde hans eget Beviis i Folge med sig; Verelen bli
ver protesteret. Og da dette inaatte stee for Mangel af Penge, bli
ver Oberbergamptet heel opinerkfom.
Han havde til den Liid ev
endnu giort nogen fuldkommen Rigtighed for de 9 forste Maaneders
(1727) Solvposter. Oberbergamptet maa da paadrive forberueldte
Rigtigbcd, hvor efter han indkommer med sin Regning, og derudi,
foruden hvad han etters blev skyldig, meget uforsigtig, snarere dumdristig siger, at vcere i Behold i det paa Mynten vcerende Hyttekaaber
43B Mark 7 Lod 2/5 Gran stint Solv; Enhver faae Urimeligheden
afdenne Angivelse, nemlig at der stulde verre en saadan Qvantitet
Solvi den ringe Beholdning af Hyttckaaberet, fom blev ham over
tydet, han bliver altlaa efter Cammerets Ordre af 20 Octobr. 1727
arresteret paa sin Person.
Her
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Her var endnu ingen Qvcestion om nogen Defraudation ved
Myntnmgen, allene om hans Gield til Cassen og for Solvposter»e.
Der bleve altfaa andre comnlitterede at foreftaae Udmyntningen og
knodtage Beholdningerne. I freden da at forefinde det angivne Hyttekaaber, fandtes Defect derpaa 6610 Mark, og afdet fine Solv den
Defect som han havde angivet 438 Mark 7 Lod 2T7- Gran. Man faae
da kiendelig^ hvorledes var tilgaaet, og hvor Hyttekaaberet var afbleven,
fom baade formedelst det Gehalt og anden Beffassenhed, vel ikke kun
de bruges uden til Beffikninger. Alt dette var passeret en 5 à 6 Maaneder, forend den forommeldte Comnrisfion blev anbefalet, og hvorudi Meyers Sag ikke var bencevnt, hvilket burde vcere nok for at befrie Commistari. rue, at have haft mindste Deel i Mandens Ulykke;
HyttekaabcretsDefect, og den ringe Proportion afDefecten afdet
fine Solv med Kaaberet, forraadde ftrar Sagens Sammenhcrng, og
mece end tilfulde bestyrkede den rimelige Formodning om Udmyntningen, som upaatvivlelig dog havde vocret examineret af visse Personer,
hvilke vovede ikke at rore noget derved.
Da dette ikke kunde forties, som Rygtet alt lcenge tilforn hav
de udbredt, og paa sine Steder maaffee angivet, saa var det Naturlig,
at denne Sag blev opdraget Commissionen, siden Oberbergamptet havde viist en Efterladenhed, saa vel i det ene som det andet, betref- '
fende Mynten, og dette er den sande Anledning til Extensions Befalningen til at undersoge Mynteniesterens Forhold, saa vel betreffende
hans Defect, Gield til Lassen, fbm hans Forhold med den Kongelige
Mynt.
Siden denne Sag er den eenefte i sit Slags, som i umindelig
og maaffee ey nogen Tiid er forcfalden i disse Riger, og har vcrret un
dergivet mange Slags Betcenkninger, troer man, at det kunde have
sin Nytte at anfore, hvorledes den er bleven udfort.

Myntemester Meyer havde ikke haft med Mynten at bestille
siden Octobr. 1727, og hvad i hans Tiid saavel dette som forrige Aaringer var myntet, var allerede roulterende og intet deraf i Solv-Verkets Casta. Der blev altfaa tvende Myntekyndige sendt til Christiania,
Ii 3
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der i Overværelse af Stedets Guardein og en anden Borgermand
udtoge afden Kongel. Cassa hos Casserer Kölle saa mange Croner,
fom der udi fandtes af 1725 og 1726 Geprceg, fom bleve udstyrtede paa
et Bord, og i flceng tagne her og der/ da nogle og da nogle, og hver
Gang lnelerede, at det ikke skulde siges, at der allene blev sogt efter
visse Sorter, som dog ingen kunde tiende fra andre, og stråledes ud
tagen afdisse Croner 100 rdlr. J disse 2de Aar var myntet 241585
rdlr. i Croner. Paa samme Maade blev tagen 100 rdlr. af 10 sti. styk.
100 rdlr. af 8 stl. styk, og 50 rdlr. i 2 ffl. stykker, alle myntedefra 1723
til 1727 inclusive. Een sierre Summa blev tagen afforbemelteSor
ter paa forestrevne Maade, begge Dele forseglede afCasseren og andre nccrvocrende, at blive bestaaende hos Casserer Kölle. Saasnart
vare disse Penge ikke bragt til Kongsberg, forend Posten medio April
1728/ medbringer den Lidende: at en Jode for nyelig bavde tilbudet
sig at mynte en vis Qvantitet Penge i Croner og anden Mynt, og da
han i sin Proposition havde giort Forstiel paa den Kwbenhavnske og
Kongsbergiste Myntefod, blev han tilspurgt derom: da han jagde:
Derudi var en mcerkelig Forstiel af 12 à 13 pr. Cento; hvorom Kongen
selv udlod sig over Taffelet med stor Fortrydelse; Og i Anledning der
af, blev, uden nogen Erindring enten fra Oberbergamptet eller fra
Commissionen, givet Ordre, at Guardeinen paa Kongsberg skulde
arresteres, da det ikke andet kunde vcere end en Collusion mellem ham
og Myntemesteren maatte haft Sted. Den 24 April modte i Commissionen Hyttenrenteren, Hyttestriveren, Hytternesteren og trende
andre Myntekyndige Personer, samt den paagieldende Myntemester
Meyer og Guardeinen Truels Johanfen, da de fra Christiania bragte
Punges Segl bleve brudte og Pengene udtagne, veyede, eg deraf ud
leveret til Prove
sik. Croner, 24stk. 10 still., i2 ftk. 8 still., 36
ftk. reducerede 2 still., Pungene bleve iglen forseglede afalle.
Hyttebetienterne udbade sig, at maatte giere den ferste Preve
allem, og ikke i nogens Overvcrrelse, som blev tilftaaet. Myntemesieren , der var bereed paa sit Forsvar, og troede neppe efter Omstamdighederne, at oin Pengene stulde sindes urigtige, man ikke lettelig
skulde bevise, at det var just de Penge han havde formyntet, vargandste
v
ufor-
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uforsagt,, og da Harn blev tilspnrgt: om han vedgik disse Penge offam
at vcrre myntet? svarede: han hverken nu kunde fragaae eller tilftaae
Let. Men da barn blev tilspurgt, hvor Beholdningen af Hyttekam
beret var afbleven, og hvortil brugt, blev han ilde ved, gik afsides,
sigende: Det var en tungQvcrstton. Omsider siger: at han behover
Tiid at svare derpaa.

De ttl Proven bestikkede Hyttebetientere, uraatte aflcegge Ced,
ikke for nogen at aabenbare Provens Udfald, og fom de vare gandffe
allene i Laboratorio, da Lenne forste Prove skulde glores, tildrog sig
en egen Hcendelfe, som blev antagen fom et farligt Omen. Nemlig
da de delede Arbeydet imellem sig, saaledes at een klippede, en anden
indveyebe, den tredie afdrev paa Cappellm, og de toge sita mange
Blye-Schwerer til Afdrivningen som Cronernes virkelige Gehalt udfor
drede, blev dog ikke nogen rem Blik, nieit nceften enKaaberblik: idet
de bestuer Kornet, steer det, at Probeer Vcegten, fom var opdraget
rned tvende andre til Probering indveyede Prover, rued Skaaler,
Snorer og Krogen leftede sig selv af Ballancen, omhvelvedes, og
en saadan Allarm opstod i Probeerstnen, at en Forstrcekkelse overkom
dem alle tre. Saaledes lyder deres egen Beretning, og videre, at de
antog det som et Forvarsel, at noget Ondt forestod den paagieldende,
og beklagede de stulde bruges i en sira farlig og fortredelig Affaire.
Endelig, endstiont Proven havde giort et ureent Blik, vilde de dog
forfoge Gehalten; Indlegger i den ene Skaal Cronernes ordinerede
Gehalt, nemlig io Lod izi Gran, rum maa efterhaanden aftage
indtil 9 Lod 7 Gran, da bliver de mere bestyrtede, begierer derfore, at
de maatte fritages fra denne Forretning. Men da der var ikke rnange
at gaae i Ball udi, siden teende andre havde nok at bestille med Udmyntningen, kunde det dem ikke accorderes. De begierer da, at Commissionen vilde vcrre overvcrrende, som formanede dem at prove faaledes, baade for Kongen og Myntemesteren, som de paa hiin Dag vilde
ftaae til Ansvar for. Da nu denne Prove faldt nceften ud fom den
forrige, blev bande Commisiarierne og Betimterne inderlig rorte over
den paagieldendes forestaaende Skiebne. Derefter bliver giort adskil
lige andre Prover, i Myntemesterens og Guardeinms Ncervcerelfe,
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som alle stadfæstede de forste Prover. Myntemesteren indleverede selv
6f rdlr. i en Pague, tcrnkendede muelig maatte voere bedre end de for
rige, men blev ncrften det famme. Over alle diste Prover udstcedde
diste 3 Committerede deres Beretning under deres C ed ogHccnder; da
den generale Stokprove udsalt fom folger:
12 M. styk. afi72Z-L Mark ZLod/Gran, ffulde holde 9 Lod - forringen Gr.
dito - af 1724
-8 10
9 8 Gr.
2 ffil. styk, af i72Z u Mark 4 Lod 7 Gran, ffulde holde 4 Lod 9 Gr. 2 Gr.
dito Gr.
af 1724
6f
- 4
5
4 - 9 c
4
dito af 1725
i
8 Gr.
- 4
9 Croner , af 1725
10
i
Lod
Gr.
8
iZr
- 9
dito af 172,6
- 10 10 10 13 f
82 Gr.
8 ffl. styk, af 1727
rigtige
7
7
-

Da den groveste Feyl fandtes ved 1725 Aars Croner, bleve at
ter udtagne 5 Croner af samme Aar, og befundne:
No. 1) - 9 Lod 7 Gr. Skulde holde 10 Lod 13Í Gr. for ringe 1 Ld. 6~ Gr.
-

2)
3)
4)
5)

- 9 - 6i
- 9 - 7Í
- 9 -nz
- 9 -

-

-

-

7

--

-

, -

--

-

i - 7î Gr.
1-6 Gr.
i Gr.
i'S Gr.

Derefter blev Betienterne givet Extract af Protocollrn over
Pengenes Vccgt, og derefter udregnet Pengenes Defect i Schrot og
Korn, som ndfaldt stråledes, at de udmyntede Penge i Aarene 1723
til 1727 inclusive bleve fundne for lette
7658 rdlr.
og at mangle i Gehalt
37770 rdlr. 29 stil.
45428 rdlr. 29 skil.
Men formedelst Pengenes Ronllering blev be
regnet paa Schrot og Korn, paa 12 stil. ftk.
i pr. Cento, paa 2 stil. stk. 2 pr. Cento, og paa
Croner i pr. Cento, belob sig til
-

5759 rdlr. 77 stil.

Igien - 39668 rdlr. 54 stil.

Denne
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Denne Udregning kan ikke medfore nogen paalidelig Vished,
udgiorde ey heller det vigtigste i Sagen. Et er selve Forfalffningen,
et andet hvad Summa ham ffulde regnes til Last etter Debit. Commissarierne gav derpaa Efterretning hvor vidt 'det var kommet med
Uudersogningen, daKongel. Ordre indlob, hvorledes fremdeles ffulde
forfares, tillige med Befalning til Stadtholder Wibe at forfoye sig til
Solv-Verket, og tage Information om alt hvad var passeret, og med
de forste Commissarier endnu noermere undersege de paagieldendcs
Forhold. Blev altsaa giort nye Prove med Myntsorterne i Commissariernes, Myntemesterens, Guardeinens og Mynte Inspecteur fra
Kisbenhavn von Havens Noervoerelse, hvilke Prover faldt p. p. ud
som de forrige, og mere end eengang bleve igientagne. Separat bleve
12 ffil. Stykkerne en Gang i soer provede, hvis Gehalt var som folgende.
i2 ffil. Stykker Ao. 1717 udfaldt til 8 Lod 17 Gr.
1718
- 8 Lod i7f Gr.
17Í9
- 8 Lod i4f Gr.
1720
- 8 Lod i7f Gr.
1721
. 8 Lod 6 Gr.
1722
- 8 Lod 9 Gr.
De tvende forste Aar vare stagne i Myntemesterens Faders Tiid.
Han havde da intet andet refugium, end disse Penge need atte
forrige ikke vedkom ham, etter tilstod at de af ham vare myntede.
Guardeinen holdt sig til Brand og Diegelproverne paa Mynten, men
omsider tilstod at Diegelproverne vare ham altid uf Meyer leverede.
Derefter bleve de begge sioerkere og neyere bevogtede.

Stempelffieereren blev fremkaldet, om han trostede sig til
med Vished at ftadfcefte, at de provede Penge vare myntede nred
hans Stempler, som han vedkiendte, da han endelig maatte tiende
sit eget Arbeyde. Til mere Bestyrkelse herom, bleve af Oberbergamptet udleverede Stemplerne, som i Commissionens Noervoerelse
af begge Stempelffiocrere, der hver for sig havde forfocrdiget dem,
med Pengene bleve provede, saa at begge Deele faa accurat passede sig
med hinanden, at derom kunde ikke voere mindste Tvivlsmaal.

Kk

Endelig
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Endelig blev ndftced Kongel. Commissorium til Stadtholder
Wibe, Generalmajor Huitfek, Biskop Deichman og Cancettieraad
Köpp, at Meyer ordentlig ffulde sievnes for Deftcten paa de Mannedlige Sslvpofter, samt for Hyttekaaberet og det derudi varende Sslv
til Ansvar og Undgieldelse. Men derimod om Forfalskningen i Pen
genes Schrot og Korn, ffulde tractores paa en geheim Mande, fom
tilforne, paa det Mynten ikke ffulde fattes i Miskredit, saa meget
mere, fom paa den Tiid var en Misforstand reyft sig mellem Kongen
og Hamborgerne, dog at de paagieldende ikke maatte hindres fra at
frenlkomme med alt det de vidste til deres Forsvar. Een Actor bleb
bestikket. Provernes Udfald kllnde nu ikke mere negtes, Qvastionen
var allene at overbevise Vedkommende, at de falste Penge vare myntede afMeyer, hvilket Stemplerne udleveret afOberbergamptet nok
som beviiste. Midlertid fremkom den samme exception, (om dog ikke
kunde gielde.
Een Schrot blev og funden i Mynten, af samme Gehalt som
de forrige, overalt maa de Kunstforfarnes udstgende gielde i flige Omstandigheder. Til et sierre Beviis, fandtes endeel Croner af 1725,
som de atlerflettefte, som havde en Brest i sig, som ligeledes fandtes
paa Steinplen, som fuldkommen bestyrkede Sagen. Overalt er det
for alle Indsigtige vitterligt, at det er en blot Umuelighed, at Penge
kunde passe sig netto i fremmede Stempler. Da nu saaledes i mere end
6 Maaneder Sagen paa det noyeste var underfegt, med al den For
sigtighed muelig var, og og faa ofte giorde Prever, og Meyer c y end
nu var fremkommet med sit Forsvar, blev han, da Commissionen ey
fandt nogen mere Underssgning nsdig, forelagt til den 18 Octobr.
1728 pro ultimato at fremkoinme med sit Tilsvar, derefter koin han en
delig den 23 ejusdem med sit Tilsvar, dog dateret den 18., eg derved
fremlcegger 5 styk. Croner af 1725 Aars Prccg, fom han vedkiendte
af ham at vccre myntede, men de vare allerede afklippede og probe
rede af en anden efter hans egen Foranstaltning, fom han begierede
paa nye at preves, herover reyste sig een Misforstand mellem Commiflarierne, som siden gav Anledning til et ndspreed Rygte, ligesom
de forste Commistarier, allene sogte Mandens yderste Fortred, og ikke
allene
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allene giorde Sagen tvivlraadig for Publico, ja ligesom Han lidde
uffyldig. Den hele Question bestod der udi, at de forste ComnuArier holdt det for unodvendig, og iinod det befluttede at nogen nye
Prove ffulde foretages, derved ikke ncegtende, at jo Meyer bande for
og efter kunde have myntet rigtige Croner med videre. StadthAderen og Generalma or Hukfeldt eragtede, at disse 5 Croner ffulde pan
nye proves, som stede 2de Gange, og bleve disse Croner temmelig
år befundne rigtige pan et par Grans Forffiel, og ved den sidste fore
faldt nogle Ord mellem Commistarierne, hvor over Commissionen
blev indstillet for en Lud, og enhver paa sin Side nedgik med Fore
stillelse/ som udfaldt dertil at en zte Commissarms blev udnevnet.
Hvorefter den paagieldende unanimiter blev kiendt ffyldig og tildsmt
at straffes efter Loven, som blev dog ikke den Gang bekiendt, siden det
ffulde gaae ad referendum. Den Kongel. Decision udfaldt saaledes:
at han for begangne defraudation med Mynten, ffulde kagftrvges,
Brcrndemcerkes, og for sin Livs Tud i Slaveriet. Han blev, saa .
snart som Contmissionen havde domt, indfort til Christiania' Fcrftning, hvorfra han in Februario blev fort igien til Bergftaden for at
udftaae sin Straf, og ftrax igien fort tilbage til Foestningen, hvor han
en 6 à 7 Maaneder efter dode.
Hans Forbrydelse blev aabenbare,
men troelig, havde han ikke uforsigtig selv givet Anledning til sin Ar
rest, formedelst Disputter orn Afgangen, siden med den protesterede
Vexel, hvorefter han blev arresteret for Urigtighed med Solvposterne,
og derved korn for Lyset hans Defect af Solvet, men fornemmelig af
Hyttekaaberet, som blottede ftrax hans Forgribelse, havde han maaffee bleven utiltalt; og endelig var alt dette passeret forend den ovenmeldte Commission begyndte, som ingen Deel havde i hans Ulykke,
uden da Sagen ffulde og maatte undersoges, at det faldt i diste Commistariers Lcd, sont desuden ffulde inqvirere om gandffe Solv-Verkets Tilstand.
Guardeinen blev demitteret, da man befandt, det ban blot af
Efterladenhed, uden at have profiteret med den anden, havde forsomt
at opvarte sit Embede, font vedburde; da bande Stok og Diegelproverne saa urigtig vare behandlede.
Kk 2

Nye
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NyeMyntemefter og Guardem blev bestilt, en nye Afgang be
stemt, og et mere ordentlig Reglement for begge rc.

De som veed, hvad Mynte-Vcesenet har at betyde, og at det til
kommer den hoyefte øvrighed, at have den nsyefte Indsigt der med;
thi hans Stempel og Geprcrg er og bor vccre en Forsikring for Publico,
at Mynten indeholder hvad den ordinerede Myntcfod tilsiger, paa det
Vedkommende ikke ffal bedrages og Landets Mynt ikke tabe sin Credit.
For dem var det let at begribe den store Enormitet og Underfleb, som
stregik ved den Kongsbergiske Mynt. i) Det var aabenbare, at
Manden havde nlyntet en langt sierre Mcengde end det Qvantum,
soin kunde og burde udkomme af Brand-Selvet. 2) At han og der
til havde forbrugt Kongens eget Hyttekaaber. 3) Saare formastelig
leveret anden gammel Mynt i Berg-Caffen, end de fem vare udmyntede, og er ikke let begribelig bvor saadant kunde sees igiennem Fingre
med, da de ved Vcrgt ffal modtages, for i det mindste at erfare deres
Beskaffenhed i Henseende til Schrot. 4) At sidde inde med 8 à 9 Maaneders Solvposter uden at aflegge Rigtighed, men ikke et Stykke
maa fra Mynten udkomme, uden forst i Berg-Caffen. 5) Endelig
Desteten baade paa Schrot og Korn, som ikke eengang bor have Sted;
thi hvad eengang mangler ffal en anden igien gotgiores. Og endelig,
at den hoyeste Defect paa Korn i Croner burde ikke vare over cn fierdedeel pr. Cento, som ikke opnaaer 1 Gran paa Marken. Ja at sine
Stader, naar det ganer over en halv Gran, er det ikke tilladt at flige
Penge eengang maa distribueres; Saaledes veed man ikke hvorledes
den Mand paa nogen Maade kunde undgaae hvad Harn overgik. (*).
Een
(*) Han beregnede sig egenraadig i Afgang i Mk. io Lod as 12 Skillinger, 3 Mark 2 Lod af
4 en halv Isdig ordinaire 2 Skill Styk., 1 Mark 4 kod raa Croner, 2 Mark 12 Lod paa
8 Skillinger. Kyndige har l«age siden indftet hvad Bestaffenhed det har med Afaang paa
Mynterne, og hvor gavmilde Tilforordnede har vieret at tilstaae Mynttmesternr faa store Af
ganger, oa hvad en Mvntemrstkk allene i denne Post kan tilbringe sig, som i sig selv er snart
rt Biind V-rk. Saa vidt de Mynte-Committtkede, som havde med denne Sag at bestille
, kunde udfinde af saa mange Penge, som ee volverede, calculcrchc de Desteten paa Schrot og
Korn til ea 40,000 rdlr. Dette kunde vel ikke siges med nogen V shed, men da den styldige
meget formastelig havde oste indleveret andrePenge tilCass'n, erd de han var pligtia at niyntc
as Brands Solvet, og de Committerede gandffe uforsvarlig baade modtog saabanne Penge, og
folgelig forsomte en saa maglpaaliggcnbe Sag, som dr desformedelst ey heller var i Stand til
at
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Een Guldsmed i Scheen giorde Anno 1724 Ansogmng om at
M)de Berghallerne ved Gruberne, Schlamen og Trüberne ved Pukverkerne, og samme Aar giorde en Prove paa Kongsberg for Stadt
holderen, soin erklcrrede sig i Hans Faveur; Kongel. Resolution faldt
5 April 1725, at med ham ffulde Accord fluttes, som ffede saaledes:

1) At ham ffulde anviises, Afterne og den ringe Trübe, som ey
med Fordeel i Smelte-Hytten kunde forsineltes.
2) At den Daglig ved Pukverkerne faldne Schlam og Trübe,
fom kan holde fra 2 til 3 Lod, og hvoraf i Hytten en liden
Quantitét til Rohesineltningerne ugentlig forbruges, ffnlle
Harn forundes.
3) Hvad Selv han udbringer, maatte han giere til BrandSelv i Hytten, og levere den fine Mark à izz Ledig for
8 rdlr.
4) Aflegge Eed, ingen Collusion at ffulle ffee med Bergfolk eller
andre, som af Kongen blev confirmeret 11 Julii.
Han oprettede da Titd efter anden Qvik Machiner ved Smel
te-Hytten, ved Hertzog Ulrich og Gabe Gottes Pukverker. Ham
blev og omsider forundr Berghallen ved Samuels Grube; thi alle de
evrige bleve paa nye glennemsogte og ffeidede.

Endelig fremkom han med et Project, at vilde tilgode giore
de riige og evrige Ertzer paa en gandffe anden Maade end da ffede
ved Smelt-Hytten.
Kk 3
En
at examiuere, nemlig Pengenes virkelige B«gt og Schrott, saa burde jo en saadan Mangel,
ham debiteres. Det maa ikke nñgtes at Vedkommende meget efterladen har iagttaget, hvad
som de burde. De lode Brandxrsvrrne saa got som allene ankomme paa Guardrinen, og lod
ham udhugge dem hvor han vilde, der blev ikkun taget een Diegestrove, og ingen ester nachbîschning n, Stokprovcrne udtog Mynteniestcren selo, og leverede deni til Guardrinen.
Pontoppidan anfører at 1727 blev funden i Cron Printzens Grube et styk. Sølv paa 245 pd.
Vcegt, og i S gen Gottes Grube et paa 304 pd. Bcrgt. Det er tilforne annnrrket, at det
gediegene ikke angives uden pr. Mark. Ey heller fi .der mand at noget i den sidste Grube dette
Aar er udbragt , mm tvertimod, at den neppe Maauedlig gav 5 â 6 Marker gediegen. Der
imod blev fra Cron-Printzen dette Aars zdie Manned bragt til Hytten 902 Marker gchjeget
Selv, so - var alt i en Klump, men blev afmciflet eller sonderstaget esterhaandrn i selve Ar.bru»
che» eller som det sad i Gangen, da det ikke heelt kunde indbringes, uden for megen kostmug.
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En Commission blev anstillet, fom ffulde ermuntere hans an.
givende Prsvesmeltning. Men Udfaldet svarede ikke til hans Propo
sition. Han gav dog derved Anledning , at ikke allene de gamle Bcrghaller paa nye bleve giennemsogte, men endog noyere ffeidet véd
Gruberne, som og bedre Bastning i Pukverkerne og mere Forsigtig
hed ved Smeltningen blev iagttaget.

Hans Machiner kan eftersees hos Schlutter. I de forste Aaringer begik han sig nogenledes. Til den 26 Octobr. 1727, havde han
leveret til Hytten 5453 Lod Solv. Fornemmelig sut-inerede han sig
til sidst allene ved Samuels Grubes Berghalle, hvorved hans Enke ef
ter hans Dod udbragte Maanedlig Solv for p. p. 200 rdlr. Een 50
à 60000 rdlr. stal dog af denne Invention verre tilveyebmgt, stut
etters havde bleven liggende.

Det merkeligste ved denne Sag, at hvad i det forrige Aarhundret var passeret, i Berghauptmand Geddes og Bulkes Liid, med
dette Qvik-Arbeyde, var ligesom reent forglemt, og fast ikke eengang
paaberaabt af dem, som vare imod denne Jens Borrings Forsiag.
Som Guldsmed, hvilke giore sine Kretftr til gode paa saadan
Maade, kunde han lettelig blive forfort til dette Indfald, helst det
meste ved Solv-Verket er gedieget Solv. Men da her tillige falder
en temmelig Deel Glas-Ertzer, til Leels riighaltige, Blander, Glan- tzer og Kiefer, og til deels andre mineraliserede Ertzer, saa kunde det
ikke andet vare, end jo meget maatte blive tilbage i det overblevne.
Tilmed om ikke den behorige Qvantitet af Mercurio bliver brugtkan ikke alt det virkelige Gediegene blive fanget og angrebet.

Ved de Indianste Verker, bliver Echeme forud rostede, der
efter anqviket og paa nye rosted, naar de ere Svovelbnndne; ere de
Zernbundne tilsattes Svovel og Antimonmm, og om Antimonialst da
Fiilspaand.

Til 2500 pd. Erh bliver emploieret 10, 15 à 20 pd. Mercurio.
Man har og fundet til at facilitere Amalgamationen, at blandederudi
Viin-Edike og Salt hielpcr meget. Man paastaaer og ak denne Me
thode har sierre Virkning i de varme Lliinata end anden Steds, hvor
man
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man og exponerer for Solens Heede Schlicherne i een 2 à 3 Ugers Tud,
da Mercurius mere kraftig derpaa agerer.

*

Efterår Inqvisitions Commissionen havde undersegt de vigtig
ste Ting ved Solv Verket, udkom den 26 Januarii 1729 atter et nyt
saa kaldet Interims Reglement, om Anstalterne ved Gruberne, Bergfmeden, Scette Vedden, Puk-Verker, Schichtmester- Regninger,
Hyttekofterne og Smelte-Regninger, om Mynten, Beschichntngen,
Stok- og Diegeb Proven rc. i samme, at alle som dependerer af Grube eller Berg-Etat lige indtil Geschworner inclusive, skulle gaae i
Bergdragt, og at ingen Procurator maa have Boepcel paa Bergstaden. Tillige blev forbemeldte Cancettieraad Köpp bestilt som Generalinfpecteur ved Solv-Verket, med Iusticeraads Caracteer, at
have Indseende med forommeldte Reglement at blive efterlevet. Men
med alle diste gandffe gode Anstalter ydede Gruberne lidet, faa at
Lonningerne bleve tilbage, Rentekamrneret var og paaholden i at
komme Verket til Hielp. Biskop Deichmån fandt da paa dette expe
dient, og foreflog at Kongen allene vilde giere 12000 rdlr. Forskud,
som bestandig ffulde blive ved Verket, af hvilke Bergmanden Maanedlig ffulde gieres Forffud, imod at lade sig Maanedlig korte 1 Skil
ling afDahleren, ogat samme 12000 rdlr., eller saa mange deraf
sorn vare forstrakt, allerforft afnceste Maaneds Solvpost, igien ffulde
indhentes, og saaledes fremdeles continuere, hvilken Anstalt endrlu er
ved Magt. Der blev og giort Project til en nye Mynte-Fod, som, om
havde bleven efterfulgt, maaffee med nogen Forandring havde haft sin
store Nytte, og frembragt anseelige og smukke Mynte-Sorter.
Den nye Generalinspecteur, var intet mindre end vel anssreven iblant Bergfolkene og Betienterne, og tillige ikke blev tagen for
fulde, han svede maaffee sin Myndighed i utide ; tilmed havde den dimit
terede Bergmester Ziener et incegtig Anhang, som ikke var vel for«
nsyet med de giorde Forandringer. En Suppliqve bliver opsadt lued
en deel Klageposter, som blev baaret fra Huns til Huus, og afen
Mcengde gemeene nnderffrevet, tvende deputerede nedreyftr der med,
den blev opsendt til Erklcrring; Og da den blev befundet at indeholde
een hoben Usandfoerdigheder og Calumnier; blev Biffop Deichmån,
Justice-
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Justiceraad Schianbufch og Generalinspecteur Köpp befalede paa nye
at examinere Almuen, og derpaa at domme. De tvende som havde
ombaaret Suppliqven og formaaet Bergfolkene til Underffrivelsen,
bleve ttldomte i 3 Maaneder at sidde paa Aggershuus Festning, og de
tvende, som nedreyste, til et AarsArbeyde paa samme Sted, som af
Kongen blev konfirmeret.
Disse bleve efter Stadtholderens Ordre
PintzeAften (1729) arresterede; Almuen rotter sig da sammen, siden
Arbeydet hviilede i Hellig-Dagene, for at hindre deres Cammeraters
Afhentelse; og da en Lieutenant med en Underofficer (1730) og 8 Gelneene 3die Pintze-Dag under Hoymesse ankom for at fortbringe Arre
stanterne , vrcekker Almuen ind, udtager Arrestanterne, tvinger Oberberghauptmand Gabel at lade dem asióse Jernene, og beffvlter Köpp,
som Aarsag til denne og al anden Fortred, truer at vilde angribe ham
hvor de kunde antrcrsse ham, Preesten Wikhagen soger at stille deres
Iver, men faaer dette Spsrsmaal: Om han troede at Köpp tilhorte
Gud, som han troede ê metí fik til Svar: da maatte Gud ikke vcere
vannen (krcesen) om Sicrle; Bryder saa ind i Koppes Hyus, som
til al Lykke havde retireret sig til Eger. Tumulten tog idelig alt niere
og mere til, saa Oberbergamptet ved Erpresse maatte soge Assistence
hos Stadtholderen; Bistop Deichman, som (31 May 1730) var just
paa sin Reyse til Selv-Verket, formanede omliggende Militaire
Chefs at samle sine Folk, for at verre parat, naar Généralités Or
dre dem indlob. Den 2 Junii 1730, ankom en Deel deraf til Bacherud een Miil fra Solv-Verket, hvor Biskop Deichman allerede var
indtroffen, og hvor Oberberghauptmanden med de andre af Oberberg,
amptet modte ham, og da Sammenrottelsen fornemntelig sigtede til
Köpp, og matt jo for jo hellere maatte see til at faae alting t Orden
rgien, resolverede han med forbemelte, under Bedcrkkelse af 64 Dra
goner med en Capitaine, strap at begive sig til Berg-Staden lige over
Torvet hvor Almuen vare fatnlede til Oberberghauptmand Gabels
Huus.
Almuen blev formanet at begive sig een hver hiem til sit
Huns, og overlevere Arrestanterne, men da dette fandt ikke Gehör,
maatte man oppebie de ovrige Compagnies Ankomst, font bleve til
sagde paa lempeligste Maade at see denne iammenlobne Hob afMcend
og Qvinder, der vare bevcebnede med Knive, store Prygler besadt
med
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inet- Jern , og Stene, allene at bruge Fladen af Pattasßm og Kaarderne, i fald de ikke vilde vige. Men under megen Skrlig, sisy Ste
nene dem om Arene, og man brugte nu Vaaben det beste man kunde,
saa at bande Capitainen og en deel afde Gemene bleve blesserede, hvor
over der inaatte bruges ffarpere Tugtelse, og troengedes da stcerk
ind paa de oprorisse, som Liid efter anden maatte vige. Arrestan
terne vare imidlertid undvigede, kom dog endelig omsider af sig selv
tilbage. De med nogle siere andre, som Ophavsmand af denne sidste
Revolte, bleve indsendte til Aggershuus. Ved den vidtloftige Exa
mination med fast den hele Almue, kom mange Intriguer for Lyset.
Alting blev strap bragt i Orden iglen. En expresse blev strap afsendt,
for at give Efterretning om denne Tildragelse, som fandt K'ongel. Ap
probation i alle Maader.

I alt dette kunde Verket ikke soutenere sig selv; Vel vare adstilllge Forhaabnings Arbeyder i Drift, men vilde endnu ey aabne sig:
Det fornemmeste ventede man sig fra Gottes Hülfin der Noth med
sine mangfoldige Schachter, og noer liggende Elfe Grube, KellerGrube og - Keller - Neben - Drum. Tilforn og fra forrige Tider af
havde man giort sig et stort Haab om det Sted mellem Keller- og
Else-Grube, hvor der er en Morats eller Kloer, og hvorhen stryger
mange cedle Fallbaand og Ganger, hvorpaa fordum har varet an
vendt nogle 1000 rdlr. for at udtappe samme: (*) til den Ende for
nemmelig var nogle Aar tilforne anlagt Oberbergstotterl, som siden
blev
(*) Denne Grube (Gottes Hüls in der Noth) har rigelig svaret ti! sit Navn lige fra Dagen
af, og altid vieret en as Vrrkets fornemmeste Undcrststtelser. Den kan ansies for en Sam
ling as mange nerstm parale! med hinanden strygende Gange, i sa'r i de senere Tider,
da man kom til were Nordligere liggende Drummer, som med deres ZEdclhed sirtter
fort i et anseelig Dyb, og give overflodig af sig, saaledes at man lod staae mort, hvad
man temmelig var vis paa oven for stod ester, foruden mange Forhaabnings Arbeyder og
herlige Anvmninger,, som ikke kunde belegges, foiend Oberbttgsiellcn kom igiennem. Gru
bener giort darchschlagig »Kb Herzog Fridei ich og dens Nebendrum, med drei Brüder og
dens Ncbmdrum, Hoffnungsschachten, Printzens Gang, og dens Nordre Gang, Ligesaa
med Keller og dens Nebendrum, og med Else Grube: Her ere mergtige Midler oz
Fallarter.

Ll
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blev indstillet, da Verket ikke formanede af egne Midler at fuldfore
den. Biskop Deichman bragte ved sin Foreftillelfe derhen, at Kon
gen af sin egen Cassa gav Forskud 100 rdlr. Maanedlig, til at opnaae dette Ayemeed, hvilket dog siden, da han ey mere havde nred Ver
ket at bestille/ blev brugt til anden Udgift, og forsi i Berghauptmand
Schubarts Tiid blev dertil paa nye anvendt.

Denne Commission, som nccsien varede i trende Aar, havde
et stort Arbeyde med at undersege alle Ting, og bringe Sagen paa
mueligste Maade i Rigtighed, og giorde mange gode Anstalter, som
siden bleve ved Magt. Oberbergamptet var og meget vel tilfreds der
med, tillige medBetienterne i Almindelighed, undtagen de forafffedigede med deres Anhang. Den giorligfte Menage blev brugt ved gand«
ffe Verkets Drift, og de fleste Poster udi det forommeldte Interims
Reglement blev ved Magt. Med alt dette udeblev sita kicekkelige An
drucher, som kunde soutenere Verket. Misundelse paa den eene, de
ffyldige og aflagde Betientere med deres Partie paa den anden Side,
svcrrtede og asinalede de giorde Anstalter, som uduelige og ffadelige,
med ruegen Eftertale, som let kunde finde Geder, da faa vare i Stand
at ffionne og domme i saadanne Ting. Fornredelst Kwbenhavns ulyk
kelige Ildsvaade blev indbragt en stor Mamgde Svensk Jern, four
giorde, at det Norske Jern fast blev uafsicttelig, som foraarsagede et
stort Klagemaal. Stadtholder Wibe og Biffop Deichman fik Ordre
derover at give sine Betænkninger og Korstag om de Norffe IernEssecter, hvorpaa Forordningen af 8 Septernbr. 1730 udkom, som
Len sidste i Kong Friderich 4des Tiid.
Denne berommelige Konge doer, derefter forefaldt adffillige
Forandringer, som ogsaa strakte sig til Solv-Verket.

Daa samme Tiid blev Borgmester Adam Ziener med Svoge
ren Jens Henchel indsadt iglen i deres Ticneste. Myntemesterens
Sag bliver revideret, og man finder intet at udsiette derpaa, efterat
den noye blev giennenlgaaaet. Enken blev dog eftergivet en Deel af
hvad hendes Mand var bleven tildomt.
Generalinspectionen blev
Justi-
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Justicemad Kopp betaget, og han allene som Assessor i Lberbergamptet med 300 rdlr. Gage 1735 reent dimitteret.

Oberberghauptmand Gabel syg, reyser til sin Broder Geheimeraad Gabel i Rube, doer der den i Januarii 1732 ; den 17 August
1731 lader Regieringen ved Placat tilbyde Egne eller Fremmede, at
vilde forpagte Solv Verket bort, eller afftaae det fom Eyendom. Zngeil torde befatte sig dermed. Een Engelsmand James Heilewei mel
der sig dog, indfinder sig, bester alt, hans Propositioner ere os ikke
bekiendte, dog troer man Le ey vare Le fordeelagtigste.

Sslv-Verket maa altsira paa nye besigtes ; Etahraad og Com
mitteret i Rentekammeret von John og Forst-Secretaire fra Hartz
Joh. Ludvig Schubart, fein blev indkaldet, faner Ordre at forrette
dette 1732. Den forste en retskaffen brav Mand, 'den sidste var i soer
anseet for Bergkyndig : Deres Relation over den anbefalede Besigti
gelse blev indgivet.
Imidlertid bliver Schubart 1733 Vice-Berghauptmand ogSchianbufch virkelig; Med den forste indkom Hr. Stukkenbrock, som blev Affestor, forsle Bergmester og Markscheider, et
hurtig Hoved og temmelig kyndig i Mechaniquen.

1733 indfandt sig Kong chriitian Leu vi kned sin Dronning
og Markgrevinden og den Kongelige Svitte ved Solv-Verket; ankom
om Aftenen Len 27 Junii, uren den 28de var Sendag.
Den 29 besaae Kongen Gruberne, og steeg ned i Hyttenbach
Skurfet, og med egen Haand udstog et Stykke gediegen Sold, da
Skurfet opkaldtes efter Cron Printz Friderich. Dagen efter den 30de
opfoer Let Kongel.Herffab paa nye til bemeldte Grube; Hendes Majestet Dronningen steeg selv ned, og ligeledes udhnggede et stykke Solv,
og Len i Julii retonrnerede til Bragncrs.

Og da Let kom paa Tale om de Kongsbergifke Guld-Ertzer, strit
fordum vare fundne, blev resolveret, at Bestandige Liebe paa nye fful
de optages, som og ffede, og i Steden for at give Guld, flugede til
sig en 7 à 8000 rdlr., og paa nye fik sin Assked. Denne Schubarth,
Ll 2
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fom var Kongen recorlunenderet fra Grev8tolberñ, var i stor Made,
Han oprettede paa nye et Jern-Verk ved Solv Verket rned Masovn
og andre Bygninger , hvilket siden blev nedlagt; optog den gamle
Dlye-Grube ved Lauerfoff, Skara Gruben paa Eger afSrlvhaltig Kaaber og Blye-Ertz, men ved Participantere drev dette og an
dre Verker. Anlagde een Krudmolle ved Solv-Verket; Forst fprang
Torkebufet i Luften , og siden tvende Gange Stampeinollen; den
sidste Gang omfom bande Mesteren og io à 12 Arbeydere. Strar
derefter angav sig en anden Krudmager men Krudmollen sprang end
nu eengang i Luften.
Endelig blev en duelig Mand forskrevet,
fom fatte alting i behorig Stand, og rued god Fortgang og Fordeel
forsynede Verket med fornoden Krud; Forstvcrsenet og Elvedriften
ko!N alt i bedre Stand. 1734 den 13 April blev den Forandring giort,
at Loverdags Prcrdiken blev ophcevet, og i Stån ikkun ttlforne var
5 Arbeyds Dage paa Gruberne, stulde Arbeyderne forblive ved Gru
ben til Loverdag Kl. 11 Slet, saaledes at alting kunde vcrre paa rede
H render, naar de anfoer Mandags Morgen rc.

1735 den 18 April; Forordning om et frit Jndkiob paa Kdngsberg; udi sauime at indpccie Bergsmdens Grccndser, og stille fra
Lmtdets Iurisdictiom
1735, Decembr. 19., Forbud, atingen allene maatte optage'
Kaaber- Solvhaltig Blye eller deslige Ganger/ men stal stee ved cf
Gevcerkstab, og inddeles i det mindste i 126 Lodder. 1735 blev for
anstaltet en Znavisition om Selv Tyverie,- hvorefter Forordningen
af 27 Januarii 1736 udkom denne Materie vedkoruinende. Et Re
script stak ved diste Tider vcrre kommet tit Oberbergamptet, at SolvTyve maatte pines for at giore Bekiendelfe, men er ikke blevet jbrugt
ved forommeldto Jnqvisition (Rescriptet er af 2zSeptembr. 1735.).
Jern- Verkernes Lieude blev i hans Tiid forheyet,' han bester selv'
Verkeme eg underftgre deres Omstcendighederr
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Ck hvert Verk blev paalagt UgeMlig at yde fra 2 SkpV. til ASkpd. Stang-Jern, saa lcengeMynt Ovnen var i Drifttit ncermeste
Told-Sted/ etter tdets SW8^9 rdlr.- pv.- Skpd.

Sch’aabufch. Lede den 3 April 17'3'5.' Schubarth blev virkelig
Bekghauptmand med ZOOO rdlr. Aarlig Gagel-

Endelig kom Mrket af sin' Gield i disse Aaring'er> og" Schu
barth dede den ?de Januarii 1737.- Assessor og Bergluefter Stukkenbrock kom i hans Sted fom Vice'- Berghüuptînand, en driftig og",
aarvaagen Mand/ foin i meget forbedrede Marhin-Verket og VandKunsterne, og befordrede Grubedriften og jevnlig be soer Gruberne;'
besynderlig var, at ligesom Hurtighed og Fyrrighed fattedes ham ikke,
blev han tillige frygtsom, da han la'rte at kiende de Kongsbergstr
Geschiche , Mineral Lagerne og Ertzgccngernes Natur med videreø
og laae deres store Ubeftandigbed, og- at der ikke vare mange man
kunde gisre sig noget-sikker Haab omcg tillige z naar devare komne
over en vis Dybhev, vilde blwe vanskelige at forfokge. Deriore for
sigtig sparede paa de Steder, hvor noget var at hente, forffassede sig
gode Beholdninger bande afErtzer og Schlicher, soin'og afMaterialier, forarffmleWrkets Tilstand r- En bervlMtleligForforg Som
Mecham'cus felv> desorgede' alle Bygninger/- og ved sig UNderviisning opklcrkkede gemene Bondeåle,- som bleve dygtige Folk ved
Verket. Bekymrede sig ikke om, at man ofte antog Harn for en or
dinaire Bergnland, i det han giorde lidet af den laante og udvortes
Zluseelft. Da den nye Kirke ffulde bygges, blev han beordret dertil
at giore et-Udkast ,- og som bemcerkeligs at KongebnEan med egen
Haand derved giorde' Annotationer. Den gandffe udvortes Bygning
blev ferdig i hans Tud;- men- trvelig for at samle paa det fornodne til dons indvortes- Prydelse og Ornamenter , lod den henstaae urort
Al beleMLiid, da Kirken var kommet i nogen Gield.-

1740 blev han virñlrg Berghauptmandd 1'7'49' indsirndt sig
Kong Ender ich dm )te paa Verket/.- St-ukkenbroch blev givet Etatzraads Carácter.
Ll 3'
.
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1738 blev et Forstampt bestilt her i Landet paa Bergftadest
Kongsberg, fom ffulde have Indseende med alle de udgangne eller
derefter udgaaende Skov Forordninger, og paa Kongsberg holde om
Aaret tvende General Forsirmlinger, som ved Placaren af 17 April
1739 blev bekiendtgiort. Begge von Langene fra Tydffland sikTitul
af Hoss-Ioegermester, og med Berghanptmand Stukkenbroch og
nogle Assessores, beklcedde dette Collegio, og tillige besorgede ForstVoesenet ved Selv-Verket. Deres forste Arbeyde var at besigtige
hele Landets Skove, ogat givre et General, og siden specielle Char
ter over Landet, hvoraf en god Dee! ere indbragte i Archiverne, regu
lere Saug-Sknuren, faftscette en vis Tiende.

Derefter ..dkorn et Reglement af 8 Martii 1740/ hvorledes
ffnlde forholdes med Skovhugster; og Policer uddeelte til eenhver
Gaards Eyere, i hvor mange Dele hans Skov var inddeelt ndi, og
tilladt en saadan Deel Aarlig at falde, og udnytte Trccerne til hvad
Last de beqvemmeligft kunde bruges til.

Paa famine Tider blev efter den Phalziffe Salt-Directeur, og
da Danff Geheinreraad von Beüftes Forsiag, oprettet et Compagnie,
almindelig kaldet det sorte Compagnie, inddeelt i zoo Portioner, ved
en Tydff Forordning af 2vde May 17z9; hvorved Compagniet fik
Frihed at virke Harpix, Beeg, Ticere, Kenreg, og hvor TicereKul
lene ikke kunde fores, at oprette Zervenheerdte, Blaaovne, Vindild,
og alle til Jern og Staat fornodne Ovne, deraf siden alle flags Gevcehr, Vaaben Cuiraser, og Haandverks Sager ffnlle haves, Blik,
Staaltraad, Spiger og Navler, Messingovne, Potasse, Sccbesi)Derier, Kalkovne, Tangaffe, Glashytter, Salpeterverket, Krudmoller, Victriol og Svovel, Teglovne, Marnior og andre Steenffioere-dreye- og Poleer-Msller at anrettes, og derpaa at forarbeydes
Marmor, Norsk og Islandff Crystal, Granater, Amethyster, Agather, Gryder, Smergel, og alle andre n Norge befindende ccdle og
ucrdle Stene ti! alle Slags Vahre og Kiobmandsgods, ligesaa til
ladt de allerede opfundne Slibe- og Brynemoller, Fligt- og TagffiverSteeubrud at tage til sig, og deraf at forffaffe dygtige Kiobmandsx vahre;
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vahre; Af Mineralrer, adskillige Slags Farver, Spiritus, Olier,
Valkjord/ Bleeghvidt; Potter, Tagstene, Lobachspiber, Porcellainer, Blyestifter, Stoler, Sange, Borer, Kister, Vogne, Slcrder, Vildhugger-Verk og Dreyer-Arbeyde; Ligeledes ffulle fanges
Bierne, Ulve, Loss, Maar, Odder, Bcevere rc. sorn og Vandfugle,
derafFicerene til Prydelse kunne benyttes.
Foreller og anden Fisk vilde man tillave at fere andre Steder
hen. Endelig paatog man sig at holde Kiobmands-Skibe armerede
og uarmerede.
" x

Geheimeraad v. Beuft var Oberdirecteur, v. Langea og Stuk«
kenbroch valgtes til Directeurer.
Geheirneraad Beuft giorde nogle Reyfer her ned paa Kongens
Bekostning, fik 4000 rdlr. Aarlig Gage, og 1739 anlagde Valse
Salt-Verk og et Tegl-Verk, som har sin egm Jurisdiction i Civile
Sager, og om noget paaankes, da at indstevnes til det Kongel.Oberbergampt.

Hofjcegermester von Langen, var en Mand som besad adssillige Videnskaber, giorde adstillige Anlccg medTiocre-Ovne, Victriol
Verket, Glashytten.
Et Allun-Verk blev oprettet ved Christiania. Marmor Ver
ker mere end paa et Sted. Forssg giordes nred at plante Eege-Skove,
Lcerke-Trcee rc.

Men det kom dog ey videre end til en Begyndelse med fororm
meldte, og alle de ovrige vidtlsftige Poster bleve ikke lagde Haand
paa. Man knnde ey heller vente at den som Oberdirectionen var be
troed, og som var i een fremmed Herres Treneste, kunde udvirke noget
retskaffen, saa loenge han ikte bestandig var nccrvccrende. Den Sal.
Konge chriftian havde mange berommelige Hensigter, Skade at de «
ikke kunde komme til den foronstte Fuldkommenhed.
Da
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Da Stukk.enbroçh blev Vice Berghauptînand, bcgierede han
'.tillige at vedblive som Bergmester/ hvorved Lon blev sparet for dette
Embede, som han troelig forrettede/ og nce sten hver Dag befoer Gruibeme/ .Hytten og -flere Steder. Han oplevede og den onfkelige Tiid/
,at Merket rigelig foutenerede sig selv. Adskillige ganrie Gruber bleve
paa nye .optagne og nye Skurfer paafundne, som Nordre Stadsmyhr/
gamle ditto; Bratte/ Aschebech/ og Anfmyhr Skurfer/ som gav ri
gelig af sig, men formedelst Vanddrcrgtighed maatte.indstilles ind
til Vandledninger kunde indrettes,re.

Da Stukkenbrcck, ved Doden var afgangen/ fom skede den
26 Septembr. 1756, blev Verket beftyret af de ovrige Lennner i
Oberbergamptet til paafolgende Aar / da Iusticeraad og OberbergñWptsforvalter Heltzen den 19 Septembr. 1757. blev allernaadigst
anfortroet Direetionen tilligemed Oberbergamptsforvalter Tienesten,
og for begge .at nyde Berghauptumnds Gage/ hvilken Tieneste han
forestod til 1764 i May Manned/ da Iusticeraad og Borgemester
Bentzon i Skeen blev Dberbergñlnptsforvñlter paa Kongsberg og
Cornmitteret i det 1760 den 13 Novembr. allernaadigst oprettede
General-Forstampt. 1758 blev Iusticeraad Heltzen virkelig BergHnuptmaud; .1759 Etatsraad/ og .1764 Oberberhauptmmld rued
3000 xdlr. Gage/ indberegnet de 400 rdlr. han nod som Eomitteret i General-Forstanlptet. Han afgik ved Doden nformodentlig den
i O Septembr. 1770, da han just famille Uge havde bcfluttet at be
give sig paa Nedreysen til KiobenhgvN/ efter erholte Permission.
Hanvar ster lykkelig i sin Directions Tiid: Solv-Verkets Udbringende tiltog Aarlig, og i Aaret 1768 kom til det hoyeste, da 398000 rdlr.
bleve udbragte. Set folgende Aar derimod tog rnoerkelig af ligesorn
og
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og 1770; Men ligesom Indtcrgten foregedes, sila steeg og Udgifterne
formedelst de flere antagne Arbeyderes Antall, Materialiers sierre
Forbrug, Grubernes tiltagende Dybde og Verkets Udvidelse. De
6 Pukvccrker, som forhen vare i Gang, bleve nu forogede indtil 16 ,
Sligenes Vaffning paa Planheerder blev afskaffet, og i den Sted
Slemgraver indrettede; Foriuedelst Tvivlsnmal om Fordelene af
de sidste, blev ved en Commission anstillet Underftgelse og en
Uges Prove foretaget ved Stads-Pukvcerkerne i Aaret 1772. Frentdcles blev udi bemeldte Oberberghauptmands Directions Tiid en nye
Sineltehytte opbygt i Nummedalen, for der at tilgode giore de Nummedalske Sliger og spare deres Ncdkiorsel til Hytten udi Bergftaden; inen denne nye Hytte ftaaer endnu ubrugt: Slegebek store Darn
rued dens Vandledninger blev bygget, og mange flere Indretninger,
sour sigtede baade t:l Nytte og Beqvemrmlighed: Ligeledes blev Kir
kens indvendige Indretning og Prydelse i den Tiid foretaget og fuld
fort. Adffiltige Gruber bleve i famine Tiid opdagede, soul baade da
og siden har givet riigUdbringende: Deriblant kan i soer regnes Ioensknudens, Helgevandets, Tollem- og Andreas -Skioerpeme, hvilke
un ere Gruber, som have faaet andre Navne. Iblandt de anseelige
gediegne Solvmasser, soin den Tiid udbragtes, bor ikke forbiegaaes
et Sykke Solv paa 413 Marker, og 1768 en dito paa 516 Marker.
(*)
Efterår Oberberghauptmand Helrzen, som ovenmeldt var dod,
blev Solv-Verket bestyrer af de ovrige t Oberbergamptet: af hvilke
Iusticeraad og Oberbergamptsforvalter Bentfen blev henkaldet i No
vember
(*) D'd dette store Stykke hevngte et andet mindre af 130 Marker ved en Sols-Teen eller
Streng, som ikke kunde b«re den. 1764, fandt man ligeledes nogle store Stykker, et paa
320 Marker, et andet paa 254 Marker, som blev sonderstaget.
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veurber Manned samme Aar. Paa folgende Aar 1771 den 9 August
blev som et nyt Oberbergampt oprettet, Berghauptmands Charge
ophorte, Etatzraad Schindel, som var den celdfte forhen i Oberbergamptet, blev den ferste Assestor og anviist Forst - Departeruentet;
Professor Afcanius blev Assessor og sik Inspecttonen i Hytten, og
hvad der henherer; Assessor EiTendrop, som indkom iOberbergampttet udi Anret 1764, og havde hast Infpectionen i Hytten, blev Oberbergamptsforvalter, Assessor Auscultans Heltzen og Borgmester
Hiort Assessores, og anviifte Grubedristen og dens Bestyrelse, og
Bergraad Henne vedblev som Assessor og Oberbergamptssriver, men
Bergraad Meyer, som en gammel og ffrobelig Mand, erholdte ester
Ansogning sin Afffeed, ogdedei April 1772.

Om
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fler den Kongel. eonfirmerede Instruction as 22 Febr. 1724 for
Stigere, Schacht-og Underftigere rc., skal een Berg-Lachter hob
de 3 Siallandste Alne 5 Tommer, hvilket Maal synes at vare ind
bragt med Sachsiffe Bergsolk, da det Freibergiste Lachter Maal
nafren er det samme, som er 6 Fod 3 Tommer iO-Mrie efter Rhinlandsk Maal. Denne Kongsbergste Lachter er inddeelt i 80 Tommer,
eller 96 Fingere, og i fire Deele eller fierdendeel Lachter, i hver 24
Fingere. Efter dette Maal steer alt Arheyder ved Gruberne, kaldes
ellers Fortmgmugs Lachter.
En anden Lachter af 3I Siallandst Alen, som ester VergorDinancen af 1683, stal bruges til at annanune Satte-Veeden, mm
nu efter en seenere Anstalt stal ikkun vare 31 Alen.
En Gapel eller Gaipel Tende er aflang, vildere oven end ne
den, Vilden oven 24 og 13 Tommer, neden 18 og 14 Tommer,
Hoyden 27 Tommer.

En Kybel, stråledes indrettet at fire kan udgiore en Gaipel
Tonde.
En Kulle Tonde, is Al. hoy og breed i fiirekandt, fiire straDanne Tender udgiore en Laft eller 12 Tender Kull.

Almindelig er en Hiulbaar stråledes indrettet, at tvende fylder
een Gaipel Tende.
Mm 2

Ertz-
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Ertzmaalet, hvormed Scheid-Ertzen maales, er en Tonde faa
stor som tvende Kyblcr, etter en halv Gaipel Tonde. En saadan
halv Tonde Scheid-Ertz veyer gemeenlig 100 pd., som ester det Kon
gelige Reglement af 26 Januarii 1729 stal indeholde 1 Mark strut
Selv. Almindelig veyes Scheid-Ertzen, og nu vedtaget at 2 Centner
udgior een Tonde.

Sligene ved Pokverkerne veyes med Centner, og ordinaire an
settes for 116pd., sour dog ey antages i Smelthytten for mere end
100pd., da de 16 pd. formedelst Fugtigheden afgaaer, og kaldes i
Hytten Vandvcegten.
Den danffe Vcegt bruges over alt ved Solv-Verket nren Talg
etter Tcrlle til Gruberne veyes med Colniff Vccgt.

Ligesaa veyes baade Riig- ogMittel-Ertzer, som og det gediege
ne Selv ved Colnisk Vcegt, som og ved Brandsolvet og paa Mynten.
Riig- og Mittel-Ertzer angives ved pd., det gediegene derimod
ved Mark.

Ved Brand-Solvets og de myntede Penges Provning bruges
Grcenvcrgten, nemlig 18 Green paa et Lod, bande fordi det accuratere angiver Gehalten, og tillige er mere overeensstemmende med
Guldvccgten, inddeelt i Karrath.
Ved Valvationen bruges som almindelig RichtpfenmngVeegten.

Hvorledes Ertzerne ved Gruberne bliver sorterede.
i. Haand- Stene er af Anseende smukke Stusser, alrnindelig med
klart gediegen Solv, udi en cedel Bergart, som af Stigeren ved
Gruben findes for sig selv, og siden bliver forvaret i Solvkisten
i Smelthytten, i fald Fremmede etter Egne ffulde vilde tilhandle
stg dem, tilforn bleve de vurderede som andet Solv, men allere
de for mange Aar siden i dette Aarhnndrede er Taxten derpaa
bleven ansadt for 1 rdlr. 12 ffil. pr. Lod, efter strå meget stint
Solv
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Solv de maatte indeholde, som Guardeinen bestemmer. Paa
samme Maade laxeres alle andre Solv-Ertzerog Skuffer, som
bliver soldte.

2. Gediegen Solv, som maatte forefalde i Gruben, soul og hvad
Stigeren stiller siden fta den vedhccngende Steen, og ved Harnmerca lader sig udbanke. Men da det ikke er giorlig paa den
Maade at ffee, ganer under gediegen Solv, hvad four pr. Mark
indeholder 10 à 11 Lod, eller i 100 Mark 64 til 70 Mk. og derover.
3. Riig Crtz pr. Centner 40 til 60 Mk., men nu ikke bliver mere ud
holdet for sig selv, men gaaer under

4. Mittel Ertz fra 15 til 30 og derover.
Disse fire Slags bliver hver Dag under Laas og Lukke henlagt i en
Kiste, hvortil bande Stiger og Understiger har deres Nogle, og hver
Fredag bliver nedbragt til Hytten.

5. God Scheid-Ertz fra 3 til 10 Mark.

6. Ordinaire Scheid-Ertz ikke under 1 Mark, som dog ofte ffeer, at
den ikkun holder 9.10 à 12 Lod.
7. Disse og tillige hvad gehaltig Malm forefalder, forvares i en
Kiste lned Laas for, og hver Maaned nedkiores til Smelthytten,
og leveres ved Centner Vcegt.
8. Vaff-Ertz, som falder af det, som afGruben udfordres, hvis Ge
halt ikke kan bestemmes, blev tilforn med Scheid-Ertzen fort til
Hytten, men nu til Pukverkerne.
9. Fels er egentlig Affaldet fra Scheid-Ertzen, bliver lagt for sig så
for nsyere at exanrineres, og udtages deraf hvad er nyttig.

10. Malm, som i en Grube sidder noer ved de Stceder, hvor Ertzen
brydes, og omendstiont man ved Synet ikke fficclner noget Selv
etter Solv-Ertz, sita dog findes i dens Sletter ofte det, font er
Smeltvcerdig, egentlig af de ccdle Baand og Fattarter i Ncrrheden afErtzgangen. Denne Malm bringes til de ved Gruberne
Mm 3
vcerende
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varende Malmhouger, for derfra om Vinteren at fores til Dukverkerne, for at pakkes og drages Lil Schlich, hvorom videregivet
Stykke om Pukverkerne.
Men ofte i denne Malm endog i Berghalderne ffiuler sig baa«
De gediegen og riige Ertzer, hvorfore Pukftigeren ncesten hver
Fredag leverer i Hytten hvad Gediegen fom der falder, i sar
naar der pukkes Vaffertz. Da man i de celdre Tider omgikkes
efterladen med Skeidningen ved Gruberne, ere Berghalderne i
de seenere Tider giennemssgte og ffeidede, hvortil Guldsmeden
Borring til deels var Aarsag, da ham blev overladt AfterhoU'
gerne ved Pukverkerne og et par Grubers Berghalder, som han
ved sine Ouikmachiner giorde sig til Nytte.

Om hvilke Ertzer der ellers falder ved
dette Sslv-Verk.
Egentlige Solv-Ertzer gives ikke mange eller i nogen Mcrngde.
Da det meste er fast gediegen Selv, hvorledes dette fremstiller sig,
tilligemed Gang og Fallárteme, i Scelskab med andre Metaller og
Mineralier, med Selv-Ertzer, og mineraliseret Selv, er som
folgende:
1. Det Gediegene, som ofte findes i «neget vcegtige Stykker fra 100
til 500 à 600 Mark, og endnu vcegtigere, om de Hele og i de
res Sammenhcrng kunde varet udbragte af de smale og tynde
Ganger, falder derhos i store uformelige Klumper.
2. I temmelig tykke Stanger, i Teener, Spiirer, greenede i Bla
de, og nogle Gange stråledes, at De lettelig med Stempel kun
de prages.
Z. Ofte som omvreden/ eller omdreyet. Undertiden som ombsyet fast
i en Circul.
4. AfAnftmde som Mose, Lichen, Hypnum.
5. Haar-Selv.

6. Bor-
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6. Bsrste-Solv, hvor Solvet fremviser sig udaf Stenen sornBorste-Haar.
7. Som Buffer.

8. Spaterne ere ikke sielden giennemvoxet rued Solvtraader, uden at
sprcrnges etter briste, og som sine Knappenaals Hoveder tiendes
uden paa.
9. Angeflogen, som meget tynde Blade paa Stenen.

10. En stor Deel som cristattiseret, eller i visse Former, endeel cm
biff, Kugelrunde, kantede med en firekantet Pyramide oven
paa, nogle som en Stamme, hvoraf gaaer adskillige Greene,
ncrsten fom et Grane - Troe. Men alt dette beviser dog ikke, at
Selvet assecterer nogen soerdeles vis Form eller Figur, og er det
ikkun improorie, at det faaer Navn af Cristallisation. Det er
kiendelig, at meget Selv har maattet paatage sig den omgivne
Steens impression, og trolig, at begge paa eengang er indbragt,
som et Fluidum i de aabne Klyster.

11. Ofte er dette Solv saa blank og skinnende, som det var hviid kogt,
og siden poleret, siddende i temmelig klare Glas-Spater, under
tiden i Violette, i de alkaliffe Spater, paa Quartz Druser og
Crystatter, saa man troer at de neppe eftergiver de Peruvianffe
Stusser etter Ertzer, som faa hoyt ansees.

12. Undertiden gandffe guul anloben, og blanke.
iz. Solvet ligger ofte uden nogen Steen eller Gangart, gandffe los
og eene for sig selv, etter heftet ved nogen Steen i Drnshuller.
Ligesom og Bladjolv ncrsten los uden paa Stenens Sletter.

14- Ofte forekommer endeel, hvor man kiendelig seer at Stenen er
formudret etter oploft, ligesom Stov etter Mudder.
i). J Dam-Jorden oven over den faste Gang naar ben blottes, sin
des adffittige Gange saadant Solv i Tagger, Greene og Bu
ffer, da Selvet simes ligesom tillige at have vcrret angrebet:.

16. Det
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i6. Det gediegene Selv antrestes ligeledes i gnule Kober Ertzer, pan
Lazur, baade iden grovtarnede eg siinkornede Blyeglants, som
ofte er dermed giennemvoxet. Z al Slags Kiefer, Marcasiter,
Mispichel, Fligenftein.

i?. JBerg-Letten, adffillige Gange i en flydende Guhr as forffiallig Gehalt, fom siden, naar den een Liid bar varet henlagt i
Luften, er bleven hardet.
i8. At opregne alle de Gangarter, hvorudi det gediegne Selv enten
indeholdes, eller hvormed det omgives, vilde blive for vidtloftig,
allene nok at angive de fornemste; Qnartzer, og quartzagtig
Steen; deels paa Quartzdruser, ja og paa virkelig ternntelig
klare Cryftaller: paa og udi en gandffe fiinkornig, lysere og morkere graaagtig Steen saa tat, at Delene naften ikke kan krem
des, som en PetroSilex, undertiden Skiferagtig. Ved rigeAnbrucher bliver dette Slags gandffe sort, giennemsadt af blaa glasSpathdrummer. Undertiden er denne sorte Steenart Glasagtig,
som gandffe sort Jernflag, andre Tider los og fiinkornig, seer
ofte ud som Sood, smutzer Papir og Handerne naar man rerer
derved. Ont nogle af disse ffal henfores til hvad man ellers kal
der Russ, eller nogle til den sorte Blande, flaner derhen, af
nogle kaldes den Brandertz; i glimmer og glintmeragtig Baand,
i Talcum, i Amiant, sont i Samuels Grube, hvor ofte denne
.
Steenart fremkommer, og Bergwänden kalder Tra-Gangen.
J alle flags Blander, brune, sorte, guule, gran og rode, markelig at Selvet i disse Blander seer ud, foitt det deraf var udktakket, eller derudi inkorporeret, og i en langt sierre Foreming end
i de andre Gangarter, i gronne og guule og sorte Skorler. I
alle flags Spather, Glas- og Flus-Spather, blaa og gronne, i
Tung-Spather, i Stink- eller Svine-Steen. Men af alle hyp
pigst, og for det meste i Kalk Spather, som er egentligden rette
og fornemste Gangart ved dette Verk. Ofte synes Selvet at
vare oploft, og ligesom har tingeret Gangarterne.
Baade i
Gangarterne ogFallbaandene forekommer Mangde Granater af
8te og i2 Sidige, fornemmelig af de sidste Slags, man paastaaer
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ftaaer at de ere fundne giennemsadt af siine Solvtraader. At
man nogle Gange har antruffet gediegen Selv indfluttet i klare
Quartz Cristaller, er man mere vis paa.

Virkelige Solv-Ertzer eller mineraliseret Solv, fore
kommer rkke i nogen Mcrngde/ dog haves
1. Glas-Ertzer, fom ofte forefalder, men ved dette Verk regnes

rblant det Gediegene , formedelst deres store Gehalt.
Fornem
melig af det smidige og det blode Slags, der lader sig fficere fast
som Vox og ere lettere end Bly, undertiden i temmelige vigtige
Stykker. Ofte det hvide Solv og Glasertz blandet i hinanden.
Angeflogen paa Stenen, undertiden som Stenen var dermed
oversmurt, som af de Tydffe kaldes vergläsert. Forefinds og forvittret, gron anloben , som det Ungerske Blachmal. Forefalder
ncesten i samme Form som det andet Gediegene, som Traader,
omvirrede, ncesten som Haar Selv, i tynde Skiver imellem den
hvide tyndstifrige Spath, ftratum fuper ih a um. Undertiden
som Jet var Cristal liseret, eller i visse Dannelser.
morkere og lysere, oste af Anseende
som Glasertz/ eller morte graa, forend derudi rispes. Sielden
uden i smaa Deele iblant anden Ertz, fornemmelig ved de Arsenicalste. Oftere angeflogen af en lnork brun Farve.

2. Rothgyldige, Rubinrode,

z. Af virkelige Cobolter sindes ikke mange, Mer i nogen Quantités
det meste af den sorte kuglede. Men meget ofte Lobold Beflag,
i soer oppe i Dagen eller naar Gruber eg Skurfer forst aabnes.
Ligejaa Cobolt Blstthe, med Straaler fra centro til Peripherien,
i sccr fandtes 1729 ved de ny fundne Gruber paa Windnoven saa
store og derbe Cobolt Blüthe, at de stod over Stenen som store
Iordbcrr. Om i disse og andre saadanne indeholdes noget oploft
og mineraliseret Solv, tor man ikke forsikre, men ofte giennemvoxet af det gediegene.
Nn
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4. Her forefalder undertiden een sort fiiin Steenart, som udgives for
Schwartzgyldig, man troer ikke den tilkommer det Navn, da
5. Weisgyldia meget sielden forefalder, hvorafden forste stal attene
vccre en sorvittering, etter afLuften oploft.

6. Lysere Weisgyldig etter Weisertz ligesaa. Undertiden er antruffet
en gandste hviid Eriz, sorn dog for det mefte var Jern, som af
Magneten raa attraheres, med giennemvoxet Selv udi, altsaa
uvis om den kunde saa Navn af Weisgyldig.
7. Saa har man og antruffet Antimonialff Ertz af ftor Gehalt,
sorte blaa, siin gniftrtg, og ikke ftraalig, synes tillige at vccre
Arsenicalist, af 20 à 26 Lods Gehalt, men «neget rar.
8. Ganseköthig, afAnseende font en gron Guhr, der er bleven hccrdet,
men ligeledes blandet med gediegen Selv.

9. Af den rare Hornertz er og antruffet, men meget sielden.

10. At der foruden det gediegene Solv, jo i de her faldende SvovlKieser, Mispichel og i den gediegene Arsenik, eller ScherbenCobolt indeholdes oploft Solv, er formodentlig. I seer svrefalder der en Leverfarvet Kies, Slagtcct, som stal holde 5 à 6
Lod Solv.

11. Foruden Blyglantzer, som ere giennemvoxede med reentSolv, er
det let befattelig, at de ovrige maa vccre af en mere end sccdvanlig Gehalt.

12. Endelig er Tud efter anden foresunden Guldhaltia, etter gyldist
Solv/ ved adffittige Gruber, uren ikke i saadan Quantitet, at
deraf kan ffee nogen scerdeles Smeltning. Hvorom videre i Af
handlingen om de Norste Guldanviisninger.
Mccngde afde Kongsbergiste Solvertzer, Skuffer og Haandstene, ere af Fremmede og Jndfodde udbragte til andre Stceder, som
be-
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begierlig soges, hvis lige maassee ikke sindes, L det mindste i saadan
Mangde, ved noget andet Bergverk i Europa.

De ffeeste Mineral-Cabinetter, bande inden og uden Landet,
er Dermed prydede. Dog forefalder de ret stnukke, og af Anstende. ey
altid, men fornemmelig, naar Gangerne aabner sig, og riige Anbrucher forefalder, til deels ved viste Gruber. Ofte er for Konger
mes Reigning udsogte saadaune vigtige Skuffer.
Efter vores nu regierende allernaadigfte Konges Tilbagekoinst
fra sin Udenlands Rense i Aaret 1769 og ligesaa 1770., blev efter
Kongel. Ordre udtaget en heel Deel meget herlige Skuffer, som og fra
andre Bergverker her i Landet. Man vil allene anfore de som fra
Selv-Verket 1769 bleve nedseudte, efter den Beffrivelse, som dero
ver den Tud blev forfattet.
*--------- ------------------ - —------------------------- -—

Beffrivelse
Over de til Hans Kongelige M a j e ft ce t fra Solv-Verket
allerunderdanigft fremfendte

Haand-Steene.
No. I.

En prcegtig Stusse, af tilsammenfoyede Massiv gediegen
Solv-Stcengler eller Greene, forestillende , naar Stussen ftettes op
og ned paa den breedeste Ende, et ftort latinsk C.., som Begyndelses
Bogstaven til Vores Allernaadigfte Konges Kong Chriftian den
Syvendes Navn, og ligesom dcekket med en Krone.
Denne fundet
liggende los i. et Drushutl, udi Gottes Hüls in der Noth Grube.
Nn 2

No.
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No. II.

Et, en Tree-Stubbe og Rod lignende gedieget Sotv Stykke,
fundet loft liggende i et Drushutt, ey langt fra det store Selv-Stykke
i Gottes Hüls in der Noth Grube.
No. III.

En prccgtig Stusse af hvidtcernig Spath, giennemvoxen af
Massiv gedtegent-blankt Selv, Solvaarer og Haarsolv, og ziret
med blaa Saphir Flusspath, Blende, anloben Kies og Marcasit.
Fra Gottes Hüls in der Noth Grube.
No. IV.

En prccgtig Stusse, hvorudi en overmaade Massiv SelvKlump er opvoxen, fern er ziret overst med smaat gediegene Solv,
tarntet nässten som los Berk, og Stussen for Resten giennemvoxen
med en Hoben gediegent Solv, samt lidet Blende; Saa sees og paa
sáneme en liden Berg-Christal med klart hvidt Solv udi. Stussen er
funden t Ncrrheden afdet store Solv-Stykke fra Gottes Hülfin der
Noth Grube.
No. V.

En Stusse af hvid Spath, hvoraf er udvoxen anlobne SolvGreene etler Stccngler, som have viklet sig i hverandre, og paa
Spathen sees rod, violet og blaa omloben Kies. Funden omkring
det store Solv Stykke i Gottes Hülfin der Noth Grube.
No. VI.

En prccgtig Stusse Massiv gediegent Solv, tned gediegen
Solv-Stccngler etter Traader. Funden liggende los i et Drushutt
udi Gottes Hülfin der Noth Grube.
No.
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No. VIL

En overmande smuk Stusse; Pan den ene Side besinnende nf
en bvid Spath, prydet og overklccd med gediegen i hverandre viklede
Solvgreene og Hnnrsolv, samt med Mnrcnsit Kies besndt. Pan den
anden Side: Fremvisende en Spar-Druse og Druse Udhuling med
Hnnrsolv og Glnsertz udi.
Drusen er ziret med en, neden fra opstigende, og pan samme
hvilende tyk Solvgreen, samt hist og her siddende gediegent Solv,
Mnrcnsit og Blyeglnnds, fra Gottes Hülfin der Noth Grube.
No. VIII.

En deylig sortgrnne Spnth< Stusse, i hvilken sees oven til Speilspnth , Spnthcriftntter, lidet Blyeglnnds og reent gediegent Selv,
dannet som Lovverk, hvoraf en Green holder i Veyret, et Stykke
med Solv giennemvoxet Spath.
Fra Gottes Hülf in der Noth
Grube.
No. IX.

En prcegtig Stusse, nf hvid og granhvid tcernig Spath, be
sndt med smnn Mnrcnsiter, gediegent Solv og Glnsertz, samt nngeflogen guul Kies, visende Glnsertz, indfattet og omgivet med gediegent hvid Solv, hvilket er ligesom doekket med snmmentvundne
Selvgrene eller Anrer fra Ilsegrube.
No. X.

En prcegtig Gang-Stusse med Bannd pan begge Sider nf
Spnthgnngen, og selve Gangen fuld nf udvoxen massiv gediegent
dentritiff Solv. Fundet omkring det store Solv Stykke i Gottes
Hülf in der Noth Grube.
Nn 3

No.
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No. XI.

En pmgtig HaandSteen af klare, hvide og anlobne gedieg
ne Solvgreene, Aarer, Traaer, dannede ligesom Lov-Verk, og for
en Deel udvoxne, ligeforn af en Rad af et ved Skuffen hängende
og med Solv gandffe giennemvoxen Spath Stykke.
Fundet lig
gende umiddelbar lost oven paa det store Selv Stykke i Gottes Hulf
in der Noth Grube.

Disse Haand-Stene W. 150 Mk.
tareret til stint Selv
60 Mk. 6 Lod, beregnet til 1 rdlr. 12 stil,
p. Lod; passeret til Jndtcegt og Udgift i Casta Regnffabet for 1769,
for 1086 rdlr. 72 ffil.

Om
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i^srend Sslv-Verket og ved de Lider det blev opfundet, var den
<3 Norffe Mynt faa got fom forfvundet, og ingen anden Giengs
heri Landet end den Danske, og fremmede Penge.

Mynte Stader har dog fordum varet baade i Trundheim og
Bergen. Erke Biffoppen, fom Primas Regni var og Lilftaaet MynteRettighed , og findes endnu nogle faae af det Slags. I Opfloe har og
i gammel Tiid varet Mynt.

Men om der nogensinde tilforne har varet myntet Penge af
Solv, fom har varet frembragt af dette Rigets Grund, forend den
ne Opdagelft ffeede, er man ikke vis paa. Autor til Muf. Regium
fyrres at troe det: nemlig, at der af det Solv, fom blev vundet ved
Golmsberg, blev myntet Penge, han fyrres at troe, at dette Golmsberg har ligget nar ved Opfloe, fom et andet Sted er viist at vare
urigtig, og formodentlig confunderet de gamle Kaaber-Gruber ved
Aggers Kirke, nar ved Opfloe, med Golmsberg. Samme Kaaber
ffal og have varet Goldhaltig, om hvilket sidste Kaaber-Verk Hr.
Etatzraad Langebech har aufort Biskop Hans Mules Brev til Kong
Chriftian den 2den af 1)19. Skulde der ved Seigring af dette Kaa
ber vare udbragt Solv eller af det fra Golmsberg, kunde man troe
at saadant var udmyntet i Opfloe. I de Artikler, fom Anno 1548
ved Printz Fridericbs Hyldning i Norge bleve paabudne, staaer:
ar
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at Mule Mynt ffal gaae for fire hvide. Trolig man har vcegret sigved
at tage dem for fulde, som en seenere Forordning af 1551 ncrrmere
oplyser; nemlig: at den Mynt som er flagen i Norge Stykket til 4
Hviide, foragtes og forringes, saa den ikke oppebceres etter udgives
uden for 2de Hviide, imod den Forordning derom tilforne var udgivet.
Det Navn af Mule Mynt er os ingensteds etters forekommet,
ffulde det ikke vcere et corrupt etter forvandlet Navn, kunde man troe,
siden de siges at vcere flaget her i Landet, at de ere myntede efter Brffop Mules Foranstaltning, siden det synes han har haft nogen In
spection med bemeldte Kaaber-Verk. Men os mangler de behorige
Beviser at kunde sige noget vift herom; overalt har nok de gamle Norffe Penge ikke vcrret andet end Scheide, etter Skitte-Mynt, Nummi
mercandum fuppletorii, naar Bahre mod Bahre ikke kunde gaae op
imod hinanden, og formodentlig af ringe Bcerdie, da num finder af
adskillige Kongelige Retteboder, at de almindelig har vceret vragede,
og ikke taget for fulde. Myntemesterne har og nok haft for meget fri
Haand at mynte som de vilde, da de ere blevne tilftaaede et saa run
delig Remedium, nemlig paa Mark etter 15 Lodig Solv 1 Qvintin,
som paa de Tider kaldtes i FarePaus pag. 289 gl. Norffe Love Tom.
11. Alt stobt og gydet Solv at ffulde holde 14 Lod Norff, og 1 Lod
i Fare, men maa nok vcere en Feyl, og bor vel staae 1 Qvintin i
Fare.
Endeligen havde dette Rige den Lykke, ved denne vigtige Op
dagelse, for den forste Gang at modtage af sit eget frembragte Selv,
saa anseelige og vigtige Mynter, som Specie Rigsdaler, og anden
god mindre Mynt.

Toldboeden i Opfloe, som tilforne havde vceret den gamle
Smedie (*) bev indrettet til Mynten. Hvorledes Myntefoden egent
lig har vceret, er man ikke i Stand til at sige, ev heller med Vished
hvem den forste Myntemester har vceret, siden Det maaffee paa den
Tiid ey var brugelig at han fadte sit Navn paa Pengene, som etters
ved(*) Om herved ffal fgrstaaes den gamle Mynte-Sted, da baade Stodu og Smid betyder, i
det gamle Norffe at mynte, er man ikke vis paa.

og So!v-Verkets Producter.

289

vedburde, og pan nogle ey Heller Aarstal. Man ffulde snart troe,
at Johan Poft, som var Myntelnester i Krobendavtt Ao. I6i8, har
varet dm ferste Myntemester, da han Ao. 1724 fik det forhen auferte
Privilegium paa Iern-Verkerne i Norge. Siden forekominer An
ders Peterfen, som faner Navn baade ar Guldsmed og Myntemester,
Ler efter Poftes Ded fik Part i Bcerums og Edsvolds Iern-Verker.

Mynten blev siden forflyttet fra Opsioe til Hoved-Tangen, et
Udverk under Aggershuus Fcesming, somi de senere Tider, efter at
Mynten blev forflsttet til Kongsberg, blev indrettet til et Labaratoriurn for Artilleristerne.
I Begyndclstn betalede Kongen Interessenterne 8 rdlr. in
Specie for Marken af det fine Solv, tuen siden ikkun 7I rdlr., da
de f rdlr. blev antaget i freden for Tiende af Verket, hvilket blev
annainmet af Smeltehytten, og for Kongens Regning bragt til
Christiania.
Peter Grüner en tydff Mand, som 1628 blev Myntemester i
Kiobenhavn i Nicolay Schwabes Sted, har siden forestaaet Christianice Mynt, man finder dog ikke hvad Tiid han antog denne Mynt. (*)
Efter Stadtholder Hannibal Sehefteds Ordre, fbltt siden blev
confirmeretafStadtholder Gregers Krabbe, tiiGrüner, ffuldeafdet
Solv, som fra Solv-Verket blev leveret tit Mynten, den rode Deel
udmyntes i finan Mynt, 2 og iste Skillinger, og afdet ovrige f Deel
i Rigsdaler, og de | Dele i Danffe, halve, fierdendele og 8 ffil.,
Croner, som LandMynt.

Rigsdalere eller Specier bleve udnryntedeefter Hollandffe RigsDalere, af 14 Ledig ffulde 8 Stykker veye 15 Lod 3 Ovintin.
Myntemesterm ned i Mynte - Omkostninger 32 rdlr. for
loode Mark Celniff Vcegt ; derrrdi beregnet alle Omkostninger, som
Afgang, Folk, Eisenschnieder, Mynte-Smede og Knechte-Lou rc.,
alt uden nogen Gage eller Len. Dette efter Grüners Bestalling.
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Efter
(*) Hau var Farfader til Gener«!

Grüner ,

som dode for nogle Aar siden.
Oo
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Ester Hannibal Sehefteds Ordre, folgende LñNd-MyNt, af
Mark og dobbelt Mark eller i6 skil, og 32 ffil. Stykker, som ffulde
holde 10 Lod z Qvintin pr. Mark, og hvoraf dobbelte ffulde gaae 21
styk, paa Marken, af de halve 42 styk, og af fierdendele 84 styk., men
denne Land-Mynt blev siden afKongLhriffian den4de paabuden, paa
det at samme Mynt kunde blive i Landet, eftersom den Rigsdalers
Mynt blev udfort afFremmede, at ffulle ikkun holde 9 Lod 2 Qvintin, som siden bleve reducerede til 28 ffilling (*). Heraf secs, at Ulfek urigtig bliver tillagt at have forfalffet denne Mynt. Men ved
Kong Friderichs Hylding i Norge blev befalet, at faa meget fiint
Solv ffulde tilscettes, at de kunde gielde 32 ffil. Stykket, og altfaa
bleve de nu lozLodig, hvilke ncrsten bleve af samme Vcrrdie, som de
Svenske halve Croner, om de sidste ere bedre afKorn, strå ere de Norffe tungere i Schrot og i Valvering ncrften kommer overeens. Hav
de de bleven netto 11 Lodig, vare de bleven aldeles lige med hinanden.
Gmner siger: at ingen bedre Land-Mynt i lang Tiid har vcrret i
Dannemark. Myntemesteren blev efter Oberberghanptmand Lütti
chaus Forflag, og af Stadtholderen Sehefled konfirmeret, tilftaaet
45 rdlr. for 100 Mark Vcegt i Mynte-Ornkostning.
Efter Chriftiani 4ti Mynte Edict, ffulde de Norffe 2 Skill.
Stykker holde 41 Lod, og paa Marken igo Stykker, da af de Danffe
gik 192 Stykker paa Marken, og altsaa de Norffe 24 ffill. bedre.
I Steden for Mynte-Omkosininger, betalte Myntemesteren
til Mynteffriveren 9 rdlr. il ort for de fine Marker, og derforuden
tilOverffud af 100 MarkVcegttil Mynteffriveren 40? rdlr.; tilbod
sig derimod paa sin egen Bekostning at udmynte dem for 60 rdlr.
100 Mark Vcegt.
En Skilling Stykker holdte 2I Lod, paa Marken 254 Styk
ker, Myntemesteren betalte for den fine Mark 9 rdlr. if ort, og for
100 Mk. Overffud 16 rdlr. 18 ffill., tilbod sig imod 70 rdlr. at mynte
dem.
(*) Ma» stulde snarere troe, at denne Myntens Forringelse stede sor at udbringe flere Penge i
den da vcerende Feyde, da Udgifterne saa meget paatramgte, og maastee af Ulfeit projekteret,
siden han forestod Mynten paa Kisbenhavns Slot, og as dm Aarsage paadraget sig ovenmeldte Bcstyldning.
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EXTRACT

Aus den Müntz Büchern bey Dem König!. Oberbergampt zu Christiania in Norwegen, woraus zu sehen, was von feinem Silber verschmeltzt, wie hoch es
angenommen sey, wie viel Gelder davon gemüntzet worden, mit was Umkosten und was Jhro König!. Majest. vor Nutzen davon gehabt haben.
Fein Silber.

Mk.
4198
3864
3387
2636
5299
7145
7420
6094
5223
3525
1433
50229 j

Ist verschmelhet
Anno 1674
75
76
77
78
s
79
s
, 80
9
81
82
S
83
s
84
Summa

L.
5
U
4
4
4
6
10

q.
3
2
3
3
3
i
2
ii 7 i
13

p.
31
2 1
3t
2i
3
3
i
s
3h

4

3 ! 3 I 3-5

Rdlr.
37785
347841
30485
23724
47693
64307
66783
43881
37606
25383
11470

Mk. ffl. p.
I
12
4
í
22 9
3 15
4
2
i
iiii
3
4
i
if
3
i
15 I of
2
2 6
à
rd. vr
71
3
Utk
i
5
2 3
à 8 rd. p. mk.
2
423907 J - 10
Kostet
51
Umtosten
35608 1 2 14
81

A9td.p.Mk.
»9
à9
à9
à9
s
à9
à9

-

-

9
9
-

-

9
s
s

Rdlr. mk. ffl. P.
39461 2
17 IÖ1
10 lof
37286
ii
31332 2
81
15 4
25231 3->
i
2f
54104 3
I
2
17
72948
4
I
76216 19
4
21
63973 e
If
2 71
54893 3
37002 14 IO|
15405 2 17 10'
507856

3

5

5

459515
Ausgabe von Silber und Umkosten abgezogen. bleibet überfchus - 1 483411

3

I

22

Summa , 459515 1 3

1

Umkosten in genere.

Davon gemüntzet.

Bezahlung davon.

1

0

IJ 2f

Verlust.

Gewinn.

Rdlr. mk. ffl. P.
Rdlr. mk. ffl. p. Rdlr. mk.
*
s
0
«
1991 12 uf ist verloh.
314 3
•
2755 i
7 3
253 I
s
1538 3
17 i i
737 9
1612 3
105 I
7 Hi
Gewonn.
6
2595
3815
if
3
14 Ill
4969 i
3671 2
8 2-i
7 8
s
s
5261 2
6
4171
7
19 81
«
4730 3
15360 3
15
3 71
I
I
•
4 uf
4215 3
21
13071
O
16
8675 2
2943
17 5f
51
1729 2
2205
I
21
9
17 71
Hi
20
Umkoftenj356o8 I 2 I U 1 811 Gewonn. 49751 3
91 1410 I 3 1
1410 3
16
6
verlust abgezogen -

-»
s

in ii Jahren überfchus 1

1 4 1 3i

?

48341

ffl.
7
19
20
17

p
il
i
51
91

16 ¡6

41
1

1

Specification

wie viel von ein jeder Sortement Gelder sein in den n Jahren gemüntzet, und was fein Silber darzu kommen ist.
Bruto Silber.
Fein Silber.
daraus gemüntzet Gelder. hat der Müntzmeifter empfangen. H
Umkoften.
Mk.
Mk.
L.
L. q. p.
Rdlr. mk. ffl. P.
q. p.
if à bruto Mk. 8 rdlr.
10
Zu Reichsthalern 19005 7 3 il à 14 Loth. 16629 13
9 ffl. » 153826 3
5321 2
1 à 100 Mk. 28 rdlr.
4
à
lozLoth.
i
27770
2
5
9
Schlechtethaler: 41333
ioz
40
31
il
7 5
13
16533 s 21
18
289333 3
61014 2 14 ni
Zwey Schillinge 13770 8 » 2; à 6f Loth.
16 ffl.
2
31
8
5524
4 - imk. 21 ffl. 7458 3
54 °
0.1
2
15
c
i
i h 5 13 2 31 à 4 Loth.
i
60
Ein Schillinge
40
ffl.
278
3 3348
21
^4
674
19
2
?
à 2 Loth.
i 200 4 3 il
16 ffl. *
halb Schillinge
60 120 3 15
•
40 ffl.
II
25 8
333 3
31
I
50229 j 3 1 3 i 31
Summa 5078561 3 1 5 1 51
Summa 754251i 81 -11 i
Summa 30108 2 14
' I
NB. In den 2 Schillingen ist 1684/ 1116 mk. 2 L. I P. à 5; Loth Beschicht/
Müntz Guardein und der Müntzmeifter haben
und 4 rdlr. auf die Mark bruto.
5500 s
Besoldung empfangen in 11 Jahren •

Bruch Silber und Englische Cronm ist Anno 76, 77 vermüntzet worden ! 440 mk. |
Granali Kupfer dazu gekommen
----480 mk. ! 6 L. ! 2 q. | 31 p. |
Summa
Von dem Bruch Silber ist gemüntzet worden
Umkoften abgezogen
•
bleibt überfchus

920 mk. j 6 L | 2 q. j 3f p. j

4z82rdlr. |imk. 110 ffl. 81P.
4141 - 11 - 1 4 - 71 241 - 1

-

1 6 - 1I

Il
9
il
6

81

darinnen fein 1380 ink. I 15 L.
I 20 mk. I 10 L.
-

-

fein 1401 mk. I 9 L. I Zq. I ifp.| Kostet
Umkosten hat der Müntzmeister empstmgen

Summa

Oo 2

Endelig
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dem. Vceldige Mynte-Omkostninger , hvorved en Myutemester kun
de vcere vel holden.
Af Bruch og andet frenrmed kiobeSolv, blev af Guardeinen
og Mynteffriveren veyet og proberet, overleveret til Myntemesteren,
fom deraf luyntede dobbelte Mark Stykker, og de scclgende dermed be
talt, og giort Regning for Udmyntningens Overffud, stede fornem
melig de fremmede til Tieneste, soin oftest ikke medbringer Penge
til deres Ladninger, og under Straf ikke fra Engelland maa udfore
Penge.
Saavidt af Grüners egen Relation r Kiobenhavn d. 20
Junii 1762. (*)
Til noermere Oplysning hvorledes Udmyntningen stede, folger
her ved en Tabelle over de udmyntede Penge fra 1674 til 1684, endstiont ikke i Grüners Liid, luen troer den Tiid at Mynten stod under
Oberbergamptsforvalter Haffius, og en Myntestrivers Opstgt i
Christiania.

Oo 2

Extract

(*) As Grüners Relation, som og af denne Tabelle, seer man til de Fremmedes Tieneste at der
er bleven myntet, saa vel as hvad Solo, som fremmede Penge de har medbragt. Paa de
Tider vidste man ikke af Commisfionairer at sige. De Norske Kiobmamd og kaste Handlere
udstibede ikke selv, men de Engelske og Hollænderne kom selv at tilhandle sig Trere kasten. De
medbragte en stor Mengde Vahre as alle Slags, havde Hokkere, som udsolgte for dem, endog
offentlig paa Torvene og Gader, de lobe ind i alle Havne endog til Bondergaarde ved Soer,
hvor de omboende Bonder sorte Lasten til dem, i seer Holleenderne, derfor seer man, at i de
Hollandske Charter er antegnet Holmsboe-Zoon, hvoraf heele Christiani« Fiord fik Navn,
nciiilig Zoor.waker'Kiil,
ikke eengang nKvnes Kragcroe, som ligger teet der ved, Bolvig
rc. Det var egentlig til Tolden og anden Rettighed de nmatte fore Solv og fremmede Penge.
Vexler var paa de Tider ey bekiendt, da mrsien de indfodde ikke vidste dermed at omgaaes.
Endelig nedsadte stg en heel Deel Engelske Commisfionairer, enten som Fuldmeegtigcr for deres
Principaler i Engelland, eller for sig selv, ved dem føm Vexler i Brug, hvoraf de dog selv
hostede den storste Interesse. Da de Norske fik Kynene op, nmatte de for at tilvende sig Commisstonairer give bedre Vilkaar, enten ringere Priser, eller uden Provision. Nu de fremmede
Commisfionairer ere borte, undcrselger den ene den anden for at komme ind i Handling, eller
for at forskaffe sig de fleste Afladninger.

2Y2 _ _ _ D. Om den Kongsbergsse Mynt_ _ _ _ _ _ _
Endelig blev Mynten fcrflettet fra Christiania til Svlv-Bcrfet i Berphauptmand Schlanbufches Tud , da Henning Chriftopher
Meyer blev Myntemesier, for at spare Omkostningerne, og at Myn
ten kunde blive under den Kongsbergiste DirectronsOpsigt; men man
finder, at han myntede ferst et gandffe Aar, ferend han fik Bestalling,
uden nogen vis Afgang, og i hvad Mynt han vilde, endog af kiobe
Selv, imod han gav Kongen 24 stilling afhver Mark fim.

Siden blev ham tilstaaet en vis Afgang.
Paa 100 Mark i Specie Rigsdaler 100
- i Croner
100
i 2 Skilling styk.
100
i i Skilling styk.
»
som tilforn er anfort.

-

«

12 Ld.
i Mk. 4 •
3 •
4 9
T

Mange smukke Mynter ere stagne i Chriftiani sti Tud, i ster
da Ant. Meibufch indkom, en Tydst Mand, som forsi var i Svenst
Tienefte, gik siden til Frankerrg, hvor fra han blev indkaldet til Dan
nemark. I Anledning deraf den Medallie af 1693 med Omstrift:
Monetam in melius reftituit. Paa de Tider bleve stagne paa Kongsberg de smukke Specie Rigsdaler og Croner. De 7 Slags Specie
Rigsdaler, som fra 1688, 1692, 93 , 94, 95 og 96 ere blevne faa
rare
,i.

-

..... - ="'■ ■ ’■ '

-

■' '

'

..-.i......

■

,

■

■■■■

(*) Hvorledes det gik ril med Mynten i dennes Sons den «lykkelige Cancellieraad og Mynte
mester
Tüd, NIÑÑ kftersees i det Historiske. Foruden denne
Mands store Forbrydelse, sññ maa man tilstaae, at Vedkommende / der skulde have
Tilsyn med denne Sag, overmåde efterladen har opfort fig, og ligesom givet Mande»
frie Haender.
Hen.

Chriftopher

Meyers

29z
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rare, at faae skal kunde opviise et fuldt Scot deraf, da der allene fra
1692 til 1696 inclusive bleve slagne 106943 Rigsdaler.

Skade man drog mere Omsorg for deres Bonitet og Ziirlighed
end for deres Conservation, den foranderlige Myntefod giorde fnart
Ende paa dem, og her havde Transmutatio virkelig Stced. En Forhsyelse blev dog fadt paa dem, den Kongel. Befalning af25 Februari
1693 tilholder Fogdere, andre Betientere og Kiobmoend, som vcegrede sig derved, at de skal antages for 6 Mark 8 stilling; men denne
Forheyelfe var vel ikke proportioneret til den anden stille-Mynk. De
res Gehalt var 14 Ledig, og paa Bruto Mark gik 8 î Stykker, og paa
den fine 9 rdlr. 24/z Styk.

I Steden for Pfenning blev indbragt GranVcegten.
Gierne har man vildek meddeelt en Tabelle over de Kongsbergiffe Mynter fra forsi af, men det har ikke vceret giorligt, vi maa altsaa allene anfore hvad os er forekommet.
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Dm fine Mark af 1710 s stil. Stykker er udmyntet uf rdlr.
dito Aars 2 stil, til 11 rdlr. 6iz stil,
dito Aars 1 stil. Stykker til n| rdlr.

En anden Tabelle lyder saaledes:
paa M ark: bruto. Dm fine Mark.
i Croner - I OL. 13! Gr. Lsd. lOf- ft. 7 rdlr. IQr,dl.4Oåst.
1690 2 2 Skillinger 5 L. 9 Gr.
II
I92f ft. 4
61A
I
Skill,
styk.
3
L.
210
ft.
II
64
■ 3
92 4 Speciedalere 14 Ledig
81 ft. 81
9
24A
10
99 5 Croner - 13 L. 6 Gr.
13 ft. 81
381
1700 6 8 Skill, styk. 9 Ledig
II
76! ft.
32
2 7 8 Skill, styk. 12 Ledig
102 ft. 81
II
32
1
6
Skil.
stk.
10
Ledig
12
15 8|
45 ft. 7f
180 ft. 31
32
13
s' 9i 2Skill.styk. 4L. 9 Gr.
1
2
Skil.
stk.
9
Ledig
60 ft. 7f
i°
19\
32
13
O I 9 8 T
il I Skill, styk. 28. 9 Gr.
253H ft; ^307 2 l6 89
Croner - IOL. Ig^Gr.
10! ft. 7
IO 40/3
25 à
13! 8 Skillinger 78. 9 Gr.
ft!
631
27
5t% II 32

Ao.

Da 1728 visse Personer vare betccnkte paa at giere et Forflag
til en nye, mere profitabel Myntefod, og en bedre Indretning med
Mynterne i Almindelighed, fik man fra Rentekammeret en Opteg
ning, hvad der var myntet fra Kong Friderici 4» Regierings Tud
til 1728 Aars Udgang, som synes at fortiene her at anfores:
Paa den Kiobenhavnste Mynt
Croner, 13 L. 6 Gr. ledige, den fine Mark
ndmyntet til ioi rdlr.
Ligeledes Croner ioz
ledige, den fine Mark
til 10 rdlr. 40 â stl.
,

Tilsammen

iooii4ti)tr.
7944

-

108058 rdlr.
Paa

296 D. Dm denKongvbergssc Mnnt
Lransp.
Paa den Kongsbergisse
Mynt Croner 137 lodige den fine Mark Lil
10z rdlr.
4^671*^,72^1
Dito Croner roz ledige,
Marken Lil 10 rdlr.
4O4J El.
:
271585
¿

108058 rdlr.

Summa Croner
Paa den Kiobenhavnsse
Mynt 8 skil. ftyk. 9 lodige, den fine Mark
til iiz rdlr.
- 186803 tto
Paa den Kongsbergisse
Mynt8ssl.ftk. af sam
me Gehalt og Udmyntning
1314087 rdlr.

428610 rdlr. 72 ssl.

320552" ». 72ssl.

Summa 1500890 tto
Af Mark fik. eller 16 ssl.
10 ledige, den fine
Mark til 12 rdlr. paa
Kiobenhavns Mynt - 264488 rdlr.
Paa den Kongsbergisse
Mynt
2 503 2o rdlr. 84 ssl.
O
Af i2 ssl. ftk. 9 ledige,
Marken til izs rdlr.

Summa

514808 rdlr. 84 A

Paa
(*) 1718 blev ved en Hollander indbragt til Friderichshald 2000
rdlr. i 16 ffl. stykker, p. p. 4 à $ lebige# saa hvid kogte,
og saa vel eftergiorde, at de nepxe knude stilles fra de Norske;
men bleve rsvcde derved, at der var fait 1717 og 1718 Aars
Tali paa disse iS sti. sik., da der i disse Aaringrr ingen 16 si!,
fik. Pare niMede her i Landet.

2444309 rdlr. 6osss
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Transp. 244430p rdlr. 60 ffl.
PaaKiebenhavns Mynt 2201246 rdlr. 25 stl.
Paa den Kongsbergiffe
Mynt
1488225 rdlr. 56 ffl.
Paa den Rensborgiffe
Mynt
•
1666666 rdlr. 64N.

Summa 5356138rdlr.49ffl.
2 ffl. sik. 4 ledige, den
sine Mark til 137 rdlr.
Paa den Kiobenhavnffe
Mynt
260000 rdlr.
Paa.den Kongsbergiffe 21669 5 rd. 6 5 ff.
En deel 5f ledige den
fine Mark til ii rdl.
6iîî ff. z z 2078 rd. 27 ff.
---------------------- 54877Zrdlr.92ffl.
Paa den Glükstadiffe
Mynt 5t8 ledige, den
sine Mark til 137 rdlr. 500000 rdlr.

Summa 1308773 rdtr.92 ffl.

Eneste ffil. styk. 3 ledige,
den fine Mark til 16
rdlr. 89 ffl
Paa den Kiobenhavnffe
Mynt
9 86 3 7 rdlr. 40 ffl.
Paa den Kongsbergiffe
Mynt af samme Sort
1537 rd. 30 ff.
Item z lod.
Mk. til ii
rdl. 64ff. 263 6 rd. 86 ff.
--------- --------4i74rdlr.2offl.
9109222rdlr. 9ffl.
Pp
Paa

<
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Transp. 9109222 E 9 ffl.
Paa den Rensborgiffe 3
lodig Mark til 16 rdlr.
89 ffl.
8463 5 rdlr. 40 ffl.

187447 rdlr. 4 ffl.
(Summa 9296669 rdlr. 13 ffl.

Saaledes af Mynte Protocollerne og de indkomne Regnska
ber, efter de hoye Herrer Deputerede for Ainancerne deres mundtlige
Befalning, extraheret udi Kongel. Majesmts Rentekannner, den
ii Junii 1729.
ved A. Norgenn Renteffriver.
pro Nota. Efter Deres Kongel. Majestcrts atternaadigste Resofutioner afa6 April og 9 Julii 1727, bleve de reducerede 2 ffs.
til 4 skillinger stk. ornrnyntede af 5 lodig Gehalt, den sine
Mark til 11- rdlr., som her ikke kan specisiceres, forinden
Extracterue over den fulde Udmyntning indkonurrer.
A. Norgens.

Det sortiente en grundig Undersogning, hvad Feil der er giort,
og hvilket Tab Rigerne har haft ved den alt for ofte forandrede Myn
tefod, og hvilken Rigerne var best tient med, som eengang kan blive
bestandig.
Naar man giennemgaaer de mange udkornne Skrifter, denne
Materie betreffende, bliver man gandffe vist bragt i en Labyrint;
mange har behandlet denne Sag uden at vcere grundig underviist om
Udmyntningens Beffaffnhed. Myntemester og Guardeiner har alle
ne leet panderos Fordeel, og giort en Hemmelighed af Myntningen,
tilspaanet siss langt ftorre Bekostninger og Afganger end vedburde;
Men ligesaa listige de har vceret at ffiule deres Kunster, ligesaa ukyn
dige har de varet i at bestemme den beste Myntefod, om de end havde
haft Billie dertil. Store og indsigtsfulde Mcend har undertiden ikke
truffet det rette, andre Har med sira mange Spidssindigbcder indviklet
Sagen, at den er bleven fast uforstaaelig, ingen Under da, at enten
Collegierne eller andre Enlbedsmcend, ja endog de Handlende ikke har
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haft det rette Begreb om dette, folgeltg er det ikke at undre over, at
megen Uorden er indbragt i deune Sag.
' Udi ingen Konges Liid er der myntet saa mange forstiettige
Penge, som i Chriftiani 4ri Tiid, af foranderlig Gehalt og Vcegt,
eller af Schrot og Kom, nren Mynten i denne Konges Tiid leed og
mange Omvexlinger i de angmndfende Riger og Lccnder, i scrr udi
den lange Lydste Kriig. Ç) Det er tilforne anmcrrket, at Vexler
paa de Lider, og endnu i meget senere Tider, var ikke i almindelig
Brug, etter at de fleste Handlende havde den rette Kundffab derom.
Af den Aarsag seer man, at adffittige Penge ere myntede i Forhold
med Hottandste, Portugisiske ja med Russiste, ligesoln at Moengde
fremmede Pengeroutterede heri Rigerne, hvis Vcrrdie blev besiemmet af Regi-ringen, dette maatte uomgiangelig foraarsage en stor
Forvirrelse.

Hvorledes er tilgaaet i Friderich zm Tid, har man ingen Un
derretning Din ; stal man troe en fremmed Autor, fom siger: Men at
Kong Friderich in. failt pa sa goda udwagar til Myntningeu, at the
til thenne Dag haftva bestand, ther ofwer hafwa m-nge undrat, besynnerligen then Tiden, som i the mal stod fa itta til uti Europa: (**)
Saa bliver det en stor Beremmelse for denne etters kloge Konge. Der
imod finder man atter udi Chriftiani Vti, men fornemmelig i Friderici 4ti Tiid store og lllccrkelige Forandringer, som viffeligeu har til
bragt Rigerne et stort Tab. Det mcerkeligste, at paa en og samme
Tild bleve myntede Penge, som ikke stode i Forhold med hinanden.
Dette maa visselig have vceret steed afUkyndighed, tildeels Harvel og
vceret Aarsag Statens betrcengte Onlftcrndigheder paa visse Tider.
Men det synes dog temmelig let befattelig, at naar enten Myntefo
den forandres fra det bedre til det ringere, etter og, at der paa en og
samme Tid myntes Penge af ulige Vccrdie, Schrot og Korn, at de
bedre med temmelig Fordeel kan forvandles strap til de flettere, ikke
allem af Egne og Fremmede, men i Besynderlighed af selve MyntePp 2
mesterne,
(*) Men man finder dog her ligesom i det folgende, at Penge bleve flagne og roullerrde af for
anderlig Gehalt og V<rgk, den ene Sort ringere end den anden.
C*) Tankar om Mynt-Wasrndet «tgisn« wid 1747 Aars Richsdag.
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mesterne, som faa meget lettere kan giore det, da de har Mynten
med alle Redskaber, Folk og Stempler til deres Tieneste, faa endog
Bekostningen gaaer paa Publici Regning, og Fordelen for deres. Saaledes ere forst alle vore store og gode Mynter blevne usynlige, at forbi*
gaae Specie Rigsdaler og Croner, og de crldre Mynter roullerede om
hinanden, Penge paa en og famme Tiid af foranderligVcerdie, nemlig
8 stil, den sine Mark til n4 rdlr., 16 stil. Marken til 12 rdlr., 12 stil.
Marken til izs rdlr., en yderlig Confusion, og ved Reductionen ikke
kunde bringes i Skik igien, og ikke muelig ved faa mange foranderlige
smaae Stykker og Vcerdier, at kunde bringe dem igien under en og
santme Forhold med hinanden. Smaae og ringhaltige Mynter ruedtager flere Bekostninger og en sterre Afgang, bliver altid uanseelige,
men har den Uleylighed tillige, at derved kan begaaes den siorste Un*
dersiceb ved Myntningen, og allerlettesi kan eftergiores.

Den Glykstadtste Mynt blev sorpagtet til Joder, forn udmyntede 5 Lender Guld i de ufle og uanseelige, nu reducerede 2 stil, styk
ker. At diste rued temmelig Fordeel har kündet ommyute vore 8 stil,
stykker, cg endnu bedre de ftorre Mynter, er Kyensynligt, men tillige
havde den beste Leylighed, ikke allene at forringe baade Schrot og
Korn under det accorderede, men endog til at udmynte en langt sterre
Qvantum, om ikke dobbelt end forestrevet, og bor ingen Tvivl vccre
jo faa er steet.
Unsteligt var det, efter en bestandig Myntefod var udfundet,
som stemmede nogenledes overeens med de Nationers, med hvilke man
har den ftorste Handling, eller hvor vore Vexler for det meste affoettes, hvilken maatte heller vccre noget bedre, end ringere, at en mere
anseelig Mynt blevpaatccnkt, og i storre Stykker, vel veed man, atder
udscrttes noget paa den Engelste Mynteforfatning, tuen ingen Nati
on har haft et sundere Principium og en redeligere Hensigt, t det at
den ingen Forstiel ncrsien har giort mellem de roullerende Penge og
det raae So!v, og i Udmvntningen hverken beregnet sig Slag-Schatzeller Monte-Omkostning, men ladet det gaae paa Landets Bekost
ning, men denne Uleylighed har derved indfundet sig, at den Engelste
Solv-Mynt, formedelst dette, fom og at ben er af ftorre Gehalt end
almindelig,
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almindelig, ncesten rued Fordeel kan omsmeltes og som rane Sslv
udfores. Med alle de Forflag, som i saa mange Aar ere giorde, har
dog den Engelske Myntefod i mere end ioo Aar bestandig vceret den
samme, da rnan indfaae den Forvirrelse, som foraarsirgedes ved at
forandre den. Ligefaa har dens Inddeling altid ncesten vceret den
samme, nemlig i hele og halve Croner, «shilling, sixpence rc. alle ef
ter een Myntefod og aflige Gehalt.
Saaledes skulde det vcere raadeligt, at den Danske Myntmaakte beftaae af hele, halve og fierdendele Rigsdalere, eller samme
Proportion i Slettedalere, at de maatte blive af fineste Gebalt, som
uluelig, og ikke med mere Kaaber beskikkes, end som behovedes til at
modftaae Glidningen, dog under den Gehalt, som det Selv afGuldsinedde oparbeydes, at et vist bestemt Antal kunde gaae paa Bruto
Mark, uden Brok eller Brudne-Tall, med ncettefte Geprcrg, men
fornenmielig krusede i Kanterne, og ved Ballancer eller under Presse
myntes.

At den yderste Tilsi-n med Myntemesteren maatte baves, at
der intet feylede i Schrot eller Korn; Naar saaledes skede, knnde
store Summer, i Steden for Tcclning, allene ved Vcegt beftenuues,
og hvilken Lettelse udi Handel og Vandel.
Skulde Myntefoden noget forbedres imod vore Naboers, var
der temmelig Formodning, at en sierre Agio blev ydet end deres
indvortes Vccrdie var, og vilde hen i Tiden maaffee bringe Banquen
en ftorre Fordeel, og af alle begierlig soges og modtages.

Det bliver og altid en LEre for Regieringen, det alle saa ve!
inden som uden Rigerne, har en fuldkonnuen Fident til dets Stempel,
eg at Mynten fuldkommen svarer til hvad den er bestemt til. Og en
delig at Myntefoden fremdeles maa blive uforanderlig i alle paakom
mende Tilfalde; Thi den mindste Forandring foder mange Besvcerligheder af sig, og er det ncesten allene de Fremmede, fom veed at
bringe sig jaadant til Fordeel; om Noden ffulde paatrcrnge, var der
vel andre Udveye, end just at gribe til den farlige Forandring afMyntefoden. Herimod vil vel indvendes, at en saadan god og anseelig
Pp 3
‘
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Mynt snart vilde gaae ud af Landet, efter som alle Forbud i den Sag
ere som kmfteslose, rúen denne Skicrbne har alle Rigex, hvis Han
del er i Undervcegt/ etter hvor mere indfores end udfores. I saadan
Tilfcelde kan Battancen paa ingen anden Maade erstattes end ved dm
gangbare Mynt, etter ved de cedlere Metaller'/ raae etter myntede.
Staaer dette fast, saa var det let at calculere hvad der vilde blive meest
profitabel, enten Ballance blev betalt i saadan god eller i de forrige
ringere Mynter. Det er vel saa, at Vexelcoursen ofte ikke bestemmes
af det ene Rigets Mynt mod det andets, men saa er tillige vist, at
den i visse Tilfcelde ofte derefter determineres/ naar vore egne hand
lende veed at detiene sig deraf/ som andre. Maaffee Regieriugen har
haft lneget mindre Fordeel af Myntefodens Forringelse end de fleste
troer. Lad vcrre at der blev vundet en 16 à 17 pr. Cento, etter saa
mange flere Penge blev udrnyntet afdet sine Selv imod tilforn, saa
blev det ikke vundet uden af dem, som bleve lonnede afden Kongel.
Casia, og deriblavt kunde ved den Militaire Etat intet vindes, da de
uomgicengelig nlaatte have saa meget, at de kunde leve, og var lige
meget, om de fik mere Gage i flet, eller mindre i bedre Mynt; thi
alle andre Ting, af hvad Navn de var, maatte jo ufeylbarlig stige i
Prüfen i samnie Forhold, og efter al Rirnelighed end mere, fornem
melig hos Fremmede, legges nu her til, hvad Tab de gamle gode
Mynter leed der under, bliver der en stor Rabats)tillige med de store
Oinkostninger paa en flettere Mynt.

Skulde nran derimod calculere det store Tab, som Rigerne, Undersaatter i Almindelighed, havde den gandffe Tiid de rontterede, og
siden ved Reductionen, da vilde det falde gandffe anderledes ud.
De(*)
(*) Paa dé Tider forend Handelen blev ophervrt med Hamborg, blev fast alt hvad Armeen beHovede, taget derfra, de sieste Kisbmtrnd i sirr Kramhandlcre forsynede sig allene fra dette
Sted, vore Penge bleve der imodkagne med en anseelig Rabat, da i stñden for -7 pr. Cento,
bk» tagen af Hamborgerne vel meget mere, de kom tilbage for fnIdVcrrdie, rttournerede atter
med samme Asflag, og saalcdes oste frem og tilbage. Vore Engel fle og Hvllandste Vcxeler
bleve der allene forhandlede. Stor Under, hvor Rigerne kunde saairdes udholde. Hvad der
stede ved Reductionen og den Hamborger Courante Banque er alt for »e! bàdt, det ustrdsyàste ss alt, at de neppel troede Een i Dannemark forstod 'at iadsee dette deres spidsstndige Pagfund.
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De Handlende har formodentlig varet Äarfag til Reductionen, formedelst den hoye Vexelcours paa de Tider, men ved denne
Reduction lrdde atter Undersaatterne et vigtigt Tab. En naturlig
Folge afalle faadanne Forandringer. Vel faldt Verelcoursen endeel
ved denne Forandring ; men et Beviis at den ikke allene dependerer af
Forsticellen paa bedre eller ringere Penge, kan tydelig fees, af den
Hoyde ben siden er ftegen til, endfkiont Myntefoden siden den Tud har
nafren vceret dem samme.
Overalt kan vel Regieringen besiennne
Myntefoden og dens Indeling i mindre og ftorre Sorter, i Dalere,
Marker og Skilling. Men i Almindelighod betragtet, bliver bog
baade Guld og Selv intet andet end fom et Slags Wahre, det heder
vel at begge er et Maal, hvorefter de andre Wahrer determineres, fom
i sig selv er vel rigtig ; Men naar man ex. gr. seer, at i Skpd. Jern i
Dag gielder 19 rdlr., en anden 11 rdlr., kan man ligesaa snart sige, at
det er Solvet, som er falden iPriis i Henseende til Jernet, four Jer
net er ftegen i Priis i Henseende til Selvet. Overalt faaer Penge dog
ingen anden Vcerdie end efter det sine Selv det indeholder, faa al
Slags Beffikninger er intet uden et Blindverk og á pure perte, uden
for saa vidt at det kan give Pengene en consistence, bade bestandig skal
roullere. Atle Forhoy^lftr og Myntefoddernes Forringelse betreffer
allene Undersaatterne. Fremmede taxerer Mynten efter sit Indhold,
med Len Forskiel, at de ständig veed at bringe sig sierre Fordeel af de
flette og ringhaltrge Mynter. (*)
Man har dristet sig til, i Anledning afben Kongsbergiffe Mynt,
og de foranderlige Myntefedder, at tilfoye disse Anmerkrftnger i den
beste Hensigt, har man seylet, faaer det gane paa vores Ukyndigheds
Bekostning, og vel om det maatte blive en Anledning for dem, fom
seer dybere, at overveye Sagen bedre. Dette maa dog endnu tillegges, at af ovenbemeldte Summa over Udmyntningen fra 1700 til 172'8,
■
sees
(*) Saaîedeê i Særdeleshed blive alk Europñiffe Mynter ansett og modtaget i al den -Ostindiste
og Chincsisie Handel. V.m Jufti, og adssillige før ham, har derudi fuldkommen Ret,
at <ii den Fsrvirrelft i den Europiriste Mynt aldrig bliver h«vtt, forind at Gslvet igierr
aliene bliver anscet som Selv, og i Steeden for den nu varende Jndeeiing as Penge, man
behoved; allene at betegne Vñgten og Gehalten paa det gangbare Sslv, og at åegirrmgerae vilde ved deres Stempel sñtle denne Sag i Rigtighed.
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fees, at der i den Tttd er myntet p p. en 1500,000 rdlr.i2 og 1 Skill,
styk, af forfficcttelig Gehalt og Vcegt. Dertil er medgaaet 111991
Mark flint Selv, man maatte sperge, hvor er denne Summa afbleven, neppe ffulde de verre gaaet ud af Landet, og umuelig kunde om
smeltes, eller bruges til Beffikuing, vel seer man en ringe Deel der
af, og nogle faa maa vel verre ommyntede. Man kan nsesten sige,
at de for det moste ere forsvundne, etter saa got som tabte for Ri^
gerne. Havde derimod dette Selv verret udinyntet i Croner efter for
rige Myntefod, havde der verret deraf udbragt nceften en 1200,000
rdlr., som havde verret i Behold, eller Rigerne derfore nydet fuld Va
luta, da de foroinmeldte attetider tilsidft maa forsvinde, og neppe
bor regnes i Rigernes Eyendommelig roullerende Capital, etter i
Handel og Vandel bor komme i Consideration, (*) men aliene som
en ffitte-Mynt, enten til at supplere med, etter for Daglonnere, Arbrydere og Fattige.
Proportionen mellem Antallet af de roullerende Penge,
maatte vel kunde udfindes, nemlig hvilken Deel af det til Mynten
desiinerede Solv, ffulde udmyntes i Rigsdalere, etter Croner, hvor
meget til halve, til fierdendeel, til ottendedeel, hvoraf de mindste burde ikke blive mindre end 8 Skill, stykker, soM proportionaliter burde
aftage ned efter, nemlig et mindre Antal af de smaa, og det ftorste
Tal af de store, saa troer man, for at spare det fine Solv, at man
uden Fare kunde benytte sig af reent Kaaber til 2 og 1 Sklll. stykker,
og deres Antal burde og ey blive alt for mange , eftersom ingen skulde'
vccre tvungen at antage flere end under 8 Skilling paa stor eller liden
Summa, nemlig 7 Skilling i det hoyeste, alt hvad gik der over, at
betales i Solv-Mynteu. Et Aars Forsog vilde vise, hvad Summa
Rigerne i saa fald kunde behove; og naar engang Omkostningen der
paa var giort, behovedes ikkun en foye Tiid efter anden at myntes,
ligesom nogle ffulde forsvinde.
Men disse 1 à 2 Skilling KaaberPenge, maatte da fuldkommen indeholde saa meget Kaaber, som
svarede
(*) Der fcrtås, at i de eeldre Tider Embedémarnd klagede over, at de i deres Gage maatte
modtage Rosenoblrr og anden stor og vigtig Mont, og ikke kunde nyde noget til daglig
Udgifter.
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svarede iinod Myntefodeu af Solv-Penge, eller paa Let neermeste,
og tillige med megen Fliid sorarbeydes med smukGeprcrg, og krusede i
Kanterne, som vist nok blev bekostelig, men sira var rnau og vis paa,
at de ikke bleve eftergiorde ; tilmed saa vilde den ovenmeldte Betalningsmaade bindre sierre Qvantitet at blive gieugs, end behovedes; thi in
gen kunde indbringe nogen Qvantitet, og for en ringe Deel var det
ikke Umagen vcerd, for en falsk Mynt, om han og kunde komme til
Rette dermed, at giore flig Bekostning. Og naar det forste Udlerg nred
disse Penges Myntnmg var giort, som forhen er meldt, vilde det ko
ste lidet at supplere , hvad som maatte deraf forkommes Liid efter
anden. (*)
Det er ikke let at begribe, hvad der har vceret Aarsage til alle
de hyppige Forandringer i Myntefoden i et ivode Aar. Udi visse An
stalter seer man tydelig, at baade de fem har giort Forslaget, om det
ellers er ffeed i en redelig Intention, og de lom har haft dermed Ind
sigt, ikke har indseet Sagen rettelig, thi: )(**
i. Kunde det lettelig erfares, at alle Forbud, mod den' fra
Fremmede stceder indbragte smaa Mynt, var forgieves, da samme
Forbudde saa ofte ere igientagne, ligesom at forbyde de gode Mynter
at udfores eller omsmeltes, eller ommyntes. At forbyde hvad som
ikke kan hemmes, er at misbruge den Kongel. Myndighed, etter at
scctte
(*) Skulde 2 skil. styk, blive for store af Kobber, kunde der myntes et maadelig Antal eller
Summa enten as 4 stillinger eller 2 stillinger, as 7 s g Lods Gehalt, mm af lige indvor
tes VerrLie, som den sorige simre Mynt, og maastce hellere 4 stil. styk, end 2 stil. styk,
som nettere og bedre kunde prwges.
(**) Paa den Did Tvistigheden paastod med den Hamborgiste Courant Bank, fremkom ibland
andre et Skrift, under Titul af vertrautes Schreiben eines zu Amsterdam ivohumdeu palriotischrn Hamburgers, au seinen Bruder 1734, som i Hamborg blev confisceret, og under
hoy Stras forbuden at maatte ßndrs, sa,i t et Prcrmiom as 200 à, til den fom kunde
angive Autor rc., som stal have vcrret Etatzraad Andreas Höyer, der ved Reductione» var
Committeret i at udstade ea nye Myntesod. Derudi disse Ord: Es ist wahr, der in Dan
nemark Ao. 1711 und in den folgenden Jahren, durch Mündige oder wohl gar eigennützige
Leute, veranlass! Fabricirung der geringeren Müntzsorten, kêvtr nichts anders als viele Unordnungen in Commercio nach sich ziehen. Og strap derpaa: Danneniark hatte ein so kostbares
Lehrgeld in Müntzsachen gegeben, das ein abermahliger schändlicher Absprung vorn alten Müntz
Fuß nicht weiter zu besorgen war rc.
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fatte den udaf sin Hoyagtelse, det er de vel overlagde prcccautioner og
Anstalter, fom skal giore det beste herudi. (*)
2. Og dette Forbud kunde umuelig hindre Myntentesterne, i
sier de, som forpagtede Mynten, og som havde Mynten i deres egenraadige Magt, at kunde mynte dobbelt Qvantum af saadan ringe
sinaa Mynter, og det med saa stor Fordeel.

z. At gode og flette Penge roullerede i Begyndelsen paa en og
samme Tid, uden Forheyelse etter Opgielt paa de store.
4- At ofte den befalede Opgielt ikke var proportioneret. 1693
25 Febr. at de Kongsbergsse Specie Rigsdaler ssal antages for 6 mk.
8 ssil., endssiont man vcrgrede sig derfor; og 14 April 1694 var de ey
mere at bekomme, derfore i ftftdeit at betale udi Croner med 6 pr.
Cento. 26 April 1701 ikkun betale 1 pr. Cento af Croner mod Cou
rant Mynt, 10 Julii 1705 atter ophcevede og ssal gielde som Coursen
er. 23 Junii 1718 at ey maa tage mere i Opgielt paa Croner mod
Courant, end 4 rdlr. à rvode, da Myntefoden allerede var izz, og
en saadan Crone efter sin intrinsèque Valeur var vcerd mod 12 ssil.
styk. 84 ssil. og mere.

5. At de ringhaltige Penge i saaday Qvantitet, som forhen
er meldt, staaer ikke til at ommynte, uden ncrsten af samme Gehalt,
som den 26 April 1727, at de reducerede 2 ssil. styk, til 4 ssil. styk, af
5 Lod Gehalt, dog efter den da forbedrede Myntefod, men var dog i
sig selv en uanseelig Mynt, og hvilken Summa, hvilke forgieves Om
kostninger, troelig at denne ommyntning ey heller varede lcrnge.
Hvorledes muelig at ommynte en 12 à 15 Tender Guld i 2 og 1 ssil.
styk., hvorfra ssulde det sine Selv komme, som dertil ssulde forbru
ges, og hvilken Forssiel ssulde man heri fundet i deres Schrot og
Korn, naar de bleve omruyntede, imod hvad de ssulde have voeret,
efter
(*) Naar Landets Mynt blev saaledes indrettet som forbemelt, kan forst et Forbud paa fran»
med smaa Myntes Jndftrsel have st<rd: thi de bliver nasten kiendelig for alle og enhver,
fra de gode og med Fliid wyntrde danske Penge, kigesaa med Kobber Mynterne, naar der
bliver draget vcdborlig Omsorg for dens smukke Gepmg, og Kobberet svarer til dens paasadle Verdie.
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efter det anbefalede eller det accorderede; thi her har den myntende den
beste Leylighed at giore sig Fordeel.
6. Beklagelig at Noden ffulde vcere etter blive saa stor, at
Regieringen maatte bortforpagte sin Udmyntning, og endnu inere til
Joder og paa Rigets yderste Grccndfer! Gib den Tid aldrig mere
maa komme, gchriftiani 4ti Tiid var Mynten paa selve Slottet.

7. Man savner og den fornodne Indsigt i selve Myntmngen,
faa vel i Henseende til Myntkofterne, som den accorderede Afgang,
hvilken sidste Post har vceret meget efterladen accorderet, langt over
hvad den burde vcere, og i lang Tud har vceret et Blindverk. Skulde
nogensinde en anseeligere og bedre Mynt paabydes, maatte vel An
stalten ved Udmyntningen blive anderledes. Hvor vigtig denne Sag
anftes paa andre Steder er bekiendt; thi det er og altid bliver Regie
ringens Sagat sorge for, at Mynten indeholder netto det, som den
er bestemt til, og at Kongens Stempel derpaa maa blive fuld
Forsikring.
Sluttelig bliver det nok mådelig og meeft overeensftemmende
med Rigernes og Statens Velfcerd, at naar den rette og fordeelagtigfte Myntefod engang er udfundet, at den maae blive bestandig uden
nogen Forandring, og at aldrig Penge, store etter smaae, nogensin
de maa blive gangbar, uden de, som ere af en og samme indvortes
Vcrrdie, nemlig den fine Mark udmyntes paa en og samme Maade
baade i den store og mindre Mynt, hvorved Mcengde Uleyligheder forekomlues, og foruden en ftor kcettelse ndi al Handel og Vandel med
fremmede Nationer, hvilke vel ikke heller indbringer i deres Myntefod
nogen Forandring, og da vil Proportionen altid blive den samme.
Da man ikke har vceret i Stand at fremgive en fuldftcendig
Tabel, over hvad der er udmyntet enten i Christiania etter paa Kongsberg, fra Solv-Verkets Begyndelse, med samt hvad Myntesorter,
Afgang rc. Vil man ved dette Stykkes Slutning dog anfore, hvor
meget Solv og Kobber der er vundet ved dette SåVerk fra forsi af,
tillige med hvad Forffud der afZahl-Cassen fra 1684 er giort, og hvad
der igien derpaa er betalt afben Kongsbergffe Cé, som folger.
åg 2
Extract
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D- Sm den Kongàgffe Mynt

Ertract
over hvad Solvog Kaaber der er Udbragt ved
Kongsberg, fra dets forste Opkomst til
Aarets Udgang 1772.
Aare
ne.

Udi
Udi siint Solv.
Haand-Stene
Kaaber.
Mk. Lob. Qv. Ort. Mk. Lod. Qv. [ Mk. !Lod.
1
1
109 2
1464
2

1623
24J
25
26
2972
2401
27
4682
28
29
5169
30
6347
5820
31
'32
3579
3624
33
4298
34
5510
35
36
5515
6240
37
38
5542
39
5745
5503
40
41
5078
4425
42
4577
43
4403
44
5819
45
Låtr.ll 5)8722]

13
4
6
li
6
2
2
6
i
i
14
8
10
3
il
4
15
15
13
u|

& 12
7
ii
9
29 10
3
547 -15
3
2 3
25 14
14 12
3
2
i
7
5
1 3
65
3
63 15
34 233 ro
12
2
3 3X
16 8
2
22 4
i 31
15
5
10 15
2 3i
2 31
8
5
2
10 3
4
2
53 15
2]
7
3 32
¡>| i ]]i272\ ?j
2

i

2
3
i

277

3
1
2
2
2
2

2
3
3
3
2f ■
zs]

479
2277
1282
2I7O
6486]

8
8

Aarene

vg Solv-Verkets ProducterAarene.

Udi
Haand-Stene
Mk- |So6.|âv.
1272
7 31
35
3
48
4
3 2
29
6
14
27
7 3
2
i8
12
2
27 14 i
59 9 2
2 i
68
5 i
41
I
15
21
5>
4 12
40
8 3
301
D
37 13 2
30 4 3
28 15 I
143 12
633 14 3
3 31
4
I 13 2
10
3
21 B
I 3
27
3 14 i

Udi fiint Solv.
1 Mk. !Lod. Qv.IOrt.
2
i
Trans. 98722 ii
i
2
1646
6044
2
if
7183
47
2
2t
6484
8
48
i
21
7168
49
6172 15
3
50
If
2
2
14
51
5315
Ii
5530 9
52
If
5441
6
3
53
If
7575 15
54
2
12
3f
7354
55
2
12
6614
56
3 ! if
6297 IO
57
ii
3
6874 4
58
2-1
i
-¿4
5675 12
59
2f
6590 IO
60
If
8186
61
5
i
21
8902
62
5
i
2
3
63
9073
if
64
8404 14
2
1Ti4
7041 15
65
-134Â
66
6653
3
I
2
i
6)87
67,
5205 12
3
3
68
i
2
6
5917
69
I i
5510 14!
70
! i
7387 15
' 71
2
3
72
4740' 8
2
3024
31
8
73
31
3
!
4198
51
74.1
Latr.|| 28588 if Si
I 3 ll298o|

Qq Z

Z09
Kaaber.
Mk. Lod
6486
1958
6712
13478
5230
5934
5534
7322
6248
3242
3644
2038
4812 6
4785 6
2989 13
5295 8
10359 13
4673
2938 3
6832 9
4236 12
1844 14
6706
1700
2676 4
2557 10
5096
5803 12
2475 3

8! r !! 143609! I |
Anrene

ZIP _ _ _ D. Om den Kongsbergffe Mynt
Anre
tte.

Udi
Udi fiint Sold.
Hnnnd-Stene
Knabe
Mk. j Lod. Qv. Ort. Mk. Lod.sQv.
Mk.
Trans. 285881
2980
143609
8! 3
9
3
1675
2
2
3864 14
76
3387
3i
4
3
2636
77
2|
3
78
5299 41
3
3
i
79
7145
4
3
80
7420 6
i
6094 10
81
2
82
5223 II
31
i
83
3525
7
if
2X.
i
84
1579
^4
5283
24590 6
i
85
3616
^4
86
5752
It
5
3
2439
87
5294 II
3
3790
88
I
Ii
2a
3186 13
2
89
X2
90
3060 4
X
91
3357
2
5
3
92
2
3893 10
5361
i
93
If
4
5864 ii
6 13
94
i
3394
4
3
6371
95!
3696
2
7:
31 434 14
4
6679 9
96,
2
7
3929
4 Ii
X
8205
20
97
8
8
5483
3
3a
3
I
ii
98
7088 ii
D
4885
3
2J
I
2
2126
i
6418
99
21
6
2 4
-¿4
1700
5936 10
3273
1267
I
31
7598
14 8 Ii
3
16
i
2
7550
4530
3
3 3
3
ii
2
5091
2)00
D
Latr.jl437i48| ij|
i| till 34971 "l°l 3 H190032I 2f|
Anrene

ogSàVerkets Producter.

gu

Aare
ne.

Udi
Udi stink Solv.
Haand-Stene.
Kaaber.
Mk. Lod.IQv. Ort. Mk. Lod. Qv.
Mk. Lod.
I1 jj
Trans. !437i48 B
i
10
190032
3497
3
2f
4¡
3!
i
9277 i 8
1704
6858 13
4:
27 14 2** -V5
or
8940 , 1
174
6 32
5902 IO
It
5
2
6
2fi
201 12 2
8285 li
!1!
9562 i 10
i
I
121
7
2708
8. 3
8 11996 ! 7
5864
3
^4
!
i
1095
1
2
312
1
2
7
9
10 10739 13
2
21 14 3
2-1
2
li 15512 ii
I i
8
4850
12 15490 10
2
2
16 14
6634
12639
2
IO
5700
5
13
51
34
1
4063
14 12689 15
8
9
2
19 IO 2f
9088 10
3f
3209
i)
16 12744 h
3
4108
2
23
3
IT
17, 21793
1769
It
4
6
18 19685
2477
19 14824 1 12
4149
3241
?
20 12762
2
17 13
4
21 13671 li
2
16 12 21
6567
iz
22 16884 2
21
3t
7
7
2
2
23 16712 6
39
8 32i
2128
10
i
14
2
24 14384
s
6455
i
2
25, 11844
6396
8 12 -*0X1
26' 13640 li
2
27 j 12
5394
27! 11163
2
2
7120
3
8 2 !
14
12
28! 11237
16100
7
29
i
It'
8357 14
8207
8
4
30 10688
2
6
2 14 2t ' 10480
2
6
SI
8539 12
5 1
9897
IO
1
2
32
il
9279
3i 10549 13
Latr.||800)37| 2|
2]
ÜI4493Í ioj M376W 6E|
Aarene
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Aare-i
ne.

Udi
1
Udi stint Selv.
Hnand-Stene.
Kaaber.
» M, Qv. Ort. Mk. 1 Sich. 1 av. ' Mk. ,Lod.
1
Trans. 800537
2
2
10 i ■337618 6t
2 4493
1
17
2
15
1733 17480 3
2 :
19863 ii
2
li
17093 6
34 16875 14
4
5
10
i
35 14957
4 4 2 i 10190 5
3
36 12545
8 15 li
4
3
9734 6
i
12746
i
2t
37
3
15
9947 ii
2 12 li
i
10293 I5i
38 18946 B
2
6
i
39 15641
7 li 12259 71
40 18492
2
"2
14449 5f
7
3
2*
41 24076 12
i
5
18770 I2i
10
2
8
42 19887
5 2i 15813 3
i
2 4 li 15216 6
i
43 19142
6 12 2f 17672 4i
22716
3
3
44
i
45 24324
3
15 15 li 19090 12
46 27638 12
3
9 If 19006 I2Í
3
29921
i
i I
7
47
3
23703 7
i
I
5
48 24122
5
3
19174 2Z
6
8 I
49 19228 7
15159 12.
il
6 i 17370 4
50 22063 13
i 15 X 18553 15 i
2
5
51 23676
4 1
24045
6 i)
52
9097 9f
3
24349
8
13
53
9495
3
5 13 li 11056 8 i
54 24131
8
55 23035 13
5 li 16383 i>i
6
6 15 li 13840 8
56 25068
2
I
57 28930 15
19728 7
4
i
58 27196 4
5. 27 18559 14Í
4
il 10 li 16224 6
3
59 27852
3
60 26355 15
2
2 I*■ -43- 20237 I2i
10
61 27802 12
i
5 3i 22358 5å
3
La£r.||l4437891 7 l 31 311146781 4| 2411797963, gil

Aarene

og Sà-Verkets Producter.

grz.

Udi
I 1 Kå.
Haand-Stene '
Udi fimt Sotv.
Mk. Lod.
Mk. 1 Lod. Qv. Ort. Mk. Lod. Qv.
2f
Trans. 1443789 7
797963 8f
3f 4678 4
3
X
i
i
il
1762
i
19369 7fl
28643
7-1
7
22
29513 14 2
11981 1 5l
t
63
oil
26
i
16988' ?»
25644
64
3
5
20
5034 64;
2
65
5 3
31538 7
i
66
79 .8 3f
32435 13
2
30610
67
2
2785 31
13
il
8
1415 7L
68
31
3
35313
X
f
1615
69: 30158
2
67I 14
13
8
12
16
70
31225
i
i
'
i|
1115
4
3
16086
15^
il
6
i
71
28944 15
3*1
j
72
i
2
343 4 2 ! 15294
23949
Sum. J J17717661 14I 3 J 3.11152^1 9l ÜI889649ÎI4 !
Aare
ne.

P. 8. For Aaret 177zudbragt Sold 26611 Mk. 2 Lod.
Gr.
1774
23579 Mk. 9 Lod. Iizz Gr.

Rr

Zl4

D. Om Roraas Kaabrr-Verk.
* *

* *

* *

* *
*

(§ldrn der i Solv-Verkets Historie forekommer noget om Romas
Kaaher- Verkes forste Optagelse, og dette Bergverk nceft Selv-Verket er nok det vigtigste i dette Rige; har man vildet tilfore dette
Roraas Kaaber-Verkes Producter fra Begyndelsen af til 1772 Aars
Udgang.

4------ »- ----- 4---- 4"---- 4—----------- 4»
Extract

Over tilvirkede Gahr-Kaaber ved Roraas Kaaber-Verk, fra 1646
til 1772 Aars Udgang, med hosfoyede Beregning over Tilvirkningen,
faa vel som Hans Kongelige Majestcets Intrader
af Tiende, Told og Accise.
Prisen Hans Majestcets
Aaret^ Tilvirket Gahrpr. Skpd.
Tiende.
Kaaber.
Skpd. 1 Lpd!Pd.
Rdlr.
fral 646 Skpd. Lpd. IPd.
Tiende frie.
til 1648 1130 16
fra 1649
134
til 1651 13’40
52
8
57
574
80
12
806
53
66
660
54
69
690
55
68 o
68
56
82 12
826
57
I
OO
1000
58
70
700
59
60
75
750 i
ICO
61 1000 i
62
750
75
63! 1000
I OO
54
Latr^il^oól 16 I
U
54 1¡ 1077 [ 12 I
I
Aaret

-.u., 1..Í.1 ir. jf- - --- -----

Anret

Trans.
1664
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
9111
92 i
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Prisen Hans Mnjeftoets
Tilvirket GnhrTiende.
pr. Skpd.
Knnber.
Skpd. Lpd. Pd.
Rdlr.
Skpd. Lpd.
1077. 12
16
11906
54
60
600
IOO
1000
6O
600
500
50
650
65
90
900
876
87 12
120
1200
IOO
IOOO
9OO
90
1
IOO
IOOO
IOO
IOOO
8OO
8o;
9°,
9OO
61I 17
6l8 12
31
l6
9
98
5
8
60
600
800
80
790
79
2
332
5
4
33 i 4
712
5
71 ; 4 8
T
T
1 ^"2
830 7
13
83
9
636 10
9 i
63 13
I 0
2 13 5
1021
1.02
8
4
6 6 ro
3
973 4
97
96 18 12
8
969 7
1200
120
IOOO
IOO
IIOO
IIO1

Latr.||355i4| 16 j 9 ||

54
Rr 2

il M38Î

7 1 8^1
-

Anret

D. Om Rsraas Kaaber-Verk.

gi6

Tilvirket Gnhr- i Prisen Hans Mnjeftccts
Knnber.
pr. Skpd.
Tiende.
Skpd. 1 Lpd. !Pd. i Rdlr.
Skpd. ! Lpd. Pd.
Trans. 35514 16 9
3438
I90
1693 1200
120
1055
105 10
94
95 1350
135
120
96 1200
54
90
900
97
70
700
98
850
99
85
114
1700 1140
130
i 1300
2
97 10
975
1260
126
3
151
4: 1510
5 1335
133 10
6 1467 10
146 15
131 18
51
7 1319
3
51
146
1460
8
9 1456 10
145 B
10 1280
128
il
148 10
1485
12 1355
135 10
13 1335
133 10
148 10
14 1485
10
1162
116
IS]
80
5
10
131 17
l6 1318
ni 1202 12
120 5
8
4
8
93 7
933 15
18
IO
'
il
835
83
19
652 IO
65
20
80
5
930
21
93
Latr.¡ ¡699681 7 l 6f|| 268 ¡1 68831 *5 12/d

Anret

1

Anret
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Prisen
Tilvirket GahrHans Majefterts
pr. Skpd.
Kaaber.
Tiende.
Aaret
Rdlr. i Skpd. LM! Pd.
Skpd: Lpd. M.
Trans. 69968
6i
6883 151 2/0
268
7
1722 1087 10
108 15
10
1102
110
5
23
12
112
1128
72
8
15
24
116 10
79
25 1165
112 13
26 1126 10
72
1314
131
70
8
15
27
9
70
168
28 1680
145 ' 6 1
7.0
29, 1453
30 1354 17
8
135 9 12
74
1470
8
75
147
31 i
51
13?
1606
16
160
75
1;
91
13
- 32i
1332
5 bi
133
74
4 9?
33
170 17
73
34: 1708 15
8,
190
71
351 1901 13
5f
3
57
i Ilf
225 18
21
36; 2259
69
70
37 1185 16 131
118 li IOrf
1
12
267
14
2674
38
73
9
) 3
6
186 6 IO939 1863
51
73
40 2367 9 101
236
71
14 151
41 1988
i 15I
69
198 16
31
42 2078
207 16 13I
68
8
81
68
43 2439 14 14I
243 19 71
21
68
2747
6i
14
274 15
44
2494
68
15 Hf
249 9
9?
45 i
276 li
66
46 2765! 15
71
81
47! 2604
260 8
66
61
2 I3f
65
48 2548
254 16
2241
224
2 1 23
61
64
49;
220 13 2-65 1
50 2206 li
6z
Latr.||12386;| 15 ,15« ||
2166^12273^ 4 |i5y|
Rr z
Anret
i

4

zi8

D- Om Reraas Kaaber-Veck.

Tilvirket GahrAaret
Kaaber.
Skpd. i Lpd. Pd.
Travs. ! 123865 15 15#
2241
6|
1751
10
1970
52
6
53
2295
4
2
2331
S
7
54
55
1891
5
II
2106 7
56
57
2114 il T ¿-i9
21691
! il 1)9I,
58
1906 16
9
59
60
1951 19
4§
4
61
9
1879 14
8
62
2095 13
9
63 1 2015
3 I41
2301
2f
64
9
12
3017
■ 65
8f
66
3216 il IO|67
3397
4 13I
2964 10
68
69
3289 13 12
70 2746
81
71
21
3469 10
72 1 3505 12 I2§
Sum.||i78742| 15 I n-t

Prisen
pr. Skpd.
Rdlr.
2166
73
75
72
66
69
70

)1
),
'

H 2591

Hans Majestcets
Tiende.
Skpd. ! Lpd. Pd.
12273! 4 11 5c44 -i
a
224- 2
3
I
■ 197!
' 229! 10 7
233
2 lut
2
81
189
210 12 i Hi
211
9
216 19
3f
190: 13
9 ff
195
3 14I
187 19 6f
209 il 41
201 : 10
6-fV
> Disse 2de A ar for
\
undt Tiende frie.
02
321 13
339 14 71
296 9
6
328 19
8
12
9
274
"9
346 19
il
350
4t
H17229I
|iaj$|

P. S. 1773 Gahr-Kaaber 3433 Skpd. 7 Lpd.
heraf Konge Tiende 343 Skpd. 6 Lpd.
1774 Gahr-Kaaber 3829 Skpd. 9 Lpd.
heraf Konge Tiende z 8 2 Skpd. 19 Lpd.

8 Pd.
12 Pd.
11| Pd.
15 ; Pd.

An-
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1. Dette anseelige Kaaber Verk beliggende i Tronhjems Stift, Holt«
aalens Prcrftegield / t en sier ode og aldeles ufrugtbar Egn 14
Mile fra Tronhjems Bye, er funden af Bonden Hans Aafen,
der levede i n6 Aar, han ftaaer i Romas Kirke afffildret med
Finde-Stussen i Haanden.
2. Efter at Kaabergangen faaledes var funden, blev Verket forst op
taget 1644 af l-orent2 Loifius Schichtmester ved Qvikne; Men
derefter erholte den Kongelig Cammertiener Jochum Jürgens og
Participantere allernaadigst Privilegier paa dette Verk under
9 November 1646, og faaledes er det ved et Interessentskab dre
vet irBtil ncervcerende Tiid.
3. Af forestaaende Tabel sees, hvad dette Verk Aar efter andet har
kastet af sig, saavel i forrige foin dette Seculo.
4. Hvad Priis Kaaberen hvert Aar har vceret udi, derom har man
ingen tilforladelig Kundskab kundet erholde, fornemmelig i det
forrige Seculo, mennaar af de bekiendte forstiellige Priser tages
65 Rdlr., som et Medium, synes det at kunde passe sig med det
rigtige; i forrige Seculo var den mindste Priis 54 Rdlr. og i dette har Den steget over 80 Rdlr.
5. Af Tabellen sees at vcere udbragt. Gahr Kaaber 178742 Skpd.
15 Lpd. ich Pd., beregnes denne Product i Penge til 65 Rdlr. prSkpd., bliver det 11618281 Rdlr. 14/0 ffl.
6. Af ovenstaaende Surnma Kaaber er i Tiende til Hans Kongek.
Majestcct erlagt 17229 Skpd. 12^4 Pd. deri Penge à ' 65
Rdlr. bliver
»
•
1120558 Rdlr. 58/^ fif.
I Told afl6i)izSkpd.9Lpd.i4LWd.
à 7 Rdlr. pr. Skpd.
1130594
451=4,
I Accise afdet vundne Kaaber fra 1692
som bliver 130426 Skpd. 3 Lpd.
6B Pd. à 48 skil. pr. Skpd.
65213
10/Summa 2316366 Rdlr.

Kan-
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Kancellieraad

Dei chmans

Efterretning
om negle

Steenarter og Ertztt/
samt deres Forftiellcr i Tyngden.
O-M84Z-0- -tzHLM-OO-GWZsr-O WO

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

Felgende No. har jeg paa den Maade prevet, og taget denr
saa reene og ublandede, fern det har varet gierlig, og reduceret Richt
pfennings Vegten til den brugelige Indeeling i iQootie Deele.
No. i. Mispichel eller hviid Kies mod BryndVand,
som iooo til
2. Fliegenstein Arfenicum Nativum
Z. Tung Spathen
=
4- dito fra Gibs-Gruberne
°

5. Islandff Crystal, Spatum objeéla duplicans

6666
57)0
4500
4276

-

2800

6. Kalk-

D. Efterretning om nogle Steenart. og Ertz. 321
Kalk-Spat
»
Sort Spat
Violet eller blaa Spat ■ fra Kongsberg
í
5
f
Gron dito
»
5
tf
Glas-Spat
il Selenit gandffe giennemsigtig
12. Blye-Spat fra Engelland
O
»
»
#
13. Chryftal f hexagona
14. dito fra Rorans/ uden nogen bestemt Figur
tf
s
tf
tf
i). Calcedon fra Island
16. Sortebrune Flintestene fra Engelland
s
tf
tf
s
17. Carneol fra Cambay
18. Granat fra Nordlandene
19. dito fra de Norffe Ierngruber
S
s
tf
20. Gren Skort
S
tf
s
2i. Sort dito
i
s
»
22. Baand Jaspis
2^ verde Antico , verdello Antico
s
tf
s
s
24. Lapis nephriticus
tf
tf
s
25. Agath
tf
tf
tf
26. Pudding-Stene
27. Islandsk Feld-Kielel rod
28. Den sorte Lava fra Island
29. Jernflag ved Masovnene
30. Zeolit
s
s
31. Amiant
s
tf
tf
32. Rubinblende
2
tf
O
33. Charming calamine
->
s34. ordinaire calamine
s
s
tf
s
3). Zink-Konge
s
O
tf
36. Magnetia
s
s
.
tf
37. Bliant/ molybdaena
38. Soehefte-Tand, Dens Hippopotami
29. Hvüd Arsenic, Arfenicum criftalfmum faditium tf
40. Den gnule, fa ditium
s
41.

No. 6.
7.
8.
9.
10.

2666
2363
3550
3649
3200
2333
4421
2645
2647
2500
2581
2500
40)8
3800
3400
3083
2818
2888
3000
2692
2362
2600
2397
2666
1691
2888
2666
4142
3200
6900
4300
3600
2428
4166
3229
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No, 41. Den rede
3200
42. Kies Cubus
»
47)0
43. Leverfarved Kies ,
»
4666
44. Anden Kies
4666
45. dito fra Miosen
2750
46. dito fra Jerugruber
4800
47. Antimonii Ertz
4333
48. Regulus.
6428
49. Anttruonialff Ertz fra Selv-Verket Kongsberg - 5500
50. Jernmalm fra Soelberg under NassIern-Vark - 5100
51. Tin-Graupe
.
6888
52. Blyemalm fra Engelland
7500
53. dito
«
7533
54. Fra Trog i Bamble i Norge
6800
55. Engelff Blye
12166
56. Lazur Ertz
.
5302
57. Gren Kaaber Glas
•
•
4345
58. Criftalliferet Guld Kaaberrnalin
4711
59. Guld Ka ber-Ertz med Binde eller Sker!
3607
60. Gran Kaaber-Glas fra Tellemarken
5592
61. Naturlig gediegen Selv)
8071
62. Glas-Ertz
) fra Kengsberg
6666
63. Capel Selv
«
10500

No. i. Er betegnet med Navn af hviid Kies.
Den forefaldt for nogle Aar siden ved SslvVerket Kongsberg/ ved Jons Knudens Skurfer/ i en temmeligMangde let
overfcettende Baaud, eg da man sammesteds og Tiid tillige i
selve Ertzgangen antraf en redagtig Materie, soin fik Navn af
Cobolt Blüthe, rettere maaffce Cobolt Beflag, troede man at
denne Kies maatte vare en Cobolt Art. Nogle paa Steden
provede den og paa Cobolt, uren fik dog ikke deraf smalte eller
det blaae Glas; Da jeg ikke var forsynet rued Diegler og anden
Tilbeder, kunde jeg ikke forsatte den med Quartz eller andre
Glasagtige Steenarter. Men ved langsom Rostning, lod den
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sig ncesten gandffe sublimere, det tilbageblevne lod sig til deelS
attrahere af Magneten, men tillige fremvisede mange lyseblaa
Korn eller Saflor, ZafFra. Jeg lod dein paa nve probere af en
kyndig Mand, men fandt intet Tegn til Cobolt, derimod de |
allene Arftnique (*) den simes altfaa at kunde regnes til Mispichel; Zimmerman paastaaer at denne allene har sit Hiem i de
Mcismffe Bergverker, og, saa vidt man veed, ikke findes anden
Steds, og des Aarsage fortiener ncrrmere Paaagtning, Navnet
er dog bleven tilforlles for alle hvide Arftnicalffe Kiefer. Hen
kel beretter at man i Norge giver en glinnneragtrg Steen sam
me Navn. Ved Sslv-Verket forefalder rigtig nok undertiden
en saadan hvid stlvfarvet Glimmer eller Talcum, som bedrager
Wet, afAnfeende som et Slags Metall. I Henseende til den
ne hvide Kieses Indhold af Arsenic og Jern, kommer den for saa
vidt overeens med den Sachsiffe og andre Arsenicalffe Kiefer;
Men er for det evrige gandffe uliig, da den er af ingen determineret
Ss 2
Figur,
C) Det kommer meget an paa Ild-Graden; thi det aste hinder i at prove Cobost Ertzer paa
blaa Farve , man i dens Sted sager fert Fayre, naar den enten sor meget brades, eiter
holder den sor langt i giben. Lehman i Cadmiolcgia frein sivtter dtt SporgsmaaN hvorfor
man aldrig ved Jrrn-Gruber find« Eobvlt, dttimod ved Kaaber-Grubemt: og tvertom hvor
fra dm blaat Slag ved Rue-Jems-Smeltning og ikte ved Kaaba'-Smeltning fremkommer.
Vist nok at oste falder vtt> Masovnerae en saa smuk blaae Slag, som man nasien ffukdc an
tage at vare tilvirket af Cobolt. Og ffulde det maastee ikke vare saa urimelig, hvor der
faldt jevnlig saadan b-aae Slag ved Masovuerne, at den maaflee fluide kunde nyttes i visse
Tilfalde, som selve Cvbolten, det vilde komme an paa et Forjog. Henkel har i stue smaa
Chymifle Skrifter handlet om den blaae Farve, som egentlig fremkommer as Jern, ved een
Tilsatz af et Alcali, eg det er beki ndt, at Jern vplsst as Acidis, paatagcr sig foranderlige
Farver, ligesom Alcaiia ere beflaffcne, hvormed det prerupiteres. Ellers maa dette erindres,
at da Cobolt Arterne fornemmelig fremvise sig i Gang Bierge, saa vil det nok blive rart at
forefinde dem enten i Geschiebe, eller i FlStzer, en stor M-rngde Jern-Ertzer findes strodde og
loft liggende i Jorden, i Myhrer og Moratzftr; derimod er dcr Formodning at Cvbolten knu
de antraeffes hvor Jem-Ertzer brydes Gangviis.
Nogle Cobolter har Anseende som en
Drrl Jern Ertzer, og for Ukyndige ikke lettelig kand flielurs, altsaa undgaatr den fornsdne
Opmærksomhed.
Ofte finder man i de Nsrffe Jern Gruber Ametystsarvede Druser, blaaefarvede Quartzer. Ja i nogle Jå Gruber forbemeldte Cvbolt-Blüthe og Beflag, og tillige den straalcde
Vilmuth, fom giver stor Formodning om Cobolttns Selskab med Zern-Ertzeme. Nogle
kroer at Coboltm er en Composition af Jern og Arftnique, men dette vil nok bestyrkes med
paal^elige Prsvrr. Da andre paastaaer at der sindes Cobolt uden Arftnique, og andre iglen
uden Jerngehalt. Ved Gslv Berktt forefalder Arseniflt Ertzer, som Scherben Cobolt, uden
Ierngchait, hvis tilbag?blivende Jord, ester Rostningen, giver et blaat Glas.

Z24

D- Efterretning

Figur, intet Kies lignende, men forefaldt i store Klumper,
gandffe hvid eller folvfarvet, blev uforanderlig i Luften , gav
ikke Ild for Staalet, uden nogle Steder gandffe matt, trodig
af de indblandede Quartz Korn, dens ufcrdvanlige Gehalt over
gik alle andre hvide Kiefer, og i faer derudi, at saafnart Ilden
begyndte at virke, skillede den sig strap ved sin indeholdende Arse
nic , som dog ikke pleyer at ffee hvor den er forbunden med Jern,
som i Mispichel. Skulde den indeholde nogen Cobolt Jord, som
jeg formoder af hvad, som visede sig ved Rostningen, saa har
den dog ingen Ligning enten naed Schlaken Cobolt eller Glantz Co
bolt, etter saa mange andre Arter mig deraf ere bekiendte. Dm
synes altfaa at maa regnes iblant de sielden forefaldne Arter.

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

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

1728 siandtes denne Sort i de da nyelig opdagede Skurfer
paa Winoren, i Form af en hcrrdet Guhe, i ophoyede Pukler,
undertiden forn sinaa Kugler, som concentrerende Straaler, i
Selffab med det gediegene Selv, af en besynderlig Forrn, ncesten som de bekiendte Kornap (Kornähren) i de Franken bergig
Skifter, belagt med store Klumper af denne rede Gnhr, det
synderligste at alt Selvet i endeel af disse sidst auferte Sorter,
var altsammen afden famnre Figur, at man snart rnaatte troe
at den rede Materie havde contribueret noget til denne Form, og
kunde anfees lige sorn Chyrniffe vegetationer.
No. 2. FlreZensîein; Arfenicum Nativum, egentlig gediegen Arse
nic i sin naturlige reguliniffe Form, ncrsten intet andet end reen
Arsenic,
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Arsenic, som fast gandste lader sig sublimere, undertiden udven
dig ligesom oversmurt med Kalk, Compact, stundum som et
hviidt Meel i Ertzerne og Klyfterne, Calx arfenici nativa. Beg
ge fra Solv-Verket. Jeg betiener ntig af det Navn Fligenftein,
efterdi det er det famine Slags font Henkel i hans Pyritologia
ofte benevner og beskriver.
No. 3. Tnng-Spathen og fra Sslv-Verket; den er vel af en besimderlig Tyngde, nogle fra Tydstlaud dog tyngere, mere hvide og
t tyndere Lameller etter Skiver. Denne er af lige Tyngde med
Bologneser Stenen, u-igienitemsigtig, undertiden giennemvoret
med Selv, er just det Slags Hr. Margraff kalder Flujf-Spathen
affannne Egenstaber, sont Boglogncser Stene, og fom han af
atte Spath Sorter, fornemmelig fandt Phosphorenferede.

No. 4. En anden af f amme Slags, uvis fra hvad Sted, af Figur
font Linnæi Selenites ípatoíüs, gypfeus cuneiformis, mindre
tung end den forrige. Von Jufti holder det ikke for rimelig, at
nogen Steenart i sin Composition af sine mindste Deele kan "frem
bringe en saadan Tyngde, rnen hvorudt stal man söge Aarsagen
dertil, naar man deraf ey kan udbringe noget Slags Metall.
De af ham selv giorte Prover, beviiser ikke meget, og ved de
mangfoldige Prover med Bologneser-Stenen, har man intet
Metallist kundet udbringe.
No. 5. Den saa kaldede Islandst (Crystall, Spatum objecta dupli
cans. Almindelig regnes denne Sort ikke iblant Crystatterne,
omendskiont Navnets Oprindelse ikke strider derimod; endnu
ntindre tilkommer den Navn af Talcum, fom den gives af de ia
Hire (*) da bOgErasmusBartholin, som atterforft bragte den for
Ss z
Lyfet,
(*) £r. Guettard, fom iblant de Fransse i vore Tider, fornemmelig har plcyet Mineralogien,
regner denne Islandsse Crystal idlam dr fuldkomne Gips Arter, som bog nogle faae Draabrr
as et men (h us acido ku nde overbevis: d m anderledes.
Jeg veed ey heller om det er talt
m-d precision, at baade Selenitten og ben Islandsse Crystal ere naturlige pàde, uven
Hielo as Kunsten, fom dog ved Knust kan forhoyes, som og dens Giennemsigtiahed. Begge
rrr saa langtfra atkn.de modtage nogen Politur, at dtt mindste man rorer dem, taber de
baade deres Blankhed og Giennemsigtighed. Mémoires des feiene- de Paris. 1754.
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Lyset, beffriver dens Kalkagtige Natur z og tillige opdagede dens
dobbelte Straal-Brekning, som satte Physici i Forundring, i det
denne Omftcendighed forvirrede de allerede fastsadte Regler om
Reftactionerne. En saa bemcerkelig Steenart, at en Bygens,
en Newton, en de la Hire med siere iglentog Bartholins Prôver,
for at udfinde Aarsagen til denne rare Straal-Brekning
Is
land bliver dog dens rette Fodefted, og hvorfra den forsi er ble
ven bekiendt, vel findes den andensteds, dog ikke faa almindelig
eller i den Fuldkommenhed. I tynde Skiver viser den dog ikke
den dobbelte refraction.
No. 6. Ved SelvVerket findes Mcengde Kalk Spater, en ftor Deel
afsamme Skikkelse, men mig ingen forekommet, enten af den
Klarhed eller afforbemelte Egenstab; Kalk Spaten er der den
fornemmeste Gangart, eller Matrix. Ingen dertil beqvemmere, formedelst dens lose Textur, stiefrige og bladede Sammenhceng, ofte ligger det gediegene Solv og Glas Ertzen med denne
Spat vexelviis om hinanden; undertiden gandste giennemvoxet
nred Så, uden at sprcenge Spaten, og kiendelig at beggeDeele
i en flydende Masta paa en Tiid har nedlagt sig i Gangerne, un
dertiden forefalder haarde Spater, og da seer man Selvet har
maatte paatage sig Spatens Figur, hvorafnogle fremvises som
Bastions og Udvoerker ved Fesi isinger. Men da denne loft Sten
urt er undergivet Forvittering, oplaser sig og falder fra hinanden
i Drushuller, bliver Selvet allene tilbage og ene liggende, i ad
skillige Figurer, som Tagger, Buster, omvirrede Traader,
Haarsolv, undertiden som Moose (Lichen). Jeg troer at visse
Sorter, som udgives for Cryftalliftret Solv, ingen anden
Oprindelse haver, og er denne Spat formodentlig Aarsag, at det
gediegene Solv fremviftr sig i sin fulde Glands, som det var hvid
kogt, og siden,poleret.

No. 7. Denne forte er noget lotttere, er dog ikke Lapis Suillus, hvor
af findes temmelig Mccngde ved dette SåVerk.
No. 8.9.

à
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No. 8.9. Den gronne og blån, ssm har Navn af Flusser, PfeudoAmethyftus-Smaragdus, har troelig faaet deres Farver af
noget oploft Metal, forn dog ikke har kundet give dern ftorre
No.io. Tyngde; thi Glas-Spaten, fom er temrnelig giennemsigtig og uden Farve, er ncrften af famme Tyngde.
Den
har vel sine flette Sider, men af ulige Sterrelse; derinrod et an
det ftykke af samme Slags, af en ottekantet Skikkelse, sorn dog
fielden forefalder, ligesom gemeenlig Diamanter, sammenfadt
af tvende firckantede Pyramider.

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

I den gandlke Lithologie er ingen Sag vanfteligere at oploft
end Crystallisationerne.
Men i Henseende til Kalk-Spaten
fremstiller den ligesom af sig selv, i det naar rnan betragter dens
allermindste Deele, enten med det blotte eller armerede Aye, be
holder de samme Figur og Form sour de ftorfte Stykker, hvilket
flé ogsaa bemerket ved Gips Stenene, at uagtet de havde mod. taget nogen Forandring, forefandt han dog altid endog i det
mindste Stev ved Microscoper de Elementariffe parallelipipeda,
og troede de modstod al Forandring, og fluttede deraf at faavel
disse, som alle andre naturlige Corpora, at i hvor ofte de skiftede
deres
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deres Form, og forhyttede sig, bleve Le Log altid hvad Le vare,
og at der ere oprindelige eller primordiales Deele, hvoraf alle
Mixta bestaaer, som ingen Forandring ere undergivne. Intet
bedre befattelig end ved ovenmelte Steenarter.

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

No. 15. Berg Crystal; Hexagona. Her har man Vanskelighed at
besttmlne dens oprindelige Deele, da bande denne, og Lens Moder Qvartzen, deele sig altid i uformelige Parter. C) Alminde
lig hvor Qvartzen har Frihed, anstyder den sig i samme sexkantede Figur og med samme Pyramide, undtagen de Crystaller
No. 14. fra endeel Nordenfielste Kaaber-Gruber, fom naften ere run
de, og gandske giennemsigtige.
Nogle Quarharter fra Feroe, ere og af en besynderlig AnsienLe, seer ud som de Lag efter Lag havde lagt sig oven paa hinan
den, eller som et Sedimentum, giver stark Ild fraStaalet,
dog merker man ved nogle at de deeler sig i Mustelagtige Skiver,
naar man flaner dem i Kanterne , som Flintesteenen, og kunde
altsira regnes til en Calcedonarr. Derimod en anden Sort, som
en virkelig Quartz, Den har anstudt sig i gandste runde Opheyelser, som mig ikke tilforn er forekommet.
Jeg kan herved ey forbigaae at anfore: At for nogle Aar sidm
blev funden inden i en Kirsebcersteen, et lidet Stykke Crystal ved
selve Kicernen, saaledes at Personen, som vilde spise sannne
Kicrrne, mer havde fordervetTcenderne. Og da det stede i ruin
Nccrvcrrelse , og jeg ingen Aarsag havde at tvivle paa Personens
Troevccrdighed, synes mig at det burde anmcrrkes, overladende
til andre af siorre Indsigt, derover at giore Forklaringer.

No. 15.(*)
(*) Saaledes at sorstaae, naar de sonderflages. Thi hvad Bourguet \ hans philosophiste Breve
om Safterne og Crystallerne, vg mange andre efter ham angiver om de Mies oprindeli
ge Deele, da bliver det vel ilke uden i rimelig Formodning, shi scg troer ikke at man med
nogen Knust, kan fremstille Crystallmres primordiales Deele, saaledes som man sorcsteller
sig dem.

om nogle Steenatter og Srtzer. _ _ 329
No. i). Lalcedon, og fra Ferse, nogle af Anseende som forhen er
meldt, at vcere tilbleven sont et Sediment, andre fom ved en
Congelation.

Deter mccrkelig, saa vidt man endnu veed, at i dette Land
Norge, har inan hidindtil hverken snildet Calcedon, Agather el
ler den ordinaire Flintefteen eller Bossesiinte, troer ligesaa lidet i
Sverrig uden paa de Skaanste Sletter. Ey heller nogen Tiid
Kride eller Kridjord, hvorudi den sidste almindelig findes, som
har givet Formodning, at den derudi maatte avles. J hvor meget derom er strevet, maa jeg dog noget herom melde.
Ved Retour Skibe fra Engelland, hiemfores her til Staden
undertiden Singel, et Slags Pebblestene til Haverne, der
iblant en heel Deel Flintestene, af adsttllige Couleurer, omgivet
med en Skorpe, men dog foranderlig fra den Sort som findes
iblant Kriden. Da man ligeledes lod hiemfore Kriid og KriidJord fra Engelland, til at komme paa simre og ftnnpige Steder,
No. 16. forefantes der udi en ftor Mccngde af sidste Slags, fom jeg
noye betragtede, de vare alle af en underlig Skikkelse, i ft ore og
uformelige Klumper, udstiodt i runde Tagger, som staae fast
ikke til at bestrive. Alle vare omgivne nred en Kriid-Skorpe,
ofte inden udi tillukte Huller chldte med lss Kriid.
KriidSkorpen var bleven noget guulbruun, nccften steenhaard,
fandt og der iblant de saa kaldede Kalk-Egg, som Kalm har bestrevet, ligeledes med en Kriid Skorpe, og sielve Eggestallet be
stauende af en tynd Flinte, som heel omgav det; naar man stog
dem i sender, fautes de inden ndi opfyldte med les Kride, folgelig kan vel ikke nccgtes at jo Flinten er avlet i selve Kriden; at ar
gumentere fra det mindre til det sterre, synes det, her er mere end
Formodning, at al denne sidste Flinte ligeledes er freurbragt i
Kriden. Antages dette, og man ikke vel kan troe at den er avlet
i ledige Rnm, faadan Mccngde og saa store Stykker, i en saa
les Jordart, saa kan man ey heller troe, at den Kriide, som der
var, hvor nu Flinten ligger, var bleven gandste annihileret eller
Tt
bleven
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dleven til Intet, men ufeylbarlig maa vcere bleven oploft til
Flint eller gaaet ind i dens Composition.
Selve den hcerdede Kriid-Skorpe vitser og derhen, nogle paastaae at denne Kriid-Skorpe er en Forvittering, nemlig en Op
losning , faa har man Anledning at flutte efter deChymiffe Reg
ler, at det hvortil en Ting oplofts, derafbestaaer det, eller det
te udgior dets partes conftitutivas.
I en vis Hensigt vilde jeg engang pukke dem Flintefmaa, men
da dette er et moysommelig og tillige farlig Arbeyde, udglode
jeg den, kastede den i koldt Vand, da den sprang i smaa Stykker,
som ofte blev igientaget, indtil den blev gandffe smaa, men blev
heel Opmerksom, da jeg fandt at Vandet var bleven gandffe
Saltagtig, og veed ikke om heraf kan tages nogen Slutning.

Endelig forefaldt i disse Flinter den bekiendte Straal-Flinte,
der som tynde, hvide glatte Plader laa uden paa Flinten, men
endog som Lav eller et Stratum gik igiennem den haarde Flint.
Denne Sort har faaet sit Navn deraf, at disse Plader tvert rgiennem eller perpendiculair mod Fladen ere stribede, som Traader,
nceften som Amiant.
Den giver ligesom selve Flinten Ild for Staalet, og da man
ofte i Flinten finder visse Marina, fom ere blevne til Flint, troede
jeg at denne Straal-Flinte rnaatte have samme Oprindelse. Det
heder vel, at saadanne Flinter allene fremviser Dannelsen efter
saadanne stags Hav-Dyr, hvis Skaller ere forsvundne, men
man maatte sporge, hvor ere disse Skatter etter Huse afblevnei
mig synes endog af nogle Stykker jeg felv eyer : at det er kiendelig, at det gandffe Skatt er forvandlet til Flinke, som en Kam
Mussel Oftreum plicatum, margine craffiílimo obtufíffimo
imbricato fra Lissabon, der vifer Skatten i sin fulde Skikkelse.
Iden Tanke at Straal - Flinten maatte vcere en Levning af et
saadant Hav Dyr, formedelst dens underlige Struetur, prove
de jeg den med Skille-Vand, aqva fortis, da den hastig brusede
og fermenterede og blev oploft. Et rart Phänomen, at finde
en
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en Flinteart, som gav frist' Ild for Staalet, og dog tillige be
holdt sin alcaliste Natur, maaffee det eeneste i sit Slags- Det
stod nu allene tilbage at udfinde, af hvilke Dyr diste Plader maatte verre. Intet stemmer bedre dermed overeens, end Skallerne
af Hummer og Krabber eller deres Harnist, i Henseende til disse
tynde Plader, som i Tykkelse var ey ruere end 2 à 3 Limer. Og
fandt jeg, i at brcekke et saadant Hummerstall, ncrsten samme
Structur, nemlig traaded eller fibreus tvertmrod Fladen (*).
Anderledes fremstillede det sig ikke for Kynene. Om dette strider
imod den Forklaring Reaumur gier over den Maade Krcrbfen afklcrder sig sit Harnist, og hvorledes den faaer sin nye Klccdning,
Dg oru det ligesaa forholder sig rued Hnrmner og Krabber og des
lige, stal jeg ikke kunde sige. Det synes dog allene en Gisning,
i Henseende til Krebs Ayuene. Fontenelle siger her om, at der
i denne Forklaring er noget faa juste og vel truffen, at det er
vanffelig at troe, det stulle allene vccre et Indbildnings Spil.
Les Mémoires de l’Acad. des Sciences pour l’annee 1718. )(**
No. 18-19. Granater. Almindelig ligger Granaterne i Talk eller
Glimmer, og om den findes i haarde Steenarter, stal man
gierne sinde dem omgivet med tynde Blade af Talcum.

Ved Selv-Verket findes en temmelig Deel af adskillige Sor
ter, i scer af 12 kantede, dodecaedricus; at de undertiden stulle
findes giennemvoxet med Solv, foregives. Et Stykke, fom var
giennemstaaret, sieben og poleret, som var giennemjadt med en
siin Solv Traad, er forekonunet, men som og var noget rart.
Ellers findes Granater mange steds her i Landet, men sielden
frie for Ritzer. Baade merke- og lyfe-rode, rodbrune, Guldgronne, sorte-brune, og gandste sorte, i seer ved de VefterlandTt 2
ste
(*) Noget nm det samme har Monnier iagttaget ved et Slags Skiñlkyr i en Grotte, om jeg
ellers sorstaaer ham rettelig, vid. Suite des Mem. des Scienc. Ann. 1740 p. CXXI.
(**) Egentlig er det von Heimont, fom forsi troede, at det nye Harnist modtog sin Haardhed
eller Fastighed af de saa kaldede Krebs-Avne. Men da Geoffroy dm yngre allerede i Aaret
1709 havde examinrret denne Gag, og ved sine egne Observationer fundet von Helmonts
Paastand ugrundet, er det besynderlig, at den skarpsindige Reaumur har gaart dette forbief
eLer og ikke maa have erindrer sig det.
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ffe Jern-Gruber, i Selffab ofte med den gronne Skort, under
tiden i faa store Klumper og faa tot sammenvorede, at der er
saft ikke Skillerum mellem dem, naar de sonderflaaes, viser sig
det ene Skal uden om det andet. Undertiden Granat-Berg, af
ingen bestemt Figur. De beste og temmelig store Granater
fandtes i forrige Tider ved Solv-Verket ved een af Dammerne,
som dersore blev kaldet Granat-Dammen, i en hviid Talk.

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

De ovenansorte findes ved de Vesterlandffe Ierngruber, iblant
og hvide; den gronne enten i ftorre Stykker, afprismatiff Skik
kelse, fra i til z à 4 Tommers Tykkelse, etter i Straaler, som
udvider sig fra hinanden i Loengden, faae Navn af Cryftalliseret
Straal-Skort; Den sorte findes og i tykke kantede Stykker,
som og i Straaler, undertiden faa korte og fitiaa, at de synes at
vcrre tilbleven ligefom Stalactites, uordentlig liggende oven paa
hinanden»
En anden Sort , asAnseende som Iern-Ertz, mere compact
og toet.
Eendeel af den sorte ffal vcrre beqvem til Slibning og Pole
ring, og vilde give ulige bedre Glands, end de Ting, som forfcerdiges af Gagat og de Engclffe candle Coal, da den er faa meget
haardere, at den giver Ild forStaalet, nogle ere og af Naturen
ligesom
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ligesom polerede og give Reflexion. Horn-Steen, er nok i Be
gyndelsen bleven tillagt de Steenarter, som havde nogen Lignelse
til Horn, siden er af Bergmanden det Navn brugt til adffittiae
Sorter, som dermed ingen Ligning haver. Imidlertid faaer
dog Skorlen Navn af Corneus criftallifarus, endffiout ingen
Ligning til Horn.
Besynderlig at denne Steenart altid findes Crystattiftred fra
De mindste til de storfte, og af alle Crystallifationer den
mergligste.
The Giants caufeway i Egnen af Antrim t Nord-Irland, det
bemcrrkeligste Sted, hvorafman allerede har adffillige Beskri
velser og Afritzninger. d’Acofta siger: at denne rare og ugeme
ne Steenart, saa vidt som er bekiendt, findes allene paa det ene
Sted, og erindrer sig ikke de af ham selv citerede Autores, som
en Agricola, Gesner, Boetius, Henkel, og NU i de Nyere Ti
der bleven opdaget paa mange flere Steder, hvortil kan legges et
Sted ved Celn og Coblentz, men i scrr i de vidtlmtige Strcrkninger paa adffillige Steder i Island, hvor den har faaet ncesten
samme Navn som i Irland, nemlig Trolla bland og Trol-KonuGardur, Kiempers Opftabling, Icrtinders Broe. Man kan
med rette kalde den en Kienipe af alle Cryftattisationer. Der er
Formodning, at disse store Basalter og i faadan Mcnigde maa
vcere tilbleven, da vores Jord-Klode stod under Vand, og be
gyndte at aftage.

Det er vel saa, at nogle af de Islandffe findes ved de brcendende Bierge, ligesom og ved de udflukte Volcaner i Nedre Lan
guedoc, og at i det Parisiske Videnskabs Academie ffal i Aaret
1765 vcere oplcrst en Afhandling, hvorved ffal gotgiores, at de
sidst bencrvnte Basalter ere en Production af famine Volcaner,
som jeg ikke har seet, siden Acterne for dette og paafolgende Aar
endnu fattes mig. Saa vidt man kan finite sig til, om hvad der
berettes om de Islandffe ved de brcendende Bierge, synes intet
andet deraf at kunde udtrcekkes, end at de har vceret angrebet af
Tt 3
Ilden

334

o Efterretning

__

Ilden, men ikke frembragt i Ilden. Saa mange af dette Slags,
fom her i Landet findes, har dermed ingen Overeenstemmelse,
hvoraf fom forhen er meldt, synes nogle gandffe vist at vcere tilbleven ligesom Stalaétites, foruden de som findes i selve GrubeGangerne, iblant Ertzerne, og ofte indflutter Granater. Skul
de saa vcere, som paastaaes i forommeldte Mémoires des Scien
ces, saa maatte man statuere at een og samme Crystallisation
kan frembringes, saa vel i et fluido aqueo som igneo.
No. 22. Band Jaspis. Jaspisarterne ere af en utallig Mcrngde,
foruden det Slags, som ndgior fast Berg og hele Tracter, da den
faaer Navn af Petro-Silex.
Forbemelte er en Jord-Steen,
sonr med de ovrige findes iKvre-Tettemarken iGierdahlsPrcesteGield i et afAnnexerne, og fandtes ved en Elv, og maa vcere fort
anden steds fra, liggendesom i Geschiebe, er ugiennemsigtig, toet
og compact, og har faaet Navn af Band-Jaspis, eftersom den er
stribed, omvexlendeFarver frasort, gront, guult og til rodagtig,
den grenne Farve har dog Overhaand, den modtager en smuk
Politure. Stadtholder Wibe lod en god Deel deraf flibe og ind
fatte i Guld og Selv, for deraf at giore Presents.

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

Dette anfores allene/ for at vift/ at det kunde vcere mnelig og
gandffe naturlig hvad Adr. Toll anforer, for at bestyrke det
Boetius de Boot beretter om Rubinens besynderlige Egenskaber/
nemlig at en Orientalff Rubin indfattet udi en Ring, forandre
de sin Farve i nogle Dage, blev dunkel og tabte sin gandffe
Glands, fom den efter nogen Tids Forlob fik igien. Men at
det ffutte vcere en Forvarsel til nogen forestaaende Uheld eller
Ulykke/ endog til et paafolgende sinertelig Dedsfald, som der be
rettes, vil der mere til at troe. Personens Legems Beskaffen
hed/ Transpiration med mere/ kunde maaffee vcere naturlig
Aarsag til denne Forandring. Dog maa ikke ncegtes, man ikke
ffulde have forventet dette af en Orientalff Rubin, hvis Couleur
regnes for den bestandigste.
No. 27. Islandff Feld-Aiesel. Saadan Titul var den give»/ men
om jeg ikke tager Feyl/ forekommer den mig at vcere snarere en
Sort Slag eller Lava af de brcrndende Bierge; da den er aldeles
Glasagtig/ og den overfte Plade tillige ligner saadanSlagnaar
den storkner.

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

Anderfon i sin Islandste Beffrivelse giettede rigtig, at i sie
den at udgive den for Agat etter Gagat, som nogle giorde, at
den maatte vareen Vitrification, og flutter at maa varede gam
les Lapis obfidianus stråledes (om Plinius beskriver den. Dette
har mueligens givet Greven af Cay lus Anledning, yderligere at
prove denne Sag i den larde Afhandling i Mémoires de l’Acad.
des Inicriptions &c. Aar 1760, i at examinere de tvende store
Stykker, som findes i det Kongel. Franste Natural Cabinet,
det ene sra Pérou, hvor den kaldes Pierre de Gallinace, og det
andet fra Island, det sidste faa stort, at man lettelig deraf kun
de forfardige det Kongel. Bryst-Billede i naturlig Storrelse.
Maa vel forstaaes saa vidt det lod sig giere ved Slibning, da det
vel ikke lod sig giere paa anden Maade.
Denne Sort ligner aldeles visse Sorter Masovn Slag. Til
No. 29. Beviis provede jeg det nastfolgende No. 29., som i Tyngde,
Farve og Anseelse vare hinanden aldeles lige. Men, da denne
forte Masovn Slag er just ikke Beviis paa en fordeelagtig
Smeltning, og endnu indeholder en temmelig Deel Jern, saa
kunde det vare rimelig, at denne Islandste Lava er frembragt
afen virkelig Iern-Ertz. (*)
Endelig nndtager den sig fra alle
andre
(*) Da Basalterne almindelig ere Jernhaltige, og ved Smeltning ligeledes giver et fort Slag,
som Bouté Glas, kunde det være, i fald de havde fundet sig paa de Steder, hvor den
underjordiffe Ild udbrod, at de vare Aarsag til den sorte Lava snarere end at selve Basalter
ne ffulde være en Product af de brændende Bierge, hvis naturlige Slag rcttcr sig efter de«
smeltende Materie, deraf saa adskillige flags Lava endog i et og samme Berg.
Nogle
Sorter udgives for naturlige Slagger, som formodentlig ikke horer der hen, en porens
grouagtig fra Ferro bliver udgivet for saadant, men synes at være af samme Art, som
nogle Prover as Kaaberertz fra Ferro med gediegen Kaaber udi, da denne uraaffee har vitrioliseret eller oplost sig i Luften, som har foraarsqget deus Poreusitet.
Jeg veed e» heller,
vm de Rhinffe Mollestene kan regnes her til, de ere vel hullede, som fulde as Blærer,
men differerer dog meget fra anden Lava, tilmed veed jeg og ikke, hvorledes de kunde
dannes til Måstene, om de vare af Glagart, som vel ikke lader sig saaledes behandle,
Adskillige Steenarter, ja Ertzer paa den Tiid de hærdes og blive stcenhaarde, og da den ind
flyttede Fugtighed evaporerede, den ewige Materie indkrympede, har derved faaet mange
Aabninger. Bim- eller Pim-Stren, ere sorffirllige > den ene Sort, af Anseende som et
Vepse-boe,
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andre naturlige Slagger, i Henseende tildens fuldkomne Vitrification, uden Blcrrer, fast og compact, heel igiennem af en
Farve, og eensdannet L faa store vceldige Stykker.
No. 30. Zeolites fra Ferro. Jeg skulde fast troe, at denne Sort ikke
tilforn har veeret ret bekiendt, forend den fra Island blev over
bragt, da dens besynderlige Dannelse foraarsagede Opmerkfomhed, som gav Hr. Cronfted Anledning til at preve den, soin en
ubekiendt Bergart, og derved fik Leylighed at eftersege samure
Slags tblant de Sveuffe Vergärter, men kunde ikke overkomme
neppe saa meget som til en liden Prove, som han selv vedgaaer.
Siden har han antruffet flere Forandringer deraf. Saa mange,
som mig er kommet til Herude ere alle Cryftalliserede, anffudt
ftraalede fra Centro, sammensadt af Kiler eller Conis, og de
hele Stykker sarnmensadt aflutter Pyramider den ene mod den
anden, en underlig Skikkelse. Et Stykke af en Tommes Tykkel
se, flad paa begge Sider, ffulde lettelig bedrage §>yet ved forste
Anseelse, og blive antaget for Aftryk af en Hoben Polyper, men
i Bruddet viser sig Pyramiderne heel igiennem, den ene mod den
anden, saa ncrt paffede i hinanden, at det udgior et heelt Corpus
in continuo. Jslerndernes Navne af Stierne - Stene, Stellatæ,
sttroites passer sig gandffe vel, det synes ellers rimeligt, at den
CryVepsr-bor, fu!d af concave og runde Huller, hvoraf findes nt Mamgde svemmende paa Ha
vet i Archipelago vrd Santorin Kerne og flere Steder, trolig samme Sort føm paa en 5
à 600 Mile bedarkke Haver mellem Gothaabs Bierg og St. Pauls Kerne, som Gaven beret
ter. Af det Slags, som falder ved Lipari en as de LLvlinsse Ker, og deraf saaet Navn as
Lapis liparæus, ere mig nogle til Hernde kommet, og er af samme Slags, som man oste fin
der ved de Norsse Kyster; trodig de ere frembragte al brændende Bierge under Havet, og at
Soe-Vandet har contribueret noget ti! deres poreuse Versen, og troer ikke at de i den Stand
kunde verre frembragte af Volcanerne over Vandet. Derimod har man verret uvis ont, hvor
fra den almindelige Pimpsteen kommer, som bruges til Pergament-Larder og af Snedkere rc.
thi denne er gandsse forssiellig, af Anseende som Amiant, i lange Trervler, men derhos aabne
Mellemrum. Vogel i Mineral Syftema har egne Gisninger om dens Oprindelse. Keysler,
som none besaae Vesuvio, beretter han der paa intet Sted antraf denne Piuipstcen; men uagtet
dette, saa er man nu forvisset om denne Pimpesteens Oprindelse ved den Kougel. besørgede Is
landsse Revse, som i saa mange Ting vil komme Naturhistorien til Hielp.
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Crystallisation er som jeg forestiller mig ved CobsMüthe og
visse flags Glaskopss der ligeledes er ftraalede fra Centro, faaledes dannede ved en indvortes Fermentation.
Nogle Zeolit
ter fra Ferro fremviser og gediegen Kaaber. Det synes at den
af Bergraad Lehman anforte Zelenitiffe Spath, font stal fin
des i Grevffabet Mansfelt, af lige Textur med forommeldte,
bliver nok samme Slags, nemlig Zeolit.
No. 31. Amiant. Fra Lestöe Iem-Verk, hvor der paa et vis Sted
forefalder en temmelig Deel i ret meget store Stykker, gandffe
hvid, affine Traader, boyelige men af ingen Faftighed. For
Geblccsset begyndte den at fmelte, rettere at sammensintre sig,
blev saa haard, at den gav Ild for Staalet. von Jufti angiver
en Iaspisart fra det Mansfeldiffe, hvoraf en Deel er Asbest,
som modtager en mat Politur.
Iblant ovenmeldte forefalde
nogle stnaa Stykker af en smuk blaa Farve, toet og Fibrerne
ncesten ukiendelige. Fra Nordlandene har man den faa kaldede
Glas-Amiant, ncesten gandffe giennemsigtig, af gron Farve.
Neppe troer jeg andensteds findes Asbester af saa lange Traader
paralell lobende, som fra Grönland, det stykke jeg euer, er af
en halv Alens Lcengde, og Fibrerne lige saa lange, men ere ffiore og noget stive, endffiont boyelige.
No. 32. Rubin-Blende. Fra SolvVerket, hvor fast alle Sorter
forefalder, nogle gandffe sorte, pekblende, glasagtige, ncesten
som Slag, andre loft, at de smutzer Hcenderne som Soed, sorte
brune, gronne. Den smukkeste er forbemelte Rubinblende, i
Klumper dog bladede, af Anftende som Crystalliftret dog ikke
af nogen bestemt Figur, ncesten sone Colophonium ; viser sin
Rubinfarve, naar den raspes. Blcrnden er en bestandig Folgere
med Ertzerne , naar nogle af de smukke, som den sorte Glasagtige og forommeldte, ere blandede med det rene gediegne Selv,
faaer det en herlig Anftende.

No.

5
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No.33. Charming calamine, fra Brondenach i Engelland, angivet
under då Navn, denne Sort er mig ikke tilforn forekommet,
den er halv giennemsigtig, grenguul, med opbsyede runde Puk«
ker. Dog findes rrndertiden samme Slags paa dm asinindelige
Calamine, ligesom smeltet Vox. Hvor noer den kommer Cronfteds Zincnm calcifotme naturale, veed jeg ikke, fblit skal votre
hvid graa, afAnseende font Blye-Spath, lignende Mnkglas.
No. 3 6. Magnefia. Fra et uvis Sted her i Landet, som er mig ikke
bekiendt. Af en smuk Anseende, siraaled fra Centro, sornsmaa
Stierner, hverken dette Slags eller anden Magnefia er nlig fore
kommet her i Riget. Cronfted anforer en hvid Magnefia ogsaa
fra et ubekiendt Sted i Norge. At den almindelige Magnefia
eller Brunsteen dog maa findes her, loerer man afKunkel i hans
Ars vitraria.
No. 37. Blyant. Findes vel mange Steds, men striden i nogen
'Qvautitct til at kunde nyttes. Ved Hakkedal Iernverk, og i
seer ved Nces Iernverk forekommer det beste Slags, som ikke al
mindelig overkommes. De flettefte Sorter lader stg ikke tildan
ne, lnen maa blandes med Harpix eller Svovel efter at de ere
fingiorte i og ikke kan fficeres, men maa opmyges i Lyset, for
at spidse dem. Den rette Engelffe overgaaer alle andre, som
lader stg stivere med Kniven, det udgives for en Hemmelighed,
hvorledes Engellcenderne stuelter dette Slags, det staaer dog der
hen, om den kan smeltes, eller om den ved anden Kunst er saaledes tilreedet. En temmelig Ma'ngde deraf stal findes ved Ners
Iernverk paa Wegaards Heyen. Entrepreneuren malede den
forft til Isen- etter Kakkelovns Farve, siden stal der verre giert
Prove med at anstryge Bonden paa Baade og Skibe, for at
forekomme Orm, og give begge en lettere Fart giennenuSsen;
■ hvorvidt det er lykkedes, er mig ikke bekiendt. Ester hvad mig er
bekiendt, forekommer af den beste Slags, og i behorig Qvanti
tet saa striden, at man kunde ansee det som en National HerligUu 2
hed,
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hed, nuur den med samme Fordeel kunde udnyttes, fem den
Engelske, der falder ved det Navnkundige Brud L Barrodalen ved
Keswick i Cumberland, som udbringes til ftor Nytte og Fordeel.
Denne, saavel ved Hakkedals som ved Nces Jern Verk, lader sig
danne med Kniven, ligesom man vil. Fra det sidste Sted har jeg
hele Blyants-Penne, uden Indfatning af 7 à 8 TommersLomgde, halv Tommes Tykkelse, attene med Kniven tilffaaren.
Nogle regne Jern Glimmer for den flettefte Sort af Blyanten.
Dette Slags, efter den er fim stedt, bliver brugt til Skriver
sand, da Skriften bliver mere låselig, men maa vel torres.
No. 38. Soe-Hefte Tand. Anfores, siden den til deels var petrificeret, og fundet i Jorden ved en Bryndgravning, og givet den
dette Navn, efterdi den fnldkornmelig ligner det Exemplar, som
staaer aftegnet udt Volk mans Silefia fubterranea, som giver den
Navn af Dens Hippopotami, men hverken denne eller forommeldte har nogen Overeenftemmelse med dette Dyrs Trender,
saaledes som det bedrives i Buffons Hiftoire Naturelle, da dets
Teender fful veere faa compacte og haarde, at man med Staal
kan flane Ild deraf; da ovenmeldte har dybe Folder og Huulheder indvendig, har mere Overeensstemmelse med visse Been, som
findes hos de store Helle-Flyndere. (*)

No.
(*) Mange petrificata har man vansselig for at henfore til deres Originaler, oste Mes qvid
pro qvo, hvorved jeg maa erindre; at da jeg 1730 i Odense besaae Prof. Brod. Biicberod,
Natural Cabinet, blev mig foreviist 4 Oxe Ribbeen, med det mcllemv«rende Kiod, som tilli
ge var bleven aldeles ti! Been, og baade af Farve og Skikkkelse lignede det, som det blev udgi
vet sor, font blev anseet for en besynderlig Raritet, og af Eyercn selv er beskrevet i Hiftoria
Naturalis quatuor coilarum Bubularum, udgivet ñs hails Soil Jac- Bircherod, ViceLandkdommer i Fyen 1723, hvorudi vel anfores andre saadanne Exempler; som dog for m
Naturlyndiger viide blive vanffelig at oplofe. Men dersom Hr. Kleins til Dantzig hans
Gisning bliver r gtig, fom er meget sandsynlig, nemlig at samme Ribbeen ere et Stykke af
en stor Land- eller Vand-Skilpaddes,Harnisk, sag er baade det rare og forunderlige bleven
til intet.
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No. 42. Mestr, fremstiller sig i adffillige Dannelser, denne er fuldkommen Cubisk i Kalkberg, troelig den faa meget omffrevne
Lapis qvadrus fmenUsj eller som dM kaldes candar, og tillagt
sta mange Egenffaber, er intet andet.
No.43. En rar Kiesart fra Solv Verket, Leverfarvet, som ofte hol
der 4 2 5 Lod Solv, men man har andre Kiesarter og Marcasiter , som ligeledes holder temmelig Solv, i soer naar de sirlder ved
de rige Ertzer. Det kommer an paa, om Solver derudi er mineraliseret, etter om det t usynlige Dele er gediegen. Det er
ikke jaa rart ved dette Verk, som ved andre, at finde Kiefer og
Blyglantser, giennemsatte med gediegen Solv.

No. 45. Denne Sort blev mig for mange Aar siden tilbragt, fom et
ubekiendt Minerale, funden et Steds i Stranden ved Miosen,
af en morkebruun Farve, deels som smaa Kugler, deels conca
ve og ligesom slebne, men ere dog inden udi ikke uden Kies.
Nogle Kiefer vitrioliferer hastig i Luften, andre ere bestandige
og uforanderlige, og kunde time til sarnme Brug, som de der fin
des i Pérou, bekiendte under Navn af Mirons de 1. inca etter
Pedra quadrata du Pérou, st IN skal inodtage dM smukkeste Po
litur uden at anlebe etter ruste. Saadanne Kiefer stal og alle
rede voeret kommen i Tydffland, og deraf forfoerdiget Casser til
Lomme Uhrer.
No. 49. J det jeg prsvede de ncest foregaaende, forfogte jeg tillige den
ne, fom er en Antimonialff Solvhaltig Skuffe fra Sslv-Verket,
fra Hertzog Ulrichs Grube, mig overladt af Berghanptmand
Stukkenbroch, som noget rart, stm er ikke straalig men blaagraa
og fimgnistrig, i Ilden fprcckker fra hinanden med Knald; Skal
holde 26 Lod Selv pr. Centner, rar og sielden forekommer,
bliver nok det Slags, som bencrvnes Leber-Ertz, argentum an
il u 3
timo-
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timonio mineralifatum, som sindes ved Braunsdorf i SachséN
af 4 à 8 Lod Sölv.
Dog ffal der i Dals Berg'-Verker i
Sverrig forefalde noesten af samme Sort, som ligeledes hol
der 26 Lod Selv, men er tillige baade Kaaber- og i seer meget
Iern-haltig.

No. 56. Lazuk. Disse Ertzer ere af mangfoldige foranderlige Far
ver. Cronfted har nok Ret/ at de fleste blaa La-urer helder
til det rode, lignende Kaaber-Steen i Brnddet, men man fin
der dog dem ofte virkelige af den reneste blaa Farve uden
Blanding , fom ovemneldte.
Hellot paastaaer, at La-urerne
ere intet andet end den gule Kaaber-Ertz, som beholder den
Farve, naar den falder paa torre Steder, derimod, naar sam
me sindes ved Sletter, hvor Vandet siler, er den ikke mere
guul, men af de smukkeste Farver, liig Paafuglefioer, de la
queue de Paon, som de Tydske og betegner med Pfauen«
Schwantz, han har og selv prevet, at legge den gule Kaaber-Ertz under en saadan Slette, (fiilure) af Gangen, hvorigiem
uem Vandet silede, og ester 16 á 12 Maaneder, forefandt lige
ledes famme af de smukkeste Couleurer, men at disse Farver
ere ikke uden udvendige, ruperficielies og Volatilifh, men
siden forsvinder.
Vist nok at disse Farver er ikke bestandig i aaben Luft, og
r Ilden forandrer sig; Men de rette Lazurer ere dog heel igiennem af samme Couleurer.
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De fleste couleuxede Stene vil neppe i Ilden modsmae For
andring. Lilined ere Laznrer af gandffe anden Textur end den
gule Ertz, nemlig! Glasagtig; den anden derimod kornet,
nogle af de gule ere dog slagtcrtte, dog sielden, men med alt
dette ere Kaaber Laznrer ikke begvemme til at danne noget af,
da de ved Slibning taber deres udvortes Glands, og formedelst
Deres lose Textur ikke modtager nogen Politur.
No. 58. Dette Slags er ikke almindelig.
Kaaber-Verker antreffes de dog ofte.

Ved de Nordenfleldffe

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

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

angelegen at betiene sig af Hydrostatikken, for at udfinde Proportionen af dr Metaller, som
ere blandede tilhobe.

Men jeg erindrer mig ingen uden Adolph Beyer, der har vildtt appli

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

stemme deres Gehalt, som nok vilde have sine store Vanskeligheder; Skulde den blive til nogen
Nytte, ester den as ham foreflagne Maade og Udregning, vil jeg troe ak den ingensteds bedre

kunde bruges end ved Selv Verket Kongrberg, og dog allene i Henseende til den Tapt og Priis,
som Guardeinen er forbunden at så paa de Skuffer og Haand Stene, som er tilladt at selges mod i rdlr. 12 stil. Loddet, for hvad Solv derudi maatte indeholdes; Da dette ffeer

uden nogen soregaaende Prove, som cy heller kan stee, og altsaa kommer allene an paa en
Gisning; thi for det meste erdet saadannr Skuffer, som indeholde gediegen Solv; dette er
vel
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vel ikke faa rettit eller fa« fiint som Capel Solv, og troelig imellem sig selv sorffiellig, men derudi kunde tresses et Medium, og sættes et uvist for vist. Hvad den vedhæftende Steen ved
kommer, faa ere Gangarterne ep faa mange, at jo deres relative Vægt noget nær kunde ud
stades. Sielden foresalder ved dette Verk andre Metaller, Blyeglantzer ikke hyppige, og rart
i Selskab med det Gediegene; Kiefer ere oftere, og deres Vægt var ikke vanskelig at udfinde,
Glas-Ertzer ligesaa, Forssiellen mellem dem selv vil vel ikke »ære stor. Den stsrsie Vansselizhed vilde blive med de ©tuffer, fom indeholde tillige en god andeel Alfeñique, hvilken har den
besynderlige Egenskab, at forøge Vægten mere end noget andet Minerale. Men det er dog
Kke ofte, at. den i nogen Qvantitet geleider det Gediegene-
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§ I.
i^orend Chriftendommens Kundstab var bleven forplantet Skå um
til disse Nordiske Lande, havde vore Forfoedre, endog aj^'1***
under det tykke Hedenste Merke, et Slags Skoler, hvorudi
Ungdommen oploertes. Hvo er saa ukyndig i vore gamle
Historier, at han ikke veed af vore gamle Runer, Adelruner
og Runamestere at sige l Disse vare just de Tiders Nordiste
Grammatici og Philoiophi, som ey allene selv lagde sig efter
Litteraturam, i soer Pöefin ; men endog underviste andre derudi, (a) hvorom jeg erindrer mig ved en anden Leylighed no
get
(a)

Vid. OL Worin. Litterat. Run. Cap.

z.

p. 14 &

Cap- Z!

X.r

21-
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get lidet at have meldet. (a) Men da mit For seek for ncervcerende ikke er at gaa lcenger tilbage i Tiden, end til Christendommens Opkomst i disse Lande, maa jeg her udi holde mig
inden de forestitte Grcendfer.
§. 2.
Ferste Chri.
Saa snart var ikke den Christne Religion antaget her i
fieuge (Skole, bandet, forend man ftrax var betcenkt paa Middel til Ung
dommens Underviisning, vel vidende, at uden det sidste,
vilde det forste blive af liden Varighed, og uden Skoler vilde
det i Fremtiden see siet ud rued Kirken. Jeg sinder da den
atterforste Chriftelige Skole her i Landet, at vccre oprettet i
Begyndelsen af det 9de Seculo, af den bekiendte Nordiste
Apostel, St. Ansgario, for 12 unge Born, som han tillige
med sine Medhielpere underviifte i den Chriftelige Lcerdom
(b); Thi videre enten i Henseende til Sproge etter Videnstaffaber er vel ikke troeligt, at denne liden Skoles Meta? har
ftroekket sig. Men da Forfolgelserne strap efter ytrede sig un
der Kong Regner Lodbrok, er det vel venteligt, at dette lidet
Seminarium er bleven forstyrret, da man veed, at St. Ansgarius tog sin Retirade til sit Kloster Turholdt i Flanderen,
hvorhen han bragte nred sig baade Danste og Vendiste Ung
dom, som han ktobte fra Trceldom, og der underviste demi
Troen (c).,
§. 3.
AnkeDa nu Religionen siden blev stadftrstet, fik og Muirkene
Dkoier. stift Fod her i Landet; Thi jeg finder allerede hosSaxonem(d)at
det legges Kong Knud den store til Beronrmelfe, at han forogede
(a) Udi e» liden Afhandling de Statu Rei Litter, in Dania fob Paganismo, som jeg for nogle
Aar siden havde deu TEre at tilegne det Hoy Kongel. Vidm stadernes Srlstab.
(b) Hr. Procanceller Pontopp. Annal. Tom. I. p. 28 & ^7.
(c) Hvitf. Kronike Tom. I. p. 24. Holbergs Dannemarks Rig. Hist. Tom. 1. p. 67.
(d) Lib. X p. 201. Edit. Steph. Cellularum freqventiam novis conventiculis auxit. Monachalem qvoqve ordinem uberiorem reliqvit.
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gede Mosterne, og forsynede Munkene med bedre Underhold
ning. Folgelig lnaa der allerede for hans Liid have vceret
Klostere og Munke her i Landet, og altsaa urigtigt hvad Au
tor til Erici Pomerani Kronike (a) melder: 11 At garnle
" Knud, eller Kong Knud den store, forte forst Geistlige
" Ordens Brodre ind i Landet, „ soin j. P. W., Autor til
den Danske Overscrttelse af samme Kronike, rettelig overftrtter Ordene, (b) Hvortil Wellejus synes at sigte, naar han
i sin Danffe Overscettelse af Saxone udi Kong Knuds Histo
rie (c) anmccrker, at “ nogle meene, at Munke i Kong
" Knuds Tiid forst ffulle verre komne til Dannemark. „
Jeg kan da i ftrr ikke vide, hvad der har anlediget den deromîNeligeDokt. Peter Terpagger (d) at debitere, at Munkene
ffulle forst verre komne her ind Ao. 1216, da her lcrnge for
den Tiid var etableret saa mange anseelige Klostere, ex. gr.
Essenbeks, Borlums, St. Knuds i Odense, Wesrerwtg,
Skov Kloster, Eschildsoe, Holme Kloster, Esi'erum, Widffowle, Soroe rc. De allerforfte Munke, som nod Adgang
i Dannemark, vare vel de, som St. Ansgarius bragte ind
med sig fra Corbey i Frankerig af Benediktiner Orden, hvil
ke vel vare faa at regne imod de store Flokke af flige Kappede
Brodre, fom siden oversvommede heele Landet: Thi her ind
fandt sig simr, foruden diste og flere Benediktiner, Præmonitrarenfer udi KdNg Eric Emunds Tiid (e), Bernhardiner
eller Cifterienfer, ffm fornemmelig toge til i Waldemar!
Magni Tiid, ved Erke-Bisp Efchild, soin stiftede 5 Klostere
for denne Orden (f). Carthufianer, som samme Erke-Biffop

Xr 2

(a) p. m. 140.
(b) pag. 26.
(c) Welleji Sax. Gram. p.
(d) Rip. Cimbr. p. 450(e) Hvitf. T. I. p. ror.

uma-

23 r.

DansceHist. T. I. p. 244 ñg 486. At Cifterienferne allerede ffüÑé V<mt fiûbÎCïrt
her1 Landet udl Kong Ene Ejegods Tiid/ som dsde Ao. 1105., det vil Hr. Baron Holberg

(f )'Holb.
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UtNÑgede sig og at indkalde (a). Fratres S. S. Trinitatis (b).
Dominicaner og Francifcaner o: Sorte Brodre 0g GraaMunke, som kom ind i Landet i Waldemari 2di Tiid (c),
Carmeliter i Dronning Magretes Tird (d), og siere saadanne
Broderffaber. I deres Klostere var det, at al de Tiders
fattige Kundffab havde sin Boepcrl, derfra ffulle delt bentes
i de celdfte Tider, om nogen ffulde lcere noget, de vare vore
Skoler og vort Academie, hvorudover Skoler og Kloftere for
dum kaldtes med et og det samme Navn, Monafterja (e) ; Thi
det var en almindelig Pligt, som var paalagt Munkene, at
de ey allene ffulle undervise de yngere Ordens-Brodre; Men .
end og andre unge Born, som bleve til den Ende satte i Lcere
hos dem, hvilket Canutus Magnus ogsaa tilholdt de Munke
at efterkomme, som han bragte her ind med sig fra Engesand
(f). Om saadanne Munke-Skoler kan ellers videre loeses hos
Rudolph. Hofpinianum (g) Cafpar Calvôr (h) og andre.
Saaledes regnes da billigen Munke-Klosterne her i Landet
iblant
I. c. p. 4g6. og ester ham Efg. Fieifcher udi hans Historiske Skristers Tom. i. p. 424. for
mener at bevise afErici kom er. Hift. Gentis Dan. Men da Autor til samme Kronike p. 143.
(p melder vidre, end Anno Domini ic>98 Exordium Ciftercienfis Ordinis fumpfit 12 Cal.
Apr., saa bliver vel Meningen, at Ciitercienfer Ordenen da tog fin Begyndelse, som den
Danske Ovrrsaettelse verterer denne uforstaaelige Latin p. 30 Saa at de vel bleve etablerede,
fom Holberg skriver et andet Sted p. 201. Men ikke just i Dannemark; Thi Aar 1098 er
just det Aar, som Ciitercienfer Ordenen blev Stiftet i Burgundien- Vid. Spanhem. Introd.
ad Hift. Saçr. p. 326
(a) Pontoppid. Annal. Tom. I. p. 402(b) ibid. p. 488
(c) Hvitf. Tom. I. p. 198(d) ibid. p. 635.
(e) Hildebrand. Enchirid. de Sacr. publi. p. 17.
Vpd. Gra-mmii Orat. de Orig. & ftatu rei litt, in Dania Dänische Bibliofil. Tom. 7. p. 450.
Canutus Magnus prima per Daniam Religioforuin domicilia conftituit, Monafteriæ vul
go diña, atqve in iis homines ex Anglia adveitos, maximam partem Familia: S. Bene«iríti aggregatos, collocavit, ea lege, ut ex juventute noftra femper qvosdam in difciplinam fuam acciperent, doflrinæqve fuæ heredes , publica: regnorum utilitati relinqverent.
(g) De Templo Lib. 3. cap. 8' P- 420 à 421.
(b)

Ritual.

Ecçlefiaft.

Tom.

2.

p.
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iblant vore forste Skoler, hvor Abbeden var at ansee som
Rector, og de af Munkene, som brugtes til Underviisningen kaldtes Scholastici (a).
§. 4.
Det andet Slags Skoler maa vi sege i Capitlerne hos
Canikerne: thi saa snart Bisperne havde faaet fast Seede her ^ 0 <ri Landet, maatte de nodvendig have nogle Medhielpere om
sig, som kunde gaa dem til Haande i adskillige deres Forret
ninger, og undervise Almuen i den Chrisme Religion. Det
te har givet forste Anledning til, at der ved Dom-Kirkerne
siden er oprettet de saa kaldede Capiteler, hvor fiere (efter de
Tiders Maade) Loerde Mcend fik deres Underholdning, for,
paa ville Tilder, som bkeve kaldte Horæ Canonicæ, dagligen
at model Choret, der lcese og forklare et Stykke af Biblen,
siunge Davids Psalmer (b) med vidre. Blank andet var og
en af deres fornemmeste Forretninger, at oplcere Ungdommen
udi den Chriftelige Tro og Boglige Konster, hvilket vidre er
at see hos Rud. Hofpinianum (c). Men da deres Indkom
ster med Tiden tilvorte, og deres Prcrbender bleve alt federe
og federe, blev det ikke deres Sag lccnger at holde Skole for
Ungdommen, de faldt da paa at holde Vicarier, som maatte boere Byrden, naar de imidlertiid pleyede sig med gode
ledige Dage, og torde vel endog agte det at voere deres 2Ere
for ncer, at have vidre med Skolearbeidet at bestille, end en
stags Over-Inspection. Hvorom jeg siden faaer Anledning
vidre at melde. Dog finder jeg at adffillige duelige Caniker
hverken har undstaaet sig for, eller stammet sig ved, at tage
Ungdommen under Information. For Exempel, Jörgen
Hündze Canik i Kiobenhavn, som er bekiendt i Chriftiani
Xr 3
2di
(a) Joh. Qyiftorp. de Eccle$. Pontif. ord. Differt.

5.

§

ig.

(b) Det er artigt hvad Hvitfeld udi Bispe Kroniken melder pag. 84. at Canikerne i kund flulle
have besmret sig over, at dr vare node til af Kong Eric at laese og siunge Davids Psalmer.
Hvilket han og paa samme Sted ntcb behsrig Critique begegner.
(c)

De

Tempi. Lib.

3.

Cap.

5.

p.

415.
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2di Historie, ey ailene font Kongens forste Informator;
Men og som en beromt Skole-Mand paa de Tider, der hav
de flere unge Mennisker under Information (a). Ligeledes
Niels Black, Canik i Roeskilde, som Doét. Niels Hemmingfen giver den Berommelse, at han havde hans Information
at takke for hvad Fremgang han siden havde giort (b). For
Resten vil jeg ikke meget undre over, at en Deel af de gode
Caniker har ikke kundet sinde sig udi, selv at antage Bom un
der Information: Thi den gode Niels Ebbeien i Ribe, som
ikke engang kunde strive sit eget Navn (c), har uden Tvivl
haft flere lige saa lcerde Brodre, saa de vet har vceret undskyldt,
at de ey lcrrte andre, hvgd de ey vidste selv.

§. 5Då ftpsForuden disse Skoler hos Munkene og Canikerne, vare
8 v 1 u' og for Reformationen adstitlige separate Skoler oprettede,
endskiont man her maatilftaae, at det er vanskeligt i de crldre
Tuder, at stille qvid fra gvo, jeg mener just at kunde sige
enten endeel afde i vore Historier ommeldte Skoler stal ansees
for Cannikernes almindelige, eller andre scerdeles Skoler.
Dog naar vi terser, at Prioren og Breverne i St. Michels
Kloster i Odense Aar 1447 (d) blev tilladt at holde Skole,
paa*11
(a) Hvitf. Tom. $. pag. 1093. conf. Holberg. Tom. 2. p. 4.
(b) Vinding. Acad. Ha fn. p. 75.
(c) Terpagg. Rip. Cimbr. p. 121.
(ci) Det maa endelig varre en Skriverfeil, at Priorens o ilo Gripps Forpligt her om, udi det
ellers meget ypperlige Skrist, Annal. Eccief. Dan. Tom. I. p. 663 er dateret Ao- 1247:
Thi jeg sinder siden Tom. 2. p. 597, at denne Stiftelse, med nogen liden Forandring i Nav
net, henssres til ovenineldte Aar 1447. Hvorudi Cornelius Hamsfort, udi hans Serie
Epifcop. Otrhon. udi Dänische Biblioth. Tom. 9. p. 439. saavelsom og Hvitfeld Tom. Ï.
P- 481. kommer overeens, og anftrer denne sidste, ved Aaret 1447. Jndholden as formvnte
Forpligt med diffeQrd: " Broder Otthe Grib Prior til St. Michels Kirke, med Prior,
" Jacob Gieds Samtykke, og Knuds Brodres, sorvrdnrt en Skole for Born 15 Aar gam11 le Til Vidnesbyrd haver medforseglet, Jacob Abbed i Holme-Kloster, Anders iverfen
“ Ridder, og Johan Mule, Borgemester i Odense- „ Da nu bemestr Borgcmester Hans
Mule just levede 1447, som kan sees as de Mulers Genealogiske Tabel, ansort ved Hofmans
Fundationer Tom. i. pag. 262, saa bliver vel dette Aarstall det retteste- Ligesom og Gl.
Hr- Etatsraad Gram anssrer det til det i; Gtcul. Vid. Orat. de Orig. & Statu rei Litt, in
D- Dänische Biblioth. Tom. 7. p. 51Q.
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pna de Vilknar ikke at antage nogen Discipel/ fom var over
sine i) Aar (a); Saa bliver derved klarligen at forstaa ingen
anden Skole, end det Slags, som holdtes i Klosterne. Lige
ledes, Mm: Friderici 2 di Gave Brev til Aarhuus Skole af
dat.) Maj. 1560, melder om Skolen i Em-Kloster, font da
var forstyrret og odelagt (b); Saa har vi atter et tydeligt
Spor af en Munke-Skole. Fremdeles, naar Hvitfeld (c)
fortceller om den artige Skermydfel, at 11 da Bisp Rudol11 phus i Ribe vilde giore Vincentium sin Capellán til Ca" nik, bleve Breverne ueens i Capitelet, og stege hverandre
** grummelig med Ncever, „ (Tantæne animis cæleftibus
iræ ! ) “ Og Bispens Overkiortel blev sonderrevet, og Me" ster Bonifacius Scholafticus og Canik blev ilde staget. „
Saa bliver vel denne Mester Bonifacius, ven afCanikernes
Collegio, som hos dem holdt Skole. Imidlertid er det en
klar og afgiort Sag, at der, endog i de saa kaldede Catholffe
Tuder, vare fordeles Skoler oprettede over alt i Landet.
Jeg vil allene anfore nogle faa.
§. 6.
Og maa jeg da forst melde om Skolen i Lund i Skanne, rund w.
Jeg regner den iblant de Danske, saasom Skanne pan de
Tilder, og nogle loo Anr efter, var under den DnnsseKro
ne. Og jeg indroknmer den den forste Plnds, saasom den
bande
(a) Priorens o fto Gripps Forpligt herom lyder blandt andet saaledes: hos Pontopp. 1. c. Ut
Sedares in noftris Scohs æratein leu statis annum ultra annum qvindecimum habentes,
non recipiamus vel recipi faciamus. Altfññ bliver kN liden Feil hos Hr. Albert Thura at
corrigere, naar han in Idea Hiít. Lit. Dan. p. ;z. saaledes melder: Scholam Ottliiníanam
Auctiorem reddidit poftea Ottho Gribius, Prior Eccleiiæ S. Michaelis, fed ea lege, ut
nemo heic alendus , nifi 15 jam annos Supergreifus.
Thj de Vilkññr, hvorpññ hñN ßk
Tilladelse at indrette Skole i S. Michels Kloster, var ikke, at ingen Disckpe! maatte antages
uden han var over 15 A'ar, men tvertimod, ingen fem var over 15 Aar, fom anfsrte Docnmevt klarlig viiser. Anledningen ti! denne liden Jrring har ve! verret foranfsrte Hvit&ids
Ord, som melder om en Skole for Born 15 Aar gamle(b) At dette Gave - Brev igien er kommet for Lfrt. derfor har vi den Lrrde Hr- IuWraad
Hofman flt takke. Vid. Hofm. Fundationer Tom. 2- p. 83.
(c) vid. Hvitf. Bispe Krvnike p-19
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baade var ved Erke-Bispens Seede, og noget neer er den
celdfte t Landet: Thi naar Hvitfeld (a) vidner, at Erke-Bistop Efchild, som sad i Lund midt i det 12 Secuto, " foro" gede Skolens Rente, som forhen var atlenefte 2 Mark, af
" sit Bistops Kammer, desforuden med 6 Mark, at alle
“ skulle have sin Tilgang, og at intet maatte nu ydennere
" krccves af de Fattige og Fremmede. „ Saa maa man
derafflutte, at der endog for hans Tiid har vceret Skole i
Lund. Hvilken Skole Erke-Bisp Jacob Erlandfen siden rib
geligere doterede, i det " Han gav alt sit Gods rorendes og
" ursrendes i Hovedftrup, Dagstrup, Scrrslov og Norre
" Hvidinge, item en Motte udi Treje til evig Tiid at eye
" og nyde, at nogle flittige Skole-Born, om hvilke var god
“ Forhaabning, stutte deraf have deres Underholdning. Dog
" forbeholdt han sig, og Erke-Bisperne, hans Efterkomme" re, samme Gods at raade over. Nogle Aar derefter blev
“ forordnet et vift Tal paa Skole-Born; Thi det var ftad" fceft, at 12 Skole-Born stulle have deres Ophold af sam“ me Gods, hvortil blev lagt mere Gods rc. „ (b). Og fin
der jeg at denne Skole, ved Reformations Tuden, blandt
andre i scer haver vceret i Anseelse, under den Lcerde og for
hans Kyndighed udi det Grcrdste Sprog, bersmntelige Rec
tor, Magifter Bente, hvilket lokkede den ftore Hemmingius
til at forlade Roeskilde Skole, og paa 3 Aars Tiid at give
sig under hans Information, da det ellers paa de Tiider var
rart her i Landet, at nogen vidste af Grccdst at sige (c).

§. 7¿Mibe
Roeskilde Skole er derneft uden Tvivl en af de celdfte i
LtD e* Landet. Den stal allerede vcere stiftet af Bistop Jacob Er
landfen Aar i2)i, da han lod Dne-Brodre Kloster, som laa
uden for Byen, forflytte ind i Byen, og forogede det med en
deel
(s) Bispe Kr. P. 5Z.
p.

(b)

ibid.

(c)

Vinding.

59.

Acad.

Hafn.

p.

71.
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deel Landgods/ Molle og Tiender, med de Vilkaar, at der
af ffulle underholdes 12 Fattige, flere end hidindtil, og stiftes
en Skole for 12 fattige Born, som der ffulle lcrre Gramma
ticam og Muficam, og nyde fri Kost (a). Siden haver Biffop Peder Jer nikæg Aar 1400 forbedret Rectoris Lon tned
Helsinge Tiende, og 1405 tillagt ham en Residence paa St.
Lucii Kirkegaard (b). Og Aar 1416 givet til Skole-Bor
nene i Choret 4 Grot, og andre fattige Skole-Bom ligesaa
meget (c). Ved Reformations Tiden var denne Skole i
Anseelse ved de tvende Navnkundige Loerere Rasmus Simon
ien (d) og Niels Black (e), som efterlode sig blant andre de
tvende berommelige Disciple, Chriiten Pederfen Cannik i
Lund, og den store Niels Hemmingfen.
§. 8.
Foruden den Munke-Skole i Odense, soul forhen er om- Arnfe
meldt (f), havde Biffop Johannes IL Ao. 1271, efter Cornel. Hamsforts Vidnesbyrd, alt forhen stiftet den forste or
dentlige Skole sammested (g). Efter ham oprettede Biffop
Gifico Aar 1287/ udi Kong Eric Menveds Tiid nok en anden,
og satte Niels Tripp til Rector (h). Bisp Peder Pagh, som
dode 1339, lagde St. Nicolai Kirke i Storslof til Rectors Lon,
hvilken Donation Bisp Niels Jonæfen i Aaret 1349 consirmerede, og derpaa forbod Loererne at fordre nogen Deel, afhvad
de ftttige Skole-Born sammentiggede (i). Jeg kan derfor
ikke
Pontop. Annal. Tom. I. p. 672Thur. Id. Hift. Lit. p. 34. conf. Pontop. Annal. Tom. 2. p. 261 & 504.
Danste Magaz. Tom. 5. p. 73.
Ibid. Tom. I. p. 3g.
Vinding. Acad. Hath. p. 75.
§• 5.
Hamsf. Ser. Fpifc. Ottb. udi Dänische Biblioth. Tom. 9. p. 39g. Ludum litterarium
Ottoniæ pueris liberali bonarum artium doctrina inilituendis aperuit, rogatu Hennichini Prioris Canutiorum.
(b) J. Aagaard Hiflorica Defcript. Orbiniæ p. 31,
(i) Corn. Hamsf. Ser. Epifc. Ottb. j Dänisch? Biblioth. Tom. 9. p. 420* conf. Pontöp. An
nah Tom. 2. p. 175 & 176.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
<g)

V»
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ikke vide, paa hvad Grund Hr. Albert Thura (a) gier Dron
ning Magrere, som forst kom til Regieringen 1387/ til Stif
tere af Odense Skole/ med mindre han dertil maa have taget
Anledning afdisse Hvitfeids Ord (b): " Og stal mon vide/
“ at Hamborg Bierg af Dronning Magrere og Kong Eric
“ af Pommeren er lagt til Othense Provstie og dermed in" corporeret/ at 12 Personer deraf stulle holdes, som stulle
" siunge for bendes og deres Foraldres deres Stele/ udi vor
" Frue Kirke dagligen, hvormed Provsten stulle have et
" Indseende/ og var bygt tilde 12 Drenge (Poger kaldet
" man dem fordum) et lidet Steenhuus, som ftaaer paa Kirke" gaarden, og kaldes endnu Poge Skolen. „ Endstiondt
Hvitfeld her melder allene om et Tillag eller Legatum / til
den allerede forhen oprettede Skole. Desforuden finde vi, at
Bistop Navne Jenfen, som forestod Odense Stift fra 1421
til 1440, stiftede endnu en anden Skole i Odense/ som
Corn. Hamsfort vidner (c). Odense Skole florerede udi Re
formations Tiden under de tvende berommelige Reftoribus,
Doit Peder Palladio og Mag. Frans Berg (d), som begge
siden bleve Bistoper, den forste i Kisbenhavn, og den anden
iOpflo, paahvilken Tiid Mester Hans Taufen, siden Bi
stop i Ribe (e) og Mester Niels Palladius, siden Bistop t
Lund (f) freqventerede denne Skole.
§. 9.
MrrSkå
Riber Skole/ endstiondt den ikke, som Thura mener,
(g), er den aldfte, faa er den dog med de aldste her i Laudet:
Thi
(a) Id. Hi ft. Lit. Dan. p. 53.
(b) Tom. 2- p. ic86- Laur. Luja, eller hvo der kl Autor til det MSt., som Aagaard in Hift.
Defer. Othin. p. 31. citerer, gier Bisp 6itico til forste Stiftere as Odense Skole; Men
ester anforte Hamsfom Vidnesbyrd, har der og for hans Did twirt Skole i Odense, stiftet
af Bisp Joh. 2(c) Ser. Epifc. Otth. j Dänische Bibi. Tom. 9. p. 435.
(d) Danske Magaz. T. i. p. 26. Disse tvende Rectores, sindes hverken anssrtr af Naur m
Orat. Valediel. eller Thura in Id. Hift, Lit.
(e) Paul Röns Biograph. Tauft ni p. z,
(f) Dänische Magaz. I. c.
|g)

14

Hift,

Lit.

Dan.

p.

63.

, •
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Thi foruden den Cnnmke Skole, som! forhen (a) er omtalt,
anordnede Bifp Turo (b) Aar 1278, at 100 fattige Disciple
afRiber Stift, og alle, saa vel fattige som rige, af Darum
Sogn ffulle uden nogen Betalning nu undervises i Riber
Skote (c). Altsaa maa Riber Skole have vcrret ternmelig
talrig paa Disciple, endog for Bisp Chriftians TLid, som
des Aarsag kan ikke, efter Thuras og andres (d) Mening r
ansees for denne Skoles forfte Stiftere: Thi Skolen var alle
rede for hans Tiid funderet, endffiondt han i Anret 1298
forbedrede den med et anseeligt Titlceg, hvorom Hvitfeid (e)
melder stråledes: u Efterdi han (0: Bisp Chriflian) var en
" chnderlig Leerd Mand, og befandt, at Skolerne er en Be“ gyndelse til den Chriftne Kirkes Opvert og Freingang; Da
" haver han i Begyndelsen stiftet en Trivial Skole i Ribe,
u og gav tit Skole Berns Nytte og Hielp et Steenhuus, som
" Heed Puge-Gaard, som var vidt begreben, og andre Huu se. Dernest lagde han saa meget Gods dertil, af Landsu bye Eyendom med Tiende af Henne Sogn og af den Lands11 bye Luftrup, at det paa den Tiid beleb 24 Lcester Korn,
" foruden Smer, Sviin og Penninge, af hvilken Indkomst
" der blev aarligen tive fattige Skole-Bern forsorgede til Fe" de, som vare tagne afRiber Stift, og ikke fra nogen anUy 2
" den
VU ’S- )-

(b) Dette er den samme, fem hos Hvitfeid udi Bispe Kron. p. 24. og Pontop. Annal. Ecd.
Dan. Tom. 1. p. 585. kaldes Tycho, paa Danff Tyge Vid. Hvitf. Tom. I. p. 288 & 291.
Ligesom den XI. Bisp i Aarhuus af bemelte Hvitfeid i B. K. p- ioc., baade kaldes Tyge og
Too, og en anden Bisp i Ribe, som hos Crantzium Chron. Lib. 5. cap. XIII kaldes Toko,
kaldes hos Saxonem Lib. XIII. p. 242. Thoro, hos Hvitfeid i B. K. p 17. med begge Nav
nene , baade Thord og Toko. Hvoraf man seer, at Thoro eller Thol d , Tycho eller Tyge,
Toko, Turo og Tu o, har været anseet i de Tider, som et og det samme Navn; Saa jag
ikke seer, hvorfor man med Sperling in Not. ad Teña in. Abtalon. p. eg. skulle givre Tvebo
og Tycho y. Tolke og Tyge til 2 diverse Navne. 3 det mindste anseer 01. Worm in Monu
ment. Dan. Lib. 4. p. 256 den for et og det samme. Jniidlertid er denne Skole Stiftelse en
merkværdig Omstændighed, som kan tiene til at supplere denne Bisses Historie; Thi da man ellers
haver ikkun lidm Efterretning om ham; Maa denne priiselige Stiftelse til hans vel sortiente
Berommelse ikke forglemmes.
(c) Stiftelsen er at læk hos Terpag. Rip. Cimbr. p. 494.
(d) Th nr. Id. Hift. Lit. p. 63.
(e) Bisp. Kron. p. 24.
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“ den Sted, hvilke Skole-Born havde fri Huns og Kammer
“ i fornevnte Huns. „ Fundationen for denne Stiftelse fin
des hos Hvitfeld daade paa Latin (a) og Danff (b).
§. io.
A-rhuus
Naar Aarhnus Skole forft ep stiftet; derom haves inSkole.
tilforladelig Efterretning; Men at der har vcrret Skole
her i Byen i det 14 Secnlo, er klart deraf, at Mag. Johan
nes, Cantor Aarhufienfis, som levede paa den Tnd/ berommes af, at han flittig visiterede Skolerne, og examinerede
Ungdommen (c). Man kan ellers med Vished flutte, at
den har vcrret til, i fuld Stand alt for Aar 1470: Thi i
Do&or Morren Borups Vita (d), som er den forste Rector
her ved Skolen man ved at Navngive, fortcelles, at han i sit
25 Aar lob fra sit Bonde Arbeyde ved Schanderborg, og tig
gede sig Plads iAarhuus Skole. Naar man nu confererer,
hvad Johannes Petræus, in Catalog. MSt. Epifcop. ArhufL
(e) om hans Vods Aar saaledes anfores: Anno mdxxvi
(a) o biir
(a) Tom. I. p. 311.
(b) Bisp. Kron. 1. c. Hvitfeld figer vel paa begge Steder, at han funderede eller stiftede en
Skole; Men Gave-Brevet melder ry om nogen ny Skoles Stiftelse; Men åe om en Do
nation til 20 Disciple.
(c) Dänische Biblioth. Tom. 7. p. 500.
(d) Af Sal. Hr. Etatsraad Peter Fogh til Ryomgaard, min sårdeles Velynder, er mig foraret
tt MSt- paa Latin, skrevet med hans egen Haand under folgende Titul: Vita Martini Sorupü
ex Claudii Lyfchandri de nato & renato Chriítiano gto Hiítoria MSta in Bibliotheca
With. Wormii. Giden samme ikke er meget vidtlostigt, og giver dog adskillig Oplysning i
vor gamle Skole Historie; haaber jeg det holdes mig til gode, at jeg samme til Slutning, fom
tt Anhang, Ord til andet indforer.
(e) Johannes Petræus, soin kilers kaldes Mester Hans Peder fen Horfens, var ferst Rector i
Horsens, siden i Aarhnus i 9 Aar, og tillige Pra-st til Aabye og Hasle, og Provst i Hasle
Herred, omsider Lector Theologi« i 15 Aar, i hvilket Embede han dode d. 13. Jul. 1617. i
hans Alders 72 Aar. Han ligger begravet i Aarhuus Dom Kirke, og fandtes fordum denne
Inscription paa hans Grav, som jeg her vil an fere, da den ikke findes i de trykte Samlinger:
Reverendus Vir, Mag. Johannes Petrejus Horsnenfis, Eccieliæ hujus Canonicus, &
Provincia; Haslöff Præpofîtus, cum Reclorein Scholar noftiæ Arhufienfis in 9 annum egisfet, & Pallor Ecclefiarum Aabye & Haslöff effet, ad Profeffionem , in hac Fcclelîa,
Theologicam vocatus eil, cui officio diligenter 15 annos præfuit, in conjugio vixit
Annos 35. fufcipiens ex una Uxore filios 7, & filias 5, obdormivit in Chriito d. 13.
Jul. Anno 1617. Æt. 73. Han har skrevet Catalogum Epifcoporum Arhufienf. ab anno
948-
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(a) obiit Doétor Martinus Borup, Arhufienfis Ecclefiæ
Cantor, in Profeflo corporis Chrifti, cui fuceeffit in Prælatu Georgius Sam fing (b).
tíííigC obfCVVCl'Ct fif bc*
mette hans Vita, at han var omtrent 8.O Aar gammel/ da
Handode; Saa folger deraf den Slutning/ at det maa have
varet hen ved Aar 1470, at han gav sig t Skole i Aarhuus/
over hvilken han siden selv, udi sit 45 Aar, det er An. 1491
Vy 3
(a) blev
948 ad annum 1584. hvilket MSt. fandtes i Refend Bibliothèque, Vid. Catalog. Ej. p.
129 n. 12 conf. Paullbns Catalog. Paitor. Ar huí", p. 19. Refen. Biblioth. Ind. 3. og
Thuræ Hi ft. Lit. p. 75.
(a)

tibí Annal. Ecclef. Dan. Tom. 2. p- 728- hmfsres hñNs Dsdsññk til Ao. 1504. Mm ñt
han har levet leenge ester den Did, kan iblandt andet stuttes deraf: Canceller Johan Friis,
fom udi nysanforte Borupii Vira regnes iblant hans £)i|cipk, var ssd 1494. Vid. Hofmans
Portraits Hiltoriques Tom. I. p. 17. ,g Vinding Acad. Hath. p. 445. GaiNMk Johan
Friis gik fsrst i Odense Skole/ som Jacob Jacobfen j Dedicationen til fin Iode Krønike vid
ner med diK Ord: " Sal- Hr. Johan Friifes Foraldre haver as første Ungdom holdt hau" nem fsrst her i denne ( >: Odense) Skole, og siden sendt herfra over til Aarhuus til Doa. Mor<• ten Borup. „ conf. Vinding. 1. c. Altsaa skulle i saa Maade Hr. Johan Friis ucppe va
ret 9 Aar, da han efter soregaaende Information, var bleven sendt til Doa. Mort. Borup;
hvilket vel ikke er t> oligt. Ligeledes har det sig med en af hans andre Disciple , fe.Mester Hans
Taulen, som var fsd samme Aar, som Canceller Friis, Vid. Dänische Biblioth. Torn. i. p.
2- og Rons Biograph. Tauf. p. 2- han blev og forflyttet fra Odense til Aarh. Skole under
Doa. Mort. Borup. Vid. Rons Thef. I. Biogr. Tauf, præmiff., hvorved i Henseende til
Aarene vilde mode den samme Vanskelighed. Den zdie af hans Disciple nemlig Mester Jc»g.
Sadolin var endnu 5 Aar yngere, fod 1499/ og altsaa kunde ikke have veeret over 5 Aar, da
hans Rector Doa. Mort. Borup døde, i fald hans Dodsaar skulle regnes til 1504. (Det
er ellers en Feyl i Afskriften af bemeldte Jörgen Sidoiins Gravskrift, naar hans Dsdsaar
in Mar. Dan. Tom. i. p. 225. anfsrcs at verre 1)88 ! Thi Tiidsregningen viser, at han maa
vare dod 1559, som Hvitfeid rettelig observerer, Bisp. Kron. p. 44. Estersom hans Efter
mand i Embedet, Mester Niels jefperfen allerede var dod 1587.) Et ceneste B.'viis vil jeg
endnu legge til, hvoraf klarlig kan fes, at Doa. Mort. Borup maa have levet lernger, end
til 1504. Hans anførte Levnets Beskrivelse melder, at han var omtrent 80 Aar, da han
døde; Altsaa skulle han ester den Regning vivre fsd omtrent Ao 1424. Bemelte hans Vita
forklarer ydermere, at han fra Skolen drog ti! Kiobcnhavns Universitet, og nogle Aar deref
ter sammesteds erholdt Magister Graden, da han var hen imod 40 Aar, o; anno circiter
1464. Men nu er det en b-kiendt Sag, at Kiobenhavns Universitet fsrst blev stiftet Ao.
1479. Følgelig holder jeg mit til det anførte Penæi Marstal 1526., som det der beqvemmeligstkommer overeens medTiidsregningen. Og derefter giør jeg, i Collation medhanS Vita
den Regning, ar han var fsd 1446., kom i Skole 1470., blev Magister ved Kiobenhavns
Universitet i486, og Rettor i Aarhuus 1491. rc.

(b) P. Rons Thef. IV. Præmitf. Biograph. Taufan»
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(a) blev Rector, og efterlod sig mange vel oplcerte Disciple,
so;n siden bleve store og anseelige Mcend. Hvoriblant var
Torkild Abildgaard, af bekiendt gammel Adels Familie,
Johan Friis Rigets Canceller, Johannes eller Janus Synningius og Petrus Paulinus, som begge bleve Proftsiörer ved
Universitetet (b), Nicolaus Molfingius, Simon Chriftianus,
Jörgen Jenfen Sadolin Biftop t Kyhn, Hans Taufen Biffop
i Ribe, og Jacob Skönning Biffop i Wiborg. Saa at P.
Ron (c) deraf med Foye maa drage den Slutning: Exinde
concludere licet, è qvo fonte Vin docti tempore Reforma
tionis fuam hauferint eruditionem. Ham gives ellers den
Berømmelse, at hall var en fortreffelig Humanist t sin Tiid
(d). Og i de Dage var navnkundig over ait Riget for sin
Lcrrdom og Klittighed, sollt han anvendte paa Ungdomulen
med stor Frugt at opdrage (e). Samt, at han var Celebris
per univerfum Regnum formandæ juventutis Magiiter (f).
Denne hans saa almindelige Berommelse forvoldte, at saa
vel Adels Bom, som andre, der havde Luft til at leere uoget
retffaffen, forlove andre ellers anseelige Skoler i Riget, og
segte til Doét. Morten Borup l Aarhuus. Saa at ingen
Skole i hele Landet var i storre Lustre end denne, saa lange
han levede, og var Rector.
§. ir.

CO Udi Marm. Dan. Tom. 2. p. ug. berettes, ñt han fsrst ffnlle verre bleset Rector circa Annum 1504. Annos natus 45. Men af anforte kan man gisrr sin Regning, at det maa vñre
steed îtrnge for den Tiid. Thi 1504 var han, ester anfsrte Beregning, allerede58 Aar. Jeg
stutter ellers, at Thm-a in id. HifL Lit. Dan. p. 71. har givet Anleedning til, at dette Aars
Tal er blevet anseet, deels font hans Dsdsaar, og deeis paa dette Sted, for det Aar, han
er kommen ti! Embedet. Dog Thurahs Ord ere allene disse. Paulo Ante tempus Reforma
tionis circa Annum 1504. habuit hæc Schola Rectorem celeberrimum Doil. Martinuin
Borupium. Han er ellers Autor til det Vers om Dannemarks Kiobsteder, som anfsres af
keder Syv i hans Klcmpe Viser p. 414. Lidet vidre om ham kan sees hos de udi Hofmans
Gamling af Fundationer Tom. 2. p. go. anssrtr Autores.
(b) Vind, Acad. Hafn. p. 68 & 70.
(c) Thef. IV, Biograph. Tauf, præ in if,
(d) Pontop. Annal. Tom. 2. p.
(e) Jacob Jacobfens Dedicat, til IM KlSNikett«
(í) Vmd. Ac. Haf. pe 44j,
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§. IL

- Den forste man lceser om, der t Viborg har anvendt sin
Find paa Ungdommens Undervissning, var den gode St.
Kieid, som siden blevBiffop der paa Stedet (a) og dsde nzi.
Om hans Skole Embede melder hans Legende saaledes (b):
Primum Magifter puerorum conftitutus, pueros co mm endabilirer inftruxit, & preciofa volumina confcripfit, atten
dens enim Apoítolum dicentem, qvi non laborat, non
manducat, ociofus neqvaqvam panem comedere voluit,
fed miranda præditus gratia duo fimul opera qvoridie im
plevit, Pueros docuit, & à fcribendo interea manum non
retraxit. Men denne Skole, som han holdt, bliver bissigen
at regne blandt det Slags, som Cannikerne, hvoriblandt han
den Tiid selv var en, vare forbundne at holde. Imidlertiid
havde dog Viborg for Reformationen sin egen ordentlige
Skole, hvis Bygning stal have veeret bekostet afden sidste
CatholffeBisp sammefted, Jörgen Friis, og ziret med hans
Vaaben (c). Men da den ved Tidens Lcrngde var bleven
forfaldet, er den i Aaret 1741 bleven solgt, hvorimod man
den ny Bygning til Skole er i vente (d). Jeg finder etters, at
den ved Reformations Tiden har veeret forsi-net med hey-fornemme anfeelige Lcerere, en efter anden, nemlig Mester
Jörgen Jenfen Sadolin (e), Mester Frans Berg (f), og Ja
cob

Viborg

®f’k-

(a) Hvitfeîdt Bisp. Kron. p. 102.
(b) Annal. Ecclef. D. Tom. I. p. 472.
(c) Thnr. Id. Hi ft. Lit. p. 77.
(d) Hofm, Fund. Tom. 3. p. 310.
(e) Dññski Magaz. Tom. 2. p. 67. Röns Biograph. Tauf*, p, 15.
(f ) Danske Magaz. Tom. L p. 26. At M. Frans Berg si à (V blevê» forstyttet ksi Rîbe, stts
sammesteds; Mn da de Herrer Autores ti! denne meget nyttige og smukke Samling udi deres
Nor- ,itr- 1- äussrer, fom noget »rbekirndt, hvad hans Kald har vieret i Ribe, kunde ved
denne Anledning mås, at han har vaeret Sogne Pmst til Dom-Kirken d; vx-x Frue Kirke
samRksteds, som kan sees i Dänisch; Bibiioth. Tom. ï. p, 161,
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cob Skiönning(a), af hvilke den forste siden blev Biskop i
Odense, den anden i Opflo, og den Lredie i Viborg (b).
§. 12.
Kiåhavns
Kiobenhavns Skole er vel ikke en af de ccldste, faafom
Staden selv ikke er faa gammel, som nogen af de andre for
hen anforte; Dog bliver det en klar Sag, at den har haft sin
ordentlige Skole endog for Reformationen. Thura melder
intet derom (c) : Men udi Hr. Procance'.ler Pontoppidans
Annal. (6) meldes, at?îrue Ingeborg, Fyrstinde afHalland,
skulle Aar IZ4I have ffieuket Domherrerne i Kiobenhavn,
Asminderod Kirke til deres Skole-Vsssens Beste. Og Arild
Hvitfeid forteller i Chriftiani 2di Historie (e), at udi det
Aar 1519 lod Kong Chriften forvise af Kiobenhavn alle
Skole-Personer, som gik omkring i Byen at bede om Almisse.
Hvoraf man maa slutte, der paa de Tider har vceret en
Lalriig Skole i feer paa fattige Disciple. Johannes Svaningius Senior, som var fod omtrent IZOZ, beretter om sig
selv, at han udi sin Barndom havde fteqventeret Kioben
havns Skole, under Rector, M. Chriften Torchildfcn Morfing, som siden blev Professor ved Universitetet (s). Og udi
Marmor. Dan. (g) finder jeg folgende Epitaphium i Roeskilde
Dom-Kirke: Olaus Ottonius Haftnenfis & Roeskildeniis viginti qvatuor annis Ludimagifter, hine oétodecim annis
Cantor Roeskildeniis, obiit 1575 Ætat gi. Heraf fees da,
at denne Olaus Ottonius har vcrret Rector i Kiobenhavns og
Roeskilde
(a) M. Woldickes Apolog. concionat. Hafn. p. 244. & Rons Theí. XI. Biogr. Tauf.
Præ m if,
(b) Her har vi da 3 Rectores, ved Viborg Skole, hvormed den af Hr. Albert Thura in id.
Hiß-, Lit. Dan. p. 78. anforte Optegnelse kan suppleres, hvortil kan og legges den fierde,
nemlig Dn. Remboltus, som succederede Ole Jacobfen Schytte. Vid. Vinding. Acad#
Hafn. p. 124.
(e) Id. Hi il. Lir. Dan. p. 2§. & 29.
* (d) Tom. 2. p. 158.
(e) Tom. 2. p. 1158.
(f) Maller. Cimbr. Litter. Tom. 2. p. 875»
(g) Tom. I. p. 25.
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Roeskilde Skoler. Naar man nu, efter de t Inskriptionen
givne Aavstal, gior Beregning; Saa har han allerede vceret Rector 153
Bliver da Sporsmaal, enten han forst
har vccret Rector i Kiobenhavns Skole, og derfra er forflyt
tet tit Roeskilde eller tvert imod, forst i Roeskilde og siden
iKiobenhavn? Jeg mener det forfte er det rimeligste: Thi
siden Hafnienfis flettes forst i Inscriptionen, saa har det og
ventelig vceret det forfte Embede i Ordenen, han har betient.
Siden Roeskilde paa de Tilder var Bispe-Sccdet, er det tro
ligt, at det kunde vcere en Forftenlmelfe, fra Kiobenhavns
Skole at befordres til Roeskilde. Men fornemmelig naar
man gior rigtig Regning efter anforte Inscription, da sees
deraf, han dode 1575, efter at han i is Aar havde vceret
Cantor i Roeskilde, altsaa var han bleven Cantor Aar 1557.
Og naar han da forhen skulle have vccret Rector i 24 Aar,
o: fra 1533 til 1557, saa maatte han endelig forst have vccret
Rector i Kiobenhavn; Thi jeg finder allerede, at der 1546
sammesteds har vccret en anden Rector, navirlig M. Jonas
Andreæ (a), altsaa kunde han ikke have vccret Rector i Kiobenhavn til 1557, som etters maatte folge af Inscriptionens
Indhold, i fald han der sidst ffulde vccret Rector, og naar
han ikke var sidst der, saa maa han vccre kommet til Ktobenhavns Skole Aar 1533« hvor han da har foreftaaet Skolen
just i Reformations Tiden. Hermed kommer og allerbest
overeens, hvad Man finder om Mogens Madfon, Bisp i
Lund, at han i sit Alders n Aar, o: 1538 ffutte vccre sat i
Kiobenhavns Skole under bemelte Rector (b).
Heraf

(a) Thura i. c. £)ij Cl' her da 2 Rectores, Chriílianus Morßngius og Olaus Ottonius, som
kan legger til udi den sammesteds anforte Optegnelse.
(b) Vid. Pontop. Annal. Tom. 3. p. 115. hvor han kaldes M. Ole Often. Jeg meener det
maa verre en liden Skriverscyl i Steden for Often. Og haaber det ikke leegges mig til Last,
at jeg her og andensteds anmerrkcr saadanne smaa
hos en eller anden stor
Mand, hvis anselige Meriter jeg for resten, saa hoyt som nogen anden, venerem.
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§♦ 13*
Heraf seer man da, at der udi alle Stifternes HovedStoeder, over heele Dannemark, haver for Reformationen
va'ret oprettede de endnu verrende ordentlige Skoler. Jeg
Aåorg undtager attene Aalborg; Thi sidenden ikke var et Biffops
D^oir.
førend udi Chriftiani gtii Tiid (a), faa er ikke at un
dre, at man ey heller for Reformationen finder noget Spor
til Skole sammested. Dog er den visselig ccldre, end som
Thura debiterer (b): Thi efter hans Beretning skulle den
ferst verre stiftet afChriftiano gtio Ao. 1553. da Brspescedet
der blev hensiettet, hvilket ikke rimer sig med hvad man ellers
terser (c), at der allerede 11 Aar tilforn, nemlig 1542, stulle verre henlagt alle Vicariater og Calent-Gilder med deres
Gods til Aalborg Skole og dens Lerrere. Naar jeg nu ha
ver anfort disse Stifternes Hoved-Skoler, maa ingen ternke,
at det dermed paa de Tider var giort, og at de mindre Sterder ikke ligesaa vel har haft deres Skoler, ffiendt de fleeste
afdem ikke ere saa bekiendte Nicolai Hemmingii Vita pcrger
paa 4 saadanne Skoler, som han alle havde freqventeret,
forend han korn til Roeskilde, nemlig Nysted og Naffov i
Laaland, Nykiobing paa Falster, ogNestved iSicrlland (d).
§. 14Flere Skoler
Hele Landet var da opfyldt med Skoler, som Tiid efter
icnBye. gnden vare oprettede.
Det var ikke nok, at der var een
Skole i en Bye; Men somme ftceder havde, foruden deres
mange Kloster-Skoler, vel 2, 3 og flere. Saaledes er for
hen observeret (e), at udi Odense var, foruden Skolen i St.
Michels Kloster, nok en anden, som blev stiftet af Biffop
Johan(a)
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Johannes dm 2den, Mdnu dm tredie stiftet af Bisp Gifico,
og endelig den fierde, som Bisp Navne Jenfen omsider lod
oprette, og derimod afffaffede de andre, tont Cornei. Hams
fore skriver (a). Udi Bisp Abfalons Testamente meldes om
3 Magiftris o: Skolemeftere eller ReEtoribus, nemlig Mag.
Johannes, Mag. Wakherus og Mag. Hugo, hvilke alle 3 /
Sperling (b) meemr, skulle paa een Tiid have foresiaaet een
og den samme Lunde Skole, saa at, naar den ene var borte,
forsynede den anden Sko-e Embedet: Men jeg er afde Tan
ker, man feylede vel ikke meget, om man deraf drog den
Slutning, at de hver for sig har holdt sin Skole, og altsaa
paa den Tiid har varet 3 Skoler i Lund, og ikke 3 Skolernestere i samme Skole. Hvilket end ydermere kommer overcens med chtiftiani 3th KirkeOrdinants (c), hvor det heder:
" Udi hvilken Bye fiere Latine Skoler har varet hertil, der
n stal nmu nu giore een af, og de andre ffutte afiegges. „
§. 15.
Nok finder vi, foruden disse hidindtil ommeldte anthori- Po
serede offentlige Skoler, endnu et andet Slags, som kaldtes fef0 £r‘
Puge-Skoler (d), det er, saadanne private Skoler, somen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Z^2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ og
(a) Vid. Dänische Biblioth. Tom. 9. p. 435. Scholam pro pueris initituendis unam, ceteris
abrogatis, iníiituit. Sññledes lydtt' Ordene paa ñnssrte Sted. Men Ubi Danske Magaz.
Tom. 3, p. 267. Scholam pro pueris initituendis, neqve catteris abrogatis, inítituit.
Saa at Meningen ffå blive tvert imod: Han stiftede en ny Skole, uden at afskaffe de an
dre. Hvilket afDeelene, der er rettest, overlades til andre at ffisnne. Nok erdet, i hvor
dan man end læfer det, saa er det Beviis nok, at der har været stere Skoler i Odense. Der
som det nu havde sig stialedes, som J. Angaard in Hi ft. Defc. Civit. Othin. p. 31. beretter,
at hos Hvitfeld i Bisp. Kron. p. 40. kunde læses om Bisp keder Pagh, qvod Scholam fun
daverit Othiniæ; Saa maakte man endau regne den ;te Skole i Odense: Men Hvitfeld
taler ikke et Ord derom; Men allene, at Bis? “ Niels Jonæfen lagde mere Rente ti! Odense
" Skole, end som hans Formand keder havde stiftet. „ Der er da stor Forffiel imckem
at stifte en Skole, og st-ste et Legatum til en Skole.
(b) Not. ad. Feit. Abiàl. p. 131 og 138.
(c) Fol. 6(5. Edit. 1640.
(d) Hvoraf det Ord Puge Skole har sin Oprindelse, synes Hvitfeld at give tilkimde Tom. 2. p.
iog6. hvor han melder, " at i Odens; var bygt til 12 Drenge (Poger kaldte man dem fet,
" dum) et lidet Steenhuus, staarr paa Kirkegaarden, kaldes endun Poge Skolen. „ confr.
Terpag.
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og anden uberettiget paa egen Haand holdte for visse Born
allene, og at disse allerede har gaaet i Svang for Reforma
tions Tiden, det lcerer vi af Chriftiani z»i Kirke-Ordinants
(a), hvor der befales, " At udi hver Kiobfted ffal alleneste
" vcere een Skole, og alle hine andre Puge-Skoler, fom her
" og der holdes, ffutte aflegges. „ Hvilket Forbud siden er
indfort udi Sal. og Hoylovlig Ihukommelse Chriftiani
Yd Danffe Lov (b). Her har da ingenlunde vceret Mangel
paa Skoler, om deres Indretning ikkun havde vceret saaledes
i Henseende til Underviisningen og Disciplinen, at deraf
kunde have fulgt nogen retffaffen Nytte til Publicum. Men
jeg kan tro Tidernes Omftcendigheder vare da ikke anderledes,
og er det paa de Tider ey heller gaaet meget bedre i andre
Lande. Vi vil da nu faae at see, hvad Beskaffenhed det hav
de med Skolerne og Skole-Vcrsenet.

§. 16.
Flere Lectier
Naar Skolerne forsi ere blevne inddeelte i visse Lectier,
r hver SkoleClasser, og meD flere Lcerere forfynede, er ikke let at
sige, saa ineget kan man flutte, at saa snart Disciplernes
Talformeredes, maattedernodvendigvcereffeed en inddeeling iblant dem, efter enhvers Profect og giorte Fremgang,
hvilket er just Grunden til de siden afdeelte adffittige Classer,
som med sine Lcerere ere blevne forsynede, hvoriblandt dem,
der, som Rector forestod Skolen, blev kaldet Magifter (c) ,
LudiTerpag. Rip. Cimbr. p. 465. & 466. Siden da bifp Skoler i fær har været for de mindste
Born og smaa Drenge o: Poge, har de ventelig deraf faatt Ravn. De andre Skoler vare
vel og for smaa Poge; Men ikke for dem allene, men kunde regne mange gamle Skiæggede
Karl« iblant Disciplernes Tal, som jeg siden faaer Leylighrd at vise.
(a) Fol. 60.
(b) 2 Beg 18 Cap. 13 Art.
(c) H-rved forstaaes ikke saadanne, som vores nu omstunder promoti Magi ilri Pbikfophiæ:
Thi længe førend man vidste af den Academistr Magister Grad at sige, bleve Skole-Lærere
kaldte Msgiiiri. Magister-Grad kom allerssrst i Brug ved Universiteterne i det 13 Scculo,
pg Mag. Anders Friis, som hos Vinding in Acad. Hafn. p. 58. kaldes Magister artium
Havnienfis, den følflr, som Glad har fundet, der ved Kisbenhavns Universitet er bleven
kreeret til Magister. Vid. Sev. Glad de gradu Magiiterii p. 10 & rz Endstiont jeg tæn
ker
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Ludimagifter, Ludireétor, Scholaíter (a), ja vel og Rec
tor; Men pac Danss: Skolemester. De ovrige Lcerere, som
vi nu kalder Hovere eller Colleger, fik Navn afLocater (b)z
eller det almindelige NavnScholattici, som betegner enhver
Skoleårer.
Ligesom Disciplene kaldtes Degne (c) eller
Peblinge. Men for igien at komme til Jnddeelingen i visse
Classer, da ervoresberommeligeFsMer(d)afdenMeening,
at vore Dansse Skoler ikke forend i det 16 Seculo, saaledes
ssulle vcere indrettede efter Philippi Melanchthonis Raad.
Men at den Indretning alt forhen, og for Melanchthons
Tiid har vceret brugelig, det viser Bisp Niels af Odense,
hans Brev dateret Odenfe Anno Dni IZ49 hvorudi der anfores Venerabilis Vir Dnus Frater Hennickinus, Reétor
Scholarum apud St. Canutum Orthoniæ, cæteriqve Schola
res ibidem. Thi af Contexte» seer jeg ikke, at der ved cæ_______ ___ '___ ____ _______________________ teri__________
ker at Doet. Morten Borup, som fik Magister-Graden ved Kiobenhavns Universitet Aar I486,
vid. Supr. §. io. not. b., nok kunde disputere Hr. Anders Friis Ancienniteten. Det er ellers
en pudfilig Betænkning, som Helvaderus in Calendariographia iaera, plagnl. N. gier sig
om denne Grad: " Magilier, siger han, kaldtes den Person, som havde forfremmet sig in
" Studiis noget mere end 5 Baccåmi, dct er den som havde tørt Grammaticam , Dialeéli11 cam og Rhetoricam, saaledes at han kan proponere, tøse, tøre og inftituere andre berudi.
" Disse kaldtes tilforn i gamle Dage Oratores, Rhetores, deres Bestilling var intet andet,
" end at de tøste for Ungdommen i" Capitulis, Scholis & Academiis.
Men nu stal en
11 Magister perfect vide og have studeret de 7 fri Konstcr, som ere Grammatica, Dialéctica,
11 Rhetorica, Mutica, Arithmetica, Geometria og Aftronomia; Deed hññ ikke disse, dñ
" maa man kalde ham M. Jürgen. „ Ligesaa foragtelig, som denne Mester Jürgens Dtul
stal verre, ligesaa hsytidelig, men tillige selsom, er den Titel, som findes i Kiempe-Vitserne
Part. 1. p. gi Edit. 1695 Det var Mester Rong Tidrich &c.
(a) Med delte selsvmme Navn titulerer Bisp Niels as Odense, paa sit Sprog, Rector sammestev, udi et Privilegium as 1549. Pontop, Annal. T. 2. p-175.
(b) At det Navn Locat stal have sin Oprindelse af Latinen, viser Ordet selv. Primitivum er
loco o: jeg bortleyer eller lader mig icye, bine Locator, 2: qvi alteri locat operam. Anled
ningen til Navnet sluttes da at virre denne, at da Disciplernes Tal ester Haanden i dr anord
nede Skoler tog til, og den bestillede Livrer allene, ikke kunde bestyre Undcrviisnrngen og den
sornedne Opsigt med dem alle, er der af Begyndelsen levet visse Personer, for herudi at ga«
hñM ti! Haande, og dr som saaledes har ladet sig leye v: locarunt operam Magiftro Schob ,
ere siden deraf kaldte med det Navn Locarer.
(c) Der giordcs Forstiel paa Degne og Peblinge. Peblinge kaldtes de smaa og nederste: meu
Degne kaldtes te storre og overstr. Andledningen til Navnet, Degne, var denne, at de nest
ved Kiobstederne omliggende Sogne, vare forbundne at tage deres Degne as Skolens siorste eg
beste Disciple. Vid. Terpag. Kip. Cimbr. p. ;v2(d) Chr. Fallt. Idea Hilt. Lit. Rom, p 92-
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teri Scholares kan forsraaes andre, end de Medlcerere i Sko
len, som nu kaldes Colleger (a). Dette samme stadfcefter
end ydermere herved folgende DoEb. Morten Borups Vita,
hvorudi meldes at Doét. Morten Borup, da han var 24 Aar
gammel, o: Ao. 1470, blev antagen t Aarhuus Skole, og
fik forft sted bag Doren iblant de smaa Peblinge i den nederfte
Lectie, samt at han i en forunderlig Haft avancerede igienuem alle Skolens Lectier og kom til Academtet. Chriftiani
2di Skole Ordinants, som findes indfort udi det Danffe Ma
gazin (b), befaler og " at der ffal vcere atffittighe Ledzer i
“ Skolen, og the ffutte sidde i thend offwersthe Ledze, som
" eere best leerd, og siidhen fremdeles, hwer effther som hand
** er leerd til. „ Og udi Chriftiani ztii gamle Kirke Ordinants (c) sees tydelig, at der endog for den Tiid, og for Re
formationen, har vceret flere Lectier i Skolerne, Ordene ly
der saaledes: “ At vi nu saa have bestikket Skoler
“ Steder, med Skolemester, med en Horer eller 2, dermed
“ ville vi ikke have i de store Kiobsteder aflagt etter forverrede
“ de Skoler, som noget bedre ere, som NB. pleyer at have
11 en Skolemester og 4 etter 5 Home. „

D'lc'plttnes

(a)

§. 17.
Som alting tager sin Begyndelse fra det mindre, forendet kan voxe til det fterre; Saa har det og haft sig med Sko
lerne. Ved Christendonunens Begyndelse, da Chriftne Sko
ler forft bleve stiftede, var Disciplernes Tal ikkun saare lidet.
Den ållercrldfte Christelige Skole, som St. Ansgarius lod
oprette her i Landene, var attene for 12 Born (6). Den Skcie
Bisp Gift co i Odense funderede, var for 16 (e). Den i Ro
eskilde, som af Bisp Jacob Erlandfen blev oprettet, var for
12

Brevet

in Extenio

(cl) sUpr.
(e) Pontop.

er at lñse i

Annal. Eccl. D.Tom. 2-p.

2.
Annal.
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12 (a) , og faa fremdeles. Men da de Geistliges Indkom
ster stden alt mere og mere efter Haanden forsgedes, de
. Donne stede Prcebender og ruge Canonicater Liid efter an
den formeredes, lokkede flige forventede Fordeele, faa vel
font den gode Magelighed, de Tiders Gejstlige vidste at detie
ne fig af, ait flere og flere til Skolerne: Saa at Distiplernes
Tal omsider vorte faa hoyt, at en Rector ved Reformations
Liden i de florerende Skoler, altid var i Stand at fremstille
lige faa mange Distiple af fin Skole, font en General kunde
tcclle Soldater t sit Regiment.
Hvor stort Distiplernes
Tal ntaa have vceret i Riber Skole udi det 13 Seculo, det
fees af Bist) Tures Gave - Brev dateret Dominica Lætare
1278., hvor ved Darum Tiende henlegges til Rectoris Lon,
paa de Vilkaar, at han og Efterkommere alttid, uden vidre
Betalnrng, ffulle undervist 100 fattige Distiple af Riber
Stift, og alle baade riige og fattige af Darum Sogn (b).
Naar man nu tberegner dem, fom ester de Tiders Skik,
maatte betale deres Skole-Gield, bliver Tallet temmelig ansteligt. Men med allerftorste Forundring har jeg last, hvad
Doét Peder Palladius om Riber og Roeskilde Skolers Dl-'
stiplers Tal i sin Tid beretter (c). " Den Tid, siger han,
" vi fom nu ere Klerche herinde, ginge thil Skole, og vare
" fmaa Sincher, da maatte vi hen offver paa Skole Losten,
" faa mange Peblinge vare der, at det var fuld baade offwen
11 og neden, 700 udi Riber Skole, 900 udi Rofchild Sko" le. „ Et Tal, fom ingen ffulle tro eller tanke, hvis ikke
en faa troevoerdig Mand om sine egne Tider berettede det.
Dog er herved at observere, at en Discipel paa de Tider i Al
mindelighed gik 3 Gange faa lange i Skole, fom nu omstun
der: Saa at naar man gior Regningen faaledes: I en Skole
antagesnu omstunder aarlig 10 Disciple, hvoraf de 5, fom
allerede har nydt nogen privat Information, kan dimitteres
om
O) Supr. §. 7.
(b) Terpng. Kip. Cimbr. p. 494.
(c) Dänische Biblioth. Tem. 1. p. 173.
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om z Aar, de andre 5, som ere Inctptenter, kan efter en 6
Aars Lud komme til Academiet: Saa bliver ester flig Reg
ning det ordinaire Tal, man i flig en Skole kan vente at
finde, det ene Aar med det andet, omtrent 45 Disciple.
Naar man derimod gior Regning ester de Tiders Skolegang,
at der da i en Skole ligeledes aarlig antoges io Discipler,
som NB. alle vare Incipientes og maatte flide en Snees
Aar hen i Skolen, saa maatte i saadan en Skole findes 200
Disciple, endstiont ikke flere blev sat i Skole end nu omstun
der. Denne Beregning giver da en Slags Oplysning om,
hvad der til Deels har kundet foraarsage det store Tal af Di
scipler i forrige Lider frem for nu. Imidlertid maa man
falde i Forundring naar man betcenker, hvorledes det, iblant
faa stor en Mcrngde, maa have haft stg med Underviisningen
og Disciplinen, samt hvad Plads der udfordredes til at romnie saa mange.
§. 18.
Adeligt
De foranforte herlige Fordeele, og den hoyeVcerdighed,
Disciple
ptia de Tider fulgte med Studeringer, droge ey allene
Almuens Born, men endog den fornemmeste Adels Ungdom
til at legge sig efter Bogen; Thi enhver kan let tcenke, at
Adelen ey gierne overlod flige fede Stykker i Middel Stan
dens Hcender allene. Ney, tvertimod, vi finder aide, ved
Reformations Tiden, da alting var steget paa det hoyeste,
havde, fim at sige, for sig og sine faa got som forpagtet de
beste Canonicater, Prcrlaturer, og alle Bispe-Stolene i
hele Landet; saa det var rart, at nogen, uden han var af
Adel, blev ophoyet til den Bispeligs Vcrrdighed. Man be
hager allene at efterses Bispernes Catalogum udi det sidste
Hundrede Aar, og der over, for Reformationen, og da stal
man finde, den allerstorste Deel har varet afden beste gamle
Danste Adel. ex. gr. Ahlefeld, Bilde, Brochdorph, Daae,
Friis, Glob, Gyldenitierne, Hviid, Jernikiæg, Juul,
Kaas, Krabbe, Krigebuik, Krumpen, Krufe, Lange,
Lax-
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Ltxmand, Lykke, Moltrnger, Munck, Podebufk, Pogwiik, Ravensberg, Rönnov, Skafwe, Sparre, Stangebierg, Ulfeld, Urne &c. Disse maatte alle, i det mindste
nogenlunde, have studeret, og da der ingen anden Vey var
at komme til nogen flags Kundskab, sita vidt som paa de Ti
der var i Brug, end igiennem Klosterne og de offentlige
Skoler, saa maatte de og freqventere dem; Thi der var da
ikke den Formad paa Studentere, som i de senere Tider, at
enhver kunde faae en privat Informator eller Hofmester til
sine Born at undervise; Thi maatte Lehnsmanden Hr. Knud
Rhud tage til takke nred en Skole Discipel til sine Born (a),
faa kan man let ^eraf flutte sig til Resten. Iblandt flige
Adelige Disciple er forhen (b) anfort tvende, som under D.
Morten Borup gik her i Aarhuus Skole, nemlig Torkild
Abildgaard og Johan Friis, hvoraf dtN sidste forhen havde
freqventeret Odense Skole, og vidner Jörgen Rofenkrants,
ndi nogle ffrevne Optegnelser om hans eget Liv og Levnet (c),
at han ey allene selv, men endog mange flere Adels Born,
gik udi Latinff Skole i Malrnoe under den bekiendte Lector
Frans Wormorfen. Og hvad Under, at Adelen paa de Ti
der lod deres Born soge de publique Skoler blaut andre Di«
stiple; naar Kongerne selv foregik dem med Exempel. Det
er en bekiendt Sag afldhriåni adi Historie (d), at han t
sin Barndom gik i Skole blandt andre Born, og smuk maatte gaa i Otte-Sang, og siunge med andre Peblinge. Hvorotn
Hvirfeld nok maa sige: " Det var en fast ringe Opfodsel for
" Herre Bom, og flettere, end tut i vore Dage, altingest
“ er kommet paa det hoyeste. „ Men kunde den gode Hvitfeid see op i vore Tider, hvad monne han da vilde sige? Nu
det
(a) Rons. Biograph. Tauf. p. z.
(b) §. il.
(c) Danste Magaz. Tom. 3. p. 104.
(d) Hvitf. Tom. 2. p. 1093. conf.

Hr. Justiceraad Ancheifens curkufi Danste
Om hvad cn Hofmester bor vide ;c.
Aaa

Program.
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det er kommet saa vidt, at de ringeste Borgere holder privat
Informatores til deres Born. Jeg kan troe Informationen
er oftest og derefter, hvilket vi best faae at prove i Skolerne,
naar flige Privatister omsider, efter nogle Aars privat Jnfornration, flettes paa et Aars Tild eller to i de offentlige
Skoler.
§. 19.
Fattige
Den store Hob var etters fattige Born, og da Stipen.
Drvpîer.
paa den ene Side vare i Begyndelsen ikkun saare ringe,
og gode Gierninger paa de Tider, formedelst den derved hengende Opinio Meriti mere ovedes, end siden; Saa havde
Le deres fornemmeste Ophold afden Almisse, de kunde samle
for got Folkes Dorre, hvortil de vare faa got sour privilege
rede. Thi Johannes Svaningius (a) beretter / at det fra
Christendommens forste Begyndelse var antaget udi Danne
mark, at fattige Skole-Born var tilladt at betle paa Ga
den , han ivrer sig derfor stcerk imod Madame Sigbrit; som
1519 udvirkede en Forordning hos Kong Chriitian den 2den,
at ingen maatte antages i Skolen, med mindre han selv kun
de kiobe sin Kost, paa det Bven ikke ffulle fyldes rned Latinffe Tiggere, og lod derpaa atte de Skole-Personer, som gik
omkring at tigge, forvise Byen. Hvilket Svaningius anseer
for en stor Ugudelighed, og siger, at Guds Hevn derover
fulgte derpaa. Det er og ikke at undre over, at den gode
Svaningius tager sig det saa nccr, siden han selv havde varet
en fattig Discipel, og i sin Skolegang evet jamme Haandverk (b). Johannes Meurfîus, soin i denne og andre Ting
trolig
(a) Hi ft. Chr. 2 Lib. 2. cap. g. conf. Holberg T. 2- p. 49. Hvitf. T. 2. p- HZ8(b) Møllerus in Cimbr. Litter. Tom. 2. p.
beretter, at han var foö ruftícís paiipemmseqve fortis parentibus, sg Mññtté i sin Skolegang fiññe sig igiennenl per fummam rerum
inopiam. Det er eil rs kN meerkelig Tildragelse, som sammested om hannem fortês, at
da han endelig i stor Fattigdom Zar kommen til Kisbenhavns Academie, klebte han sig paa
PalteTorvet en gammel Kiol sor kogle faa Penge, foin han havde skrabt sammen; Men
forø han manglede Penge til Skmderlsn, paatog han sig selv at agere Skeaeder, og vilde
danne
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trolig folger Svaningium (a), er ikke mindre ivrig imod Den
ne Anordning (b). Da derimod Hr. Baron Holberg erklcerer
den for en god Forordning (c), og i den Fald tager Madarne
Sigbrirs Partie. Torde jeg yttre mine Tanker, da saa lidet,
fon: jeg i vore Tider kan biefalde Skole Disciplers Tiggeri,
da Stipendia i de fleste Skoler alt mere og mere ere tilvoxne;
Saa meget synes mig ruan kunde have Aarfag i de erldre Ti
der at see igiennem Fingre dermed og tolerere det, da Sti
pendia vare faa og ringe. Desaarsag jeg og finder, at fam
me Forordning ved folgende Hoylovlige Kongers senere Love
er forandret, hvorom jeg maaffee en anden Gang faaer Leylighed at tale. Og hvor vilde vel den store M. Hans Taufen
kommet frem, derfom han ikke havde kundet sogt sit Ophold
ved at siunge for Dorre (6) i Hvad vilde der vel have blevet
af D. Mort. Borup, om han ikke havde hiulpet sig frem ved
samme Middell Stipem colligebat vulgo, heder det om
ham i hans forommeldte Vita, at jeg ikke stal tale om mange andre flere.
Aaa 2

§. 20.

danne den om saaledes, at den kunde passe ham. Da han nu sprækkede Kiolen op, fandt ha«
udi en Fold en stor Hob myntet Guld, hvilket han strap bragte til Byefogeden, med den Er
klæring, at han ikke vilde passewfor Tyv, mrn gierne levere fra sig, hvad han saa usormsdentligvar kommtt over. Bv^fogden bad ham ikkun beholde, hvad Lykken havde givet haur
i Hamderne, og anvende det til sit Gavn. Hvilket han og giorde, og derved fortsatte sine Stu
deringer baade ved Kisbenhavns og andre Udenlands Universiteter.
(a) Han kaldes derfor af Svaningio Juniore in Prolegom. Chronol. Dan. Sech 6. Svaningius
redivivus. Vid. Moller. Hyporri. ad Alb. Barth, p. 287.
(b) Meurs Hi/L Ohr. 2- p- 6ß & 69. Uiu introductum fuerat inde â Religionis Chriítiang
apud Danos inchoatæ primo tempore, ut tenuiorum filii, qvi in ludum litterarium,
ad Doârinam liberalem capiendam, dati eilen r, ad inopiam fiiblevandam, cibum fibi
resqve alias neceíTarias oftiatim corrogarent
. litos pueyos, ex re
cepto dudum more victum'fibi ofiiatim conqvirentes, cum Sigbrita nullo modo ferre
potiet, fures eife omnes clamitat & fub Togis furta fu a occultare, ac njfi ocyus ad
arati a abigantur, fore ut Havn ia Univerfa furibus mox compleatur.
Neqve prius
conqvievit, qvàm edicto Chriftiani omnes inde, magno Regni & Ecclefiæ, cui infer vituri erant, detrimento ac dedecore pellerentur.$
(e) Danffe Histor. T. 2. p. 49. 50.
(d) Rons Biogi; Tauf. p. z.
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§. 20.
D-sc-pî'rats
DW fattige Disciple havde en besynderlig Klerdedragt,
Klædedragt, hvorved de distingveredes fra andre. Samme bestod t en
Kappe eller Kaabe, som ffiulte det hele Legeme, undtagen
den hoyre Arm, som var fri.
Paa Hovedet havde de en
Cabuts, med en Svands, som hang ned ad Nakken (a).
Meuriius giver os en noyere Beffrivelse derover (b), at det
var en rund Hcette med et Slag rundt omkring og en Flip
bagi, som var teet sammenrynket, og hoengte ned i Nakken,
og med tvende Rynker paa Siderne, soin vare kiendelige
frem for de andre. Men aldrig var denne Dragt saa feljbin,
at jo den Betydning, som han gier derover, er langt mere
selfom og latterlig: Nemlig, at bemeldte tvende Rynker etter
Folder skulle betegne, at de Danffe, efter at de havde an
taget den Chrisme Religion, vare 2 Gange henfaldne til Afgu
deri igien: Naar de dersore saae dem, ffutte de idelig erindre
sig, at de bestandig burde herefter handthcrve den sande Guds
frygt og Christelige Lcerdom, soin Lcrrerne med saa storFliid
indprentede dem. Hvo ffulie vel have dromt om, at der
under disse rynkede Luer, som Hvitfeld kalder dem (c), laa
saadant et ivl/tterium forborgen ê Men, naar de ffutte i Chor
at siunge, maatte de altid have en Messe Skiorte over deres
andre Klceder, derom lyder Chriftiani 2cki Skole Ordinants
saaledes (d): " Inghen ffal gange til Koer, udhen han
“ hasswer
(a) Holb. Danmarks Histor. T. 2. p. 49.
^b) Meurf. Hift. Chr. 261' p. 6g 69. Urebantur togå talari fie confesa, nt, fufpenfa ex
finiiho tantum humero, corpus univerfum tegeret; neqve partem ejns ullam nudam
fineret, dextró exceptó brachio, ut fie illa qvoqve manu expedirá (lipem acciperent,
& in manticam reponerent. Pileum rotundum habebant, circumqvaqve duplicatum,
cujus pars poftica longior, corrugata ac denfata, in cervicem propendebar, Duæ in
litroqve latere rugæ erant, cæteris magis confpicuæ, qvæ iignificarent ipfis, gentem Danicam, poftqvam fidem Chriflianam amplexa effet, bisad cultum Idolorum recidive:
Ideoqve afpeâu harum afiiduo commonefierent, ut deinceps veram in Deum pietatem,
ac Doélrînam Chriftianam, qvâ tunc animos Preceptores tañía cura imbuebant, conflnnriifime tuerentur.
(e) Hvitf. Torn. II. p. iizg.
(d)

Dñttffe Magaz,.

Tom. 6

p.

366.
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" hasswer too Ryckeliin hiele og altid rene, naar et blG
u wer ffidne, stulle han ftrax lade det towe, og taghe ettnye
" uppaa. ,/ Heraf kaldtes de Disciple, som ffnlte opvarte
ved Chor-Sang, Scholares Superpelliciati (a) ; Thi hvad Ryk
kelim var paa Danss, det var Superpellicium paa Latin, og
begge Delene betegnede det samme, jvm vi nu omstunder
kalder Messe Skiorte (b).
§. 21.
Hvad Julius Cæfar (c) beretter om de gamle Druider, Hvor
at de holdte deres Disciple undertiden i 20 Aar i Lcrre hos sig,Z„MZ
det samme maa man sige oin vore gamle Skole-Lccrere her iiSkch."
Dannetnark. Den ordinaire Tiid, i hvilken et curriculum
Scholaiticum abfolveredes, var 16 tit 20 Aar. Dette be
klager den navnkundige og velbekiendte M. Chriften Pcderfen,
Canik i Lund i hans Bog, om Born at holde til Skole og
Studium (d): " Der ginge, siger han, mange til Skole i
Aaa 3
“ i)
(a) DñNffe Magaz. T. 5. p. 74.
(b) Om denne Dragt kan Vibre lñses hss Cafp. Calvôï udi hans Ritual. Ecclef Part. 2. p.
507. Noftrates, inqvit, per albam aut Camifiam ut plurimum folent intelligere tunicam
albam lineam breviorem, aft laxé plerumqve fluentibus manicis, Rochettum Ein Röchet
(q. d. EiN Rêêll/ tuniceflam, à germánico Rock, & barbaro Roccus) vulgô diâam,
fecundum ufum Romanæ communionis reélius vocaretur Superpellicium, ita di&um,
qvod antiqyitus fuper tunicas pelliceas, de pellibus mortuorum animalium factas, in
duebatur, ceu hodiéqve univerib Clero Romanenfi commune eft Superindumentun^
veltium cumprimis nigrarum, qvæ ex larra ut plurimum Ovium aliorumqve animalium
pilis contexi folent, qvaii fuperpilicium diças. En anden Derivation Mtddelev Sperling in
Not. ad Teil. Abfal. p. 116. Superpellicejkim, inqvit, eft Veftimentum linteum Clerico
rum j paulo infra genua defcendens, manicis ampliflimis, ficqve diftingvitur ab Alba-,
qvæ q vi dem linea qvoqve fuit, fed manicis flrictioribus, & longior, qvippe qvæ aci
talos defcendebar froids, Albâ qvoqve uti non licebat nifi in facrificio Miifæ, Superpeïlició etiam in aliis q vi bus vis functionibus fa cri s : Dicitur etiam Su perii ci um, & Fra ner
eis Surplis, qvod veram originem vocis nobis commonftrat, à plicis deducendæ, ut fit
fuperplicium icribendnm, non vero Superpellicium, neqve enim ex pellibus conficitur,
cum linea fit Veltri, nec fuper pellem aut cutem induitur, ut Camifei, aut inTerula, fed
fuper alias Veftes injicitur, plicas fu as varias accipiendo, propter amplitudinem, qv£
gaudet.
Conf, Vor fi urn de Vitiis Sermonis ad Voc» Rocus & Superpellicium p.
265 & 617,
(c) De Bell. Gall. Lib. 6. c. 14.
(d) DñNjke Magaz. T. I. p. 46 og 50.
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" 15 etter 20 Aar. . ... . En Dreng maatte gaae 15
“ etter 20 Aar til Skele , at leere sin boned, Alexandrum,
“ Peder Laale, og andre saadanne Boger. „
Og Mññ
inan ikke tecnke, at dette allene stulle verre at forstaaeomdem,
hvis seendrergtige Nemme hindrede den etters forventede
Fremgang. Nej, det var saa de Tiders Skik. Den store
Niels Hemmingfen gik io Aar t Nysted Skole i Laalland/
3 Aar i Naschov Skole, 3 Aar i Nykiobing paa Falster,
3 Aar iNestved, og 3 Aar i Lnnd Skole i Skanne, er til
sammen 22 Aar, foruden en Tiid, han var i Roeskilde
Skole (a). Det regnes derfor som et Miracul, at D. Mor
ten Borup saa snart kunde avancere igiennem Skolen til Academiet (b), endffiont jeg finder efter grorte Regning, at han
dog har gaaet en 9 til 10 Aar i Skole. Thi 1470 kom han
i Skole, som forhen er vrist, og eftersom han fra Skolen,
som hans Vita melder, drog til Kisbenhavns Universitet,
sour forft blev stiftet 1479; saa maa man i det ringeste regne
9 Aar til hans Skolegang, hvilket ikke i vore Tider ansees
for noget Vunder, helst hos en Person, der bande har Aar,
Nemme og Lyst. Af stig Aarsag var det almindeligt at see
Skolerne fulde af store, gamle, stierqgede Karle paa 30
til 40 Aar.

Urne.

§. 22.
Sporger man nu, hvad der i saa mange Aar leerles i
"Skolerne? Da kan svares kortelig med M. Chriften Peder
sen paa an forte Sted (c). “ De leerte hverken at tale ret
" Latin, etter strive god Danst, paa deres eget Tungeil maal. „ Saa at det har ikkun ftaaet stet til ined Infor
mationen. Dog har det ikke i alle Tider og alle.Skoler déc
ret

(a) Vinding. Acad. Hafn. p. 74.
(b) tlbi hans Vita hkdir t)rt: Tanqvam fa Itu fació non multo poft tempore idqví* cum ad mtratione omnium egregie fubvolitavit. . . , . . Magno miranda qve celeritate per
omnes Indi chiles transvectus.

(O Danste Maga?.. T. I. p. 46.
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ret lige flet. Vores store Gram observerer vel i Almindelig
hed , at udi det 9,10 og 11 Secuto var Lårdom her til Lands
saare lidet bekiendt. Udi det 12 til midt i det 13 Secuto blev
den mere ovet; Men siden efter tog den igien af (a). Imid
lertid, naar det endog var allerbest, nodes vi dog at tilstaae,
at det ikkun var maadelig bestilt dermed.
Hvad kunde vel verre flettere, end at der paa sine Ste
der og Tider ikke lcrrtes faa meget, at en, som ffulde passere
for Studeret, kunde ffrive sit eget Navn ? Hvor jammerligt
er det ikke at fee et Statutum Capituh saaledes undertegnet:
Qyia Dominus Nicolaus Ebbonis, Canonicus, icribere
non potuit, præicripmm Statutum, figiï'o fuo proprioqve
confirmare voluerit (b). Og leerte de end at ffrive noget,
saa var det dog ofte faa bedroveligt, at man ffulle have Ont
ved at tiende deslige Krage-Tceer: Saa det var blevet til et
almindeligt Ordsprog: Do£ti male pingunt. Hvo der har
siet noget af de Tiders Skrift, ffal nok tilstaae, det saa at
verre. Endog den bekiendte store Nicolaus Hemmingius
ffrev saaledes, at Oedipus selv ffulle have ondt ved at dechi
frere det. Derimod fandtes der vel og de iblant Munkene,
som formedelst Mangel paa Bogtrykkerie just giorde Profes
sion af at ffrive, hvilke efter de Tiders Maade ffreve gandffe
net og nitide. Dog gior de mange Abbreviaturer, som da
var brugelig, endog den beste Skrift ncrsten ulcrselig for dem,
som derudi ep desmere ere svede.
De ffulde fare med at lcrre noget Latin: Men det var
som oftest Latin derefter, fuld af Barbaris mis og Soloecismis.
Fattedes dem et Ord, da kom det dem ikke an paa selv at fin
gere et, og i den Fald toge sig mere Myndighed til, end for
dum
(a) Dänisch? Biblioth. Tom. 7. p. 449. feqq.
(b) Terp. Rip. Cimbr. p. 121. At det ikke har qaaet et Haar bedre i dm Henseende j andre
kande, det bevistr vores berømmelige Hr. Institsraad Möllmann in Spicileg. Antiqvit. patriæ p. 29. hvor han med flere Exempler Zotgisr, at Konger oq Fyrster selv i Engeliand,
Ztå og Tydstlanv, formedelst de ikke knndr strive, har aflmr sat deres Segl under Kvad
Doeumenter de har udstad.
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bum tilftodes nogen Romerst Keyser, om hvilke det heder:
Cæfar Civitatem dare poteft hominibus, Verbis non poteft (a). Naar derfor Autor til Bisp Abfalons Testamente
ten Haftffal nevne en foeret Kappe, kalder han den Cappa
forata. EnbmUNHeft, Eqvu8 bruner coloris. En blakket
Heft, Eqvus blaccatus, og faa vidre.
Freine cg Vosfius, med andre flere, har givet os hele Lexica, samlede afde
Tiders faa vel her, som andre Steder brugelige Munke Latin.
Thi vel stod det i Almindelighed ikkun maadeligt til med den
Post, her i Landet; Dog kan vi troste os ved, at de fleste
andre Nationer ikke stal have meget at bebreide os, saasom
det hos dem gik lidet bedre (b). Den selv samme Historie,
som vore Historie-Skrivere fortceller (c) om Sven Norbag,
som siden blev en lard Mand og Bisp i Roeskilde, hvorledes
en Skalk havde i hans Breviario Udkradset den Stavelse: Fa,
saa at han offentlig, i sieden for: Deus protegat Regem fa
mulum fuum, laste Mulum fu um ; Den samme fortceller
andre (d) cm Bisp Mcinwerck i Paderborn. Dette auferes
ikke i den Hensigt, at man deraf ffulle drage den Slutning,
at alle have varet lige faa ukyndige, og at det i Almindelig
hed havde varet faa aldeles flet bestilt med Latiniteten her i
Landet.

(g) Svet. de illuft. Grammar, cap. 22.
(b) Aventinus fortæller Annal. Boj or. Lib 3. p. 2*0. At kN Præsi i BñyttN bmgte den»«
Formular at dobe med: Baptizo te in nomine & Patriæ, & Filia, & Spiritus Saníla.
Den Navnkundige Anton. Vargas, som under Duc d’Alba præsiderede udi Confeil des
Troubles j Nederlandene, har iblant andet gjort sig bekiendt ved denne smukke Latin: Hæve
tid fraxerant templa, boni nihil faxe ru nt contra, ergo debent omnes patibulate. £)g tzñ
Geuferne bcraabcde sig paa deres Privilegier, gav han dem dette herlige Svar: Non curamus veftros privilegios. En vis Abbed strep engang saalkdes til fine Uuderhavende Munke:
Fres, Fres, vos ad multum foratis, vos ad multum potatis, h$c res ad longum non
fadet,bonum. Et merkeligt Testamente læser vi at en Engelsk Præst opsatte for en Skoema«
ger, saa lydende: In Deus nomine Amen. Deus dnimam, corpus terram, bos fuper
Eccleliam, altare Vitulus, & tibi Trimius, reliqvis & reliqvus, intus & extra, uxor &
filius. Vid. Walchii Hilf. Crie. Lingv. Lit. p. 127. Saadanne flere smukke Latinste
Prsver finder man mange Steder i Historien; Men de ansorte kan være nok til at bevise
del, som mit Syemærke figter til.
(c) Sax. Gram. Lib. XI. p. 209. Crantz. Chron. Reg. Dan. L. 4,. c. 33. p. IN. 226(d) Hübners Politische Historie t. 7. p. 49g.
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Landet. Ney. Saa lidet, fom man paa den ene Side kan
ftemsette Saxo Grammaticus til et Mynster, oa derefter giere
Slutning til alle andre paa de Tider, ligesaa lidet bor nran
paa den anden Side, af en eller anden uoplccrt Munkes
daarlige og latterlige Latinsse Skrivemaade (a), Argumen
tere til al Resien. Jeg vilde heller i stig Tilfalde fremstille
Sven Aagefen, som levede i det 12 Seculo, og har beskrevet
os de Danske Kongers Historie til Canutum Sextum, og
samlet Canuti Magni Leges Caftrenfes. Thi as hans Skri
vemaade sees omtrent, hvorledes den beste Latinsse Stiil i
Almindelighed var paa de Tider her i Landet (b): Thi jeg
vil ikke, som meldt er tale om Saxo, der var Septentrionis
Inge(a) Som en latterlig Prove as de Tiders Danste Munke-Latin vil jeg anfore.et Epithaphium?
fom fordum stal have omet ar tøfe i Esrom-Kloster, faa lydende:
Hic lacet John Prest,
qvi dedit fim in graa Hest
nec non de Siligine tue lest.
Semper Comedebit det Bist,
reqviefcit in Pulvere SydvestVid. Marm. Dan. T. i. p. 19g- Af samme Suurdey er det bekiendte Vers, som er giort
over den sorte Pest, der indsaldt Aar 1350.
Roftrum, Trevuftrum, Spid longum, tunc mala Pettis.
Vid. Hvitf. T. I. p. 504.
(b) Jbîant mange, vil jeg allene ansore nogle faa Ord og Talemaader af Sven Aagefens Histo
rié, som klart nok rober det Seculi Genium, ex. gr. Verborum Ampullofitas. Pralende
Ord- Communis Audientia, almindelig Forsamling. Catboliciani, Hofbetientere. Carnpio en Ktømpcr- Captivare, ñt giore ti! FñN^e. Cañare, at caffere, giore ti! intet. Cel
larium, en Ktølder- Diæta, en Dags Reyse. Ad tumulum Ducatum poftulabat, han
bad, de stullefore eller lede ham til Hoyen. Qyod ex Ecclipiî memoriæ prætermin, det
jeg har gaaet forbi as Forglemmelse. Damnare aliqvem exterminio mortis, at domme en
fra Livet. Piola, en Fiol at spille paa- Dominium, HyldiNg. Interfignium, et Mtbrke.
Improperium, Skam. Moenium in fing, en Vold. Mediamnis, et Sted midt i en Aae.
Placitum Regni, en Landdag. Præcluis, Bersmmelig. Prætaxatus, Forommeldte. Redinarium, en Cajyt eller Koje. Salutes perCrre, at Hilse, re. re- For Rkfttn understår jeg
Stepbanii Censur udi Fortalen til bemeldte Historie, saa lydende: Pxqviiitarn dictionis ele
gantiam non eft qvod à Scriptore hoc noftro auxins exfpecles : qvippe qvem produxit feculum, qvod profunda occupaverat barbaries. Nihilo tamen minus fupra fordes ævi
fui interdum fe attollit, vitioqve ætatis congenitam dicendi fcabredinem politionis facundiæ lima detergere fubinde conatur.
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Ingeniorum Phœnix, fom Gram udl sin Oration (a) ¿fab
Ler ham.

Om Gradsken hede det paa de Tider: Græca font,
non leguntur, hvorover man ikke meget maa undre; Thi
kunde en Doctor i Sorbonne midt i det 16 Secuto udi den
bekiendte Tvistighed, som reiste sig af Koberti Stephani Bi
bel-Edition, i sin Ivrighed bekieñde og tilftaa, at han var
50 Aar, forend han vidste hvad det nye Testamente var (b),
hvad vil man da i den Post vente, endog for den Tid, i vore
Nordiske Skoler l Vindingius maa derfor bekiende, at udi
Hemmingii Skolegang var det meget rart her i de Nordiske
Lande, at nogen forstod sig paa Grads? (c). Imidlertid fu
skede de dog paa noget: Thi iblant de gamle Skole-Boger,
som Chriftiani 2di Skole-Ordinants befaler, skulle cusieres
og brandes, finder jeg og en, som kaldes Grecifta (d); Men
den har vel ikke indholdt vidre, end nogle faa Gradste Gloser, og maaskee en eller anden Sententze. I det mindste kan
man slutte, at den har ikke varet til nogen synderlig Nytte,
siden den dommes til Baal og Brand. Og hvor lidet det for
Resten maa have varet bevendt med det Gradske og Hebrai
ske, som nogle Skole-Larere har vildet prunke med, kan
man giette sig til deraf, at Chriftianus gtius udi hans KirkeOrdinants saa got som forbyder at lase Gradsk og Hebraisk
i Skolerne: " Thi, siger han, de foge mere deres egen For" deel og Forbedring, end Bornenes, de fom lafe Greifch
" og Hebreisch, som det vel tiender sig felv (e). „
Theo(s) Dänische Biblioth. Tom. 7. p. 470.
^j) Claramundi Vir. ClariÍT. Viror. Part. g. p. 5g.
Miror luvenes ilíos novum Teftamentum nobis citare; Per Deum, ultra qvinqvageíimum annum agebam, cum noncfum
fei rem, qvid effet Novum Teftamentum.
(c) Vid, Acad. Hi fn, p. 74.
Cnm Hemmingius innaudiîiTet, Virum infigni eruditione
& Çrræcx Iingvæj cujus rari (fim us tum temporis in his Oris Septentrionalibus ufus,
peritia pipilantem M, Benedictum Scholæ Lundenfi præeffe, illuc profeftus trienni
um eo Præceptore tifus eft.
(d) Danske Magaz. T. 6 p. 366*
(e) Fol. LX.
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Theologie og Philosophie var blandet i et Miff-Mass.
Ariftoreles, Petrus Lombardus,- Thomas Aqvinas og andre
deres lige, bleve flittigere lceft end Biblen selv. Det gieldte
kun om, hvo der kunde singere flest Distinctioner, og Bom
bardere med de fleste Qyiddirares, Encirates, Nominalitates,
Qyodiibetica, og saa fteuîdeles. Paa drift Rariteter ffulle
Ungdommen have en Forsmag i*Skoleme, og naar de fit
noget afdem til Livs, og tillige noget sordervet Munke-Latin,
saa var alting vel bestilt.
De brugelige Præcepta, som de dagligen maatte flide
udi, som de as M. Chriften Pederfen og i Chriftiani 2di
Skole-Ol'dinants anfores (a), vare: Donatus, Alexander
(b), Peder Laale (c), Sinonymia Br i tonis (d), Johannes
de Garlandia (e), Eqvivocationes Matthæi (f), CompofiBbb 2
ta
(0) Danske Magaz. Tom. I. p. 50. og Tom. 6. p. 366.
<b) Alexander Dolefius kiler de Villa Dei, en Francistaner Munk fta Dole i Grevskabet Bourgnndtrn, levede omtrent midt i det 13 Seculo, og skrev Doitrinale Grammatices PÑÑ Vers,
hvilket Skrist cum Interpretatione Ludovîci de Guafchis er tN)kt iVenedig 148z , og i Maintz
Md Petri Hifpani T.i aclatibus, og siden under Titul af Grammatica Latina i486 j .Nürn
berg 1492 og i Leipsig 1508. Skriftet begynder saaledes.
Scribere Clericolis paro Doctrinale novellis,
qvod legant pueri pro nugis Maximiniani.
(e) Peder Laale, Lotte, rllêr Loglan di cus, og tnet» Tilnavn Legi fta, formedelst hans Kyndighrd i» Jure, var as Haöandsk Adel, og Lññsdommer sammesteds. Vid. Hvitf. Torn. i. p.
8Z4. Han stal ligge begravet i Roeskilde Skole, Vid. p. Syvs Fortale til hans Danske
-Ordsprog og Reten. Præfat. Etldæ Island. Endjkisut Hvitf. 1. c. mener han skulle ligge i
Halmsted Kirke. Han har, foruden et Skrift kaldet artis Grammaticae notabilis Interpres,
skrevet Adagia Latino-Dmica, som her sigtes til, og fordum var en almindelig Skole-Bog,
samme er trykt forfi i Kisbenhavn 1508 ved Gottfried af Gehmen, siden i Paris 1515 med
M. Chriften Pederfens Anluerkningrr, og omsider i Aarhuus 1614 af Hans Schönning.
(d) Guilieimus Brito, e« Franciscaner Munk i Frankerig, levede i Begyndelsen af det izSrculo, og har, foruden hans Philippides og Carlottides, skrevet Synonyma trykt i Paris 150g.
(e) Johannes de Garlandia, en Engelsk Grammaticus, levede Midt i det il Sttulo, 0g har
efterladt sig, foruden andre Skrifter, Compendium Grammaticæ og Synonymorum in
Arte Alchymiftica Expolitionem, trykt i Basil 1560.
(f) Hvo denne Matthæus har verret, er mig ikke forekommet, uden det ffulde verre Matthæus dr
Aqva Sparta, en Italiener, som levede i dtt rz Seculo, blev omsider Cardinal, og efterlod
sig nogle Commentarier ovkk Petri Lombardi lèntentias, som MUkligt kñN V«re dit Verk
her sigtes til.
.
i.
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ta Verborum, Puerilia, Facetus, Labyrinthus og Greciíta.
Hvilke samtlige Chriitianus -2dus befaler skulle overleveres til
Skultus og opbrcendes, hvorimod i fteden for Facetus stalle
lccses Cato, og i fteden for Puerilibus, flores Vocabulorum
Anrhonii Mancinelli, og desuden tra&eres en Didleåica,
Grammatica, Orator og Poet, og om hellige Aftener en Lec
tion i det Nye Teftanlente (a).

§. 2Z.
Csmedier og
Disse vare de alvorlige Studeringer s som Ungdommen
Optog br?nmatte svede over i Skolerne: Men, foruden disse, ovedes
geilg i Sko de ogsaa i lystige Skue-Spil at anrette, og en og anden Comoedie at agere, hvilket fordum, endog i de seenere Tider,
var saa almindeligt i Skolerne, og saa hoyt recommenderes
af Verulamio (b), Morhotio (c) og andre. Materien til
disse Comoedier var gierne en eller anden Bibelst Historie,
ex. gr. Jofephs, Goliaths, Sufanna, ludits &c. Og beret
ter Hr. Albert Thura (d), at her udi Aarhuus holdtes for
dum et Skole Gilde, kaldet vor store Frues Gilde, da
Disciplene ndi deres Forceldres, og andre Byens Indvaaneres Overvcerelse, offentlig aflagde Prsver paa deres Prefect,
ved Comoedier, Tragoedier, og andre lcrrde Ovelfer. Her
til indbodes ey allene de afBorgerftanden: Men endog de
atterC) Dñnffe Magaz. T. 6. p. 365. og 366.
(b) Verul. de Dignitar. & Augment- Scientist. Lib, 6- Cap. 4. p. 372. AéHo Theatralis
memoriam roborat, Vocis & pronunciation i s tonum atqve efficaciam temperat, vultum
& geftum ad decorum componit, fiduciam non parvam conciliat, deniqve oculis homi
num juvenes afFvefacit.
(c) Morh. Polybi ft. T. I. lib. 2. cap. 4. p. m. 349. Moroii font & inepti homines, qvi ju
ventutem ab exercitiis Theatricis A icent, aut omnem Theatri ufurn, cultioribus gen
tibus familiarem, è republica tollunt. Ut in republica comoedia Schol populi eft, ita
in Scholaftica juventute Schola a&ionum per Theatricas acliones proponi poteft. Longe
firmius hærent in animo exempla virtutum per actionum fimulacra proposita, atqve illa
ipfa actio Characterum moralium & civilium lineamenta in animis ten er æ juventutis
ducet, ne poftea in converfàtione ftipites fint, aut in alium fibi orbem delati videan
tur........................ Qyare prudentes Scholarchæ, inter operas Scholafticas, exercitatio
nes illas Theatricas non tantum non improbarunt, fed ipfi præceperunt.
(d) Id. Hift3.it. Dan. p. 72.
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allerfornemntefte. Saa at man finder, at Kong Hanfes
Canceller Aar 1501 i Aarhuus Skole har roeret overvcrrende
ved denne Hoytiid. Forudelt diste lystige Kvelser var det og
paa de Tider en almindelig Skik, at Disciplene stnlle, font
det kaldtes, LsSre Sommer i 25vc. Denne Solennitet
bestod derudi, at en af de fornemmeste Disciple, som under
tidenvar af Adel, blev udvalgt til Maj Greve, hanstulle
da den ifte Maj. udpyntes paa det herligste, med Guld og
LEdelsteene, og et Scepter i Haanden. For ved ham gik
tvende hans Meddisciple, som bare en as Blomster smuk
sammenflettet Krands, og bag ester fulgte hele Resten Parviis, font alle havde en Bouquet af Blomster og grenne
Blade t Haanden, paa Hatten eller Brystet. Denne Procession gik for sig hele Byen igiennem under Music og Sang,
hvortil brugtes en eller anden i samme Henseende compone
ret Ode, saasom for Erempel, denne Mort. Borups Dde,
som in Appendice findes anfort ved hans Vita :
In Vernalis temporis Ortu Lætabundo &c.
Hvilken han stal have giort til stimme Brug (a). Disse øvel
ser, hvilke, naar de ikke misbrugtes, kunde i sig selv ansees
for uskyldige, vil jeg saaledes lade passere. Men der indsneg
sig paa samme Tid en hoy lastvcerdig Exercitie, at Disciplene
ved Fastelavns Tider forklcrde sig i Munke- og anden Dragt,
lob om og tiggede, og ovede adstillige Excesser, hvilket Kong
Chriftian den 2den udi sin Skole-Ordinants (b) strengelig for
byder med disse Ord: “ Herefter stal ingen Prest, Degne
11 eller Peblinge, forklede sig om Faftelassuen utt Prekusser
" Monk og Mumies Lignellsse at umlebe og trygle, og be" dnffue anden Skalkhed, som thee her til giort hassuer,
" hvo her emodtgier, stal miste sin Huudt. „
Bbb 3
§. 24.
(a) En anden Dansk Sang, brugt ved samme Leylighed, anfører Terp. Rip. Cimbr. p. 723,
hvor, saa vel som pag. 506. han vidre forklarer denne Skik, saa vidl dm og i dr jeneve
Lider har varret i Brug.
(b)

Da-'.ske

Magaz. Tom.

6.

p.

367.
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§. 24.

Denne sidste Talemaade, at en ryggeslos Discipel domir L>'jcipiiñ. me$» ti| at rniste sin Hund (fom i vove Tider betegner en Cri
minel Straf (a) ; Men dog paa anforte Sted er vel ey vidre
at forsmå, end om det man nu omstunder kalder, at staa
Skole-Ret, etter lose Tropen) anlediger mig til paa dette
Sted at tale noget om de Tiders haarde Skole-Disciplin. Det
legges billigen Persianerne til Last, at de sim umenniffelig
medhandler deres Ungdom i Skolerne. De binder begge Fod
der tilsammen paa dem, og 2 ftaaer med en Stang og holder
dem op, medens Skolemesteren prygler dem under de bare
Fodsaaler med en Kiep. Handerne binder de ligeledes tilsammen, og paa samme Maade tarffer dem, indtil Blodet
springer ud af Neglene. Ja undertiden ffiar Huller under
Fodderne, og stroer Salt deri (b). Men hvad skal vi sige
om vores eget Feederne Lands forhen brugelige Skole-Disci
plin l M. Chriften Pederfen afmaler den lidet bedre (c) 11 Un" ge Mennisker, siger han, kunde nu leere med Leeg og Lyst
" attehaande Viisdom, Konst og Tungemaal, foruden
" den ubarmhiertige Hudftrygelse og Slag af Ferler og store
" Bodel Nils, som man pleyede.for at bruge i vore Danffe,
" Svenffe og Norske Skoler, med hvilke ffanunelige og
" umenniffelige Slag og Hug, de umilde Skolemeftere for" dreve mange gode unge Peblinge og Degne fra Skolen og
u god Lccrdom. De forkuede og mange med store Slag og
u Hug, at de sadde saa redde, som en Hare for Hunde, og
“ kunde ikke komme ihu hvad der sirgdes og lastes for dem.
" De sattes til Skolemestere, at de ffutte med god Lempe,
11 Lyst og Glade undervise de Unge, og ikke fordi de ffntte
11 giere Bodler af dem selv. Naar nogen straffede dem der" for, og spurte: Hvi de vare saa umiwe imod deres Discip“ le,
Skarpe Sko-

(s) Lov. 6 Bog.
17 Cap. 32 Siri(b) vid. Olearii Wrsiamsche Reise Beschr. 5 B. 24 Cap.'?. 614.

(c)

Dansîe

Magaz.

T. i. p. 59,
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" le, svarede de: Jeg haver saa kiobt min Lcerdom og Viis" dom, jeg vil og sim selge hannem iglen. De fattige Born
n larde en foye Ling afdem i 15 etter 16 Aar, med saa me" gen daglig Angeft og Hudstrygelse. „ Denne saa haarde
Medfart gav Anledning til, at Chriítianus 2dus i sin Skole
Ordinants (a) lod forbyde stig Omgang. Det heder der saaledes: " Skutte thii oc icki here essther 'haffue Ferler udi
" Skolerne som thii her thiitt haffdt hassuer, etter flaa Bor" nene saa umaadelighe og nffettighed mett Riiss, som thii
" her till giortt hassuer. „ Hvilket Forbud siden er indfort
ndi vores Danffe Lov (b). Samme almindelige Skik og
Vane at flaa og pidffe, har fremdeles anlediget, at en Ferle
etter Riis er bleven anseet, som et Symbolum etter Iniigne
til at betegne et Skole-Eurbede. Saaledes sees den Dag i
Dag er påa tit ornmeldte D. Morten Borups .Liigfteen en
Ferle og en Greeb Korsviis over hverandre, til at betegne,
saa vel hans Herkomst af Bondestanden, som hans Embede
ved Skolen (c). Ja det har endog til de senere Tider varet
i Brug, at naar nogen skutte indflettes til et Skole-Embede,
blev hannem leveret et Riis i Haanden, som kaldtes ined den
hoytidelige Titnl: Sceptrum Scholafticum. Ret ligesom
Hovedsagen ffutte bestaa i at bruge Riiset. Til nogenlunde
Undffyldning for denne da brugelige haarde Disciplin, maa
etters mcerkes, at iblant de mange vorne Disciple, som Skolerne paa de Tider vrimlede af, har ufeylbarlig varet adskillige ryggesloftKiDppe, saa der visselig hargiortes ffarp Luud
nodig til flige Hoveder at curere. Desaarsirg man og finder,
at der ved Skolerne har varet en Slags Arrest og en Stok
at indflutte de opsetzige udi med Fodderne, hvorom Terpagger vidre melder (d), med den Forklaring, at ben sira kaldede

Pag-

(a) Danffe Magaz. T. 6- p. 367.
(h)

2 B.

18 Eap.

12 Alt.

(c) Vid. Vita Borup, in Append. Stenen er enbnu til! Me« BossstavMk, som har staaek
rundt omkring i Kanterne ere ubflilte og usselige.
(d)

Rip.

Cimbr, p.

504.
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Puggaards Stok/ endnu stulle votre til i Ribe, hvilken
Mag. Udo en gammel Rector samme steds for Reformatio
nen, lod scette i Skolen; men de store Disciple rottede sig
sammen, og hug den i Stykker med gw (a).

§. 25.
Skok InFor etters atHolde disse Skoler i nogenlunde Orden, var
5 f*' der, endog paa de Tider foranstaltet en Over-Inspection over
ge n iorum Skolerne, visse Lxamina publica anordnede, og en Slags
Pwvk.
ingeniorum Prove vedtaget. Inspeccionen tilhorte Bispen
og Canikerne, hvorom Hvitfeld (b) blant andet vidner: At
Bisp Guner i Ribe stadfæstede, at Canikerne med Bispen
stutte have indseende med Skolen at forordne. Fra Begyn
delsen af, havde det, som forhen er meldet, vcrret anseet fom
Camkernes Pligt, selv at undervise Ungdommen: Mm siden
efter, da de alt bedre og bedre bleve aflagte, fandt de for
got at overlade Skolearbeydet til deres Vicarier og de ringe
ste afferes Collegio, forbeholdende sig aliene Infpectionen
(c). Samme bestod fornemmelig derudi, undertiden at ind
finde sig i Skolen, holde Lcerere og Disciple hver til sin Pligt
og anrette ossentlige Examina. Det legges derfor M. Johan
nes, som var Cantor her i Aarhnus i det 14 Seculo, blant
andet, til Berommelse, at han jevnligen visiterede Skolerne,
og examinercde Ungdommen (d). Og udi Chriíiíani sdi oft
anforte
(a) Dänische Biblioth. T. I. p. 170 M. Udo, propter rigiditatem Difciplinæ & res novas
in vi fus, carcerem Scholaiticum (Slén) collacavit in ipfa Schola, fed Scholaitici gran
diores , facta confpi ratione > fecuribus carcerem ligneum comminuerunt.

(b) Bisp. KröN. P- 22.
(c) Sperling in Not. ad Teftam. Ab C p. 131. Monendi qvoqve finnis, tune Ma gi (tro s Scho
larum , 'licet Canonicos, ipías Scholas rexi île, & in iis docuiífe. Sed poítqvam Præbendæ majores & minores prodierunt, & diítingvi cæperunt, ad minores Canonicos Scholæ labores pertinere cæperunt, ad majorem vero nomen Dignitatis & Scholaitici concesiit, qvi aliis docendi munus imponebant, ipíi conidio Scholis præerant ut Rectores
& Infpeétores.(d) Dänische Biblioth. "Bom. 7. p. 500. Magiiter Johannes, Cantor Arhufienfis, in Schola
rum Vi litatione, & juniorum itudiis explorandis haud magis, qvam in miraculis S. Ni
colai, noitratis, inveitigandis, fedulus.

___
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anfsrte Skole-OMnants anbefales 2 aarlige Examina og
paafolgende Translation, med disse Ord: " Item huer
" halssAar stal Pessueling examtneress, og stall fettes hogre
" wp t Scholen? hwer essther som hand Haffner lagd Wynd
" paa segh. „ Ellers brugtes, i Almindelighed den Forsig
tighed, at forend nogen Discipel blev antaget, blev han af
Skolemesteren examinera, som undersogte, om han havde
Nemme til Bogen, at man kunde have Haab, at han i
sin Tiid kunde tiene Kirken etter Skolen (a). Hvilket dog
giver tilkiende, at man ikke saa aldeles i Fleng har vildet
fylde Skolerne med dem, som ikke kunde give Haab om i sin
Tid at blive til noget.
§. 26.
Naar nu en Discipel, efter lang Tuds Forlob, havde D«»«
udlcert, det er at sige, var noget forfaren udi vialåca,^åds
Rhetorica og Poe kl (b), hvilket er det Chriftiani 2 di Skole- Reyser.
Ordinants fordrer af dem, soul ville begive sig til Studium
o: til Universitetet, og de da omsider vare losgivne af Skolen;
Saa bleve de fleste lige sira lcerde, som de vare: Thi her i
Landet var intet Universitet forend 1479- Mende, som havde Lyst til at leere noget retskaffent, begave sig ud til fremme
de Universiteter. Paris var det Sted, hvorhen de i Sccrdeleshed ftrenlmede sammen fra alle Verdens Kanter udi det
12 og 13 Seculo. De tre bekiendte store Scholastische Petri,
Abæl ard us, Comedor og Lombardus, som sammesteds flo
rerede udi det i2 Seculo, havde saadan et Tillob, og var i
saa stor Anseelse, at ingen kunde passere for Lccrd, uden han
havde
(a) Meurs Hill. C hr. 2di p. 68- Illud diligenter cavebatur, ne promilene qvalescunqve ad
mitterentur, fed examen præcedebat & ingenii exploratio, qviqve fie Magiitro Ludi indultriam fuam approbaflet, ut Eccleiiæ a li q van do five Scholæ adjuvandæ fpein ollen deret,
illum demum difciplina uberiore imbuendum retinebant, cæteros à fe ad difeendana
artem aliqvain manuariam, aut rem ru (tica m exercendam, ablegabant, confr. Holi».
Tom. 2- p. 49.

(b) Det er vel venteligt, at de åe Tiders metæ ev engang er gaaet saa Hoyt.

Ccc
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havde hort dem. Hvo der altsaa her til Lands vilde, efter
de Tiders Maade, til Gavns excolere sine Studia, maatte
til Paris. Der lagde Biskop Abfalon, Anders og Peder
Sunæien, Saxo Grammaticus, den bersmmellge kcerde Ga
nerus, som var Bisp i Viborg, og siden efter M. Chriften
Pederfen, Canik i Lund (a), og mange andre fiere, den rette
Grund til deres Lcerdom, og distingveredes saadanne, som til
Paris havde studeret, fra andre med den LEres Titul Parifer-Klerke (b). Kor nu desmere at facilltere disse Udenlands
Reiser for dem, som ikke selv havde Midler, bleve oprettede
adssitlige Reyse Stipendia, ex. gr. Bisp Jacob Erlandfen i
Roeskilde oprettede Aar 1251 Stipendia for 2 Reisende (c).
Johannes II., Bisp i Odense, lod 1271 efter Hamsforts Vid
nesbyrd (d), fundere Stipendia til samme Brug, hvorudt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bisp
(s) Paa sin Pariser Rcyse giorde denne Petræus sit Navn udsdelig ved at befordre Sax. Gram
mar. sammesteds forsir Gang til Trykken. Han fla! ellers desuden i Danfle« have over
sat bemeldte Saxonis Historie, hvorom Stephanius in Contin. ad Annal. Nie. Cragii p.
369. jaaiedes melder: Præcipue nomen litum aeternitati eonfeeravit Saxonis Gramma
tici H i íto ri a Regum Daniæ, in Vernaculam à fe primum traducta : Cujus accuratam
Interpretationem, ob fublimem fplendidam & magnificam dictionem, & abftrufos loqvendi modos, haétenus viri doiti inter res defperatas habuerant. Dores store Gram
i hans Grundiarrde Fortale til n. Cragii Annal. Chr. ni. p. 89. formener at finde en
Slags Contradiction imellem disse nnforte Stephanii Ord / og Pontanum, som in Cborograph. Dan. Defer, p. 785 melder: Petraeum tentaife qvidem verfionem Saxonis, fed
minus refpondente eventu. Sññvel svM Wellejum, som giver ligesña stinken éN Cenfilk
over dem, som, for ham, havde paataget sig at oversatte Saxonis. Da derimod Stepha.
nius flå anser Petraei verfion, som accuratam, qvæ ob fublimem, fplendidam &
magnificam diílionem omnibus admirationi fuir. DñsvM dkt ikke fluliê ansees for en
Fvrmastrlse, ester faa stor en Mand, at viñe s-rtte Prove paa, at kose dm Knudes som
ha» er gaaet sta; Da kunde vel disse as SI. Gram for tam varias & diferepantes anftrte Meninger let conciiieres. Naar man , ved nsyere Eftersyn as Stephanii Ord, obser
verer , at Cujus svarer til Saxonem vg ikke til Petraeum, saa at den as Stephanio bervmte fublirnis, fplendida & magnifica diélio & abftrufus loqvendi modus, er alle
ne at sorstaae om Saxanis egen katinfle Gtiil, men ingenlunde bsr eller kan hentydes paa
Petræi veriîo 11 : Thi hans andre Skrifter, ex. gr. Iategus Postiil rc> viser noksom, ftt
Petræi Stiil kan ikke fortiene flig Character(b) Pontop. Annal. Tom. I. p. 521,
(c) Annal. EccI. D. Tom. I. p. 672»
(d) Dänische Bibliotb. T. 9. p. 39g. Anno 1271. qvitdsm flipendia ftudioiis liberalium
artium fodaiibus, operam litteris Lutetiæ Parifiorum aut alibi in Gallia návantibus,

coniti-
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Bisp Peder Pagh og fulgte hans Exempel (a). Endelig i det
15 Seculo blev det alle Capitlerne paalagt, paa felles Omkostning Aarlig at underholde een eller to, soin studerede veUniversitetet i Paris (b). Dog var Paris ikke det eneste
Sted, hvor hen Reysen gieldte. Coln kom siden i Mode,
der fik D. Morten Borup sin Doctor Grad. Erfurt, Grips
wald, Rostok, og andre Tydffe Universiteter bleve og i de
paafolgende Tider flittig befegte, hvilket alt nokfom erfares,
mar man lcrser de Tiders Adels, og faa Lcrrdes, Vitas.
Disse udenlands Reyfer, som i Begyndelsen kunde anfees for
nodvendige,' saa lange vi ingen Universitet havde her i Lan
det, bleve omsider saa almindelige, endog efter at Kiobenhavns Universitet var stiftet, at Kong Hans i Anret 1498
fandt sig foraarsaget at udgive en Forordning derimod, for
at hemrne den utidige Reyse-Lyst. Hvorudi han forbyder,
at ingen maatte reyft til frenunede Universtteter, tned min
dre han tilforn havde opholdt sig 3 Aar ved Kisbenhavns
Universitet (c). Hvortil Kong Chriftian Len 2den foyede
denBefalnittg, at ingen, uden han var creatus Baccalaureus,
înaatte reift Udenlands (d).

§. 27.
Siden Forfadrene, som meldt er, lode fte deres Omhu Skole
og Gavmildhed mod dem, fom ved fremmede Universiteterei,p*
studerede, faa kan man let flutte, at de ey heller aldeles haCcc 2
ver
conftituit e bonis qvarundam íaCrarum Ædiuin, aut qvæ homilies, religionis opinür
ne ducti, collegio ad e urn uíum nuper dederant.
(ch Ibid. p. 41L Anno proximo (o: 1321) Litteratis hominibus favens, Hennikini Prioris
& Collegii Othonienfis placita, de alendis ftudiofis artium ingenuarum & fapien ílt»
proficifcentibus in Gallias aut Lutetiæ Parifiorum commorantibus liberalis otii canfa,
rata e fle oportere Panxit, ut è certis bonis reditus iis qvotannis proveniant»
(b) Annal. Eccl. D.
2* p. 12.
(c) Vores Bcrommelkge Hr- Zustitsraad Ancherfen meddeler en accurat Udffrifr af samme
Forordning med smukke Anmaerkninger udi hans Danske, Program., cm hvad en Hosme«
ster bor vide rc
(4

Vind.

Acad.

Hafn.

p.

L.
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ver forglemt at Lcenke paa deres Underholdning, som git
Hiemme i Skolerne. Thi endffiont det da brugelige Tiggeri
og Omgang for Dorene var vel det, som fornemmelig fodde
dem, hvorom vidre forhen er meldet: Saa blev dog simr
Tiid efter anden visse Stipendia funderede, til vidre Hielp
for den studerende Ungdom i Skolerne. Det vilde vcere
vidtloftigt her at anfore hvert et Legatum i Sccrdeleshed,
hvilket rnaa soges udi de Samlinger, sour man allerede har
feet, og fremdeles har i vente fra Hr. Iuftitsraad Hofman.
Alt hvad jeg derfor her udi den Materie finder mig anlediget
at erindre, det er at henvise til hvad som forhen er anfort,
nemlig hvorledes Bissop Jacob Erlandfen i det IZ Seculö
rigelig doterede Lunde-Skole, hvorledes Bisp Chriitian i
Ribe, omtrent ved samme Tid, saa rundelig benificerede
Ribe-Skole, hvorledes Dronning Magrete forsynede Odense
Skole, Bisp Jacob Erlandfen og Peder Jernikiæg Roeskil
de Skole, og saa fremdeles vidre (a). De ftorfte Disciple
havde ellers deres Ophold af Degnekald, faasom de vare
Lobe-Degne til neft omliggende Sogne, hvilke vare forbund
ne at tage deres Degne af Skolens Disciple, hvorved under
tiden 20 til 30 Disciple kunde forsynes (b). Dog maa man
med alt dette tilstaae, at Stipendia paa de Tider ikke vare saa
tilstrcekkelige som nu omstunder; Thi Disciplernes Tal var
langt ftorre, og ved Tidens Lcengde er et og andet gudeligt
Legatum lagt til, saa de nu omstunder i dobbelt Henseende
ere mere klcekkelige, siden der er mere at dele af, og fem at
dele til.

§. 28.
»«rernes
Hvad jeg har sagt om Stipendiis for Disciplerne, det
Indkomster.
ftin til Deels igientages om Lcrrernes Len og Salario.
Samme bestod i Forsiningen fornemmelig udi den Skole
Gield, som Disciplene var forbunden at betale dem, hvilket
gik
(a)
(b)

Vid.

Supr.

Terpag.
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Rip.

6
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gik faa vidt, at gatterne edffede den halve Part af alt , hvad
de fattige Disciple kunde fammentigge, fom kan fees af Bisp
Niels Jonæfen af Odenft, hans detpaa giorte Forbud i An
ret 1340 (3). Nanr der nu kundevcere en 5 til 600 fnadanne
Emisscrii i en Skole, fom daglig lob om at betle, mantte
den Deel, fom Lærerne tilkom, ikke endda vcere faa liden.
Men da Tiid efter anden nogen vis Rente blev henlagt til
Lærernes Lon, bleve de forbundne til gratis at undervife
Fattige, hvorom allerede forhen paa siere Steder er meldt
(b) ; men det blev dog ey aldeles hemmet. Hvorover Kong
Chriftian den anden til sidst fastsatte i hans Skole-Ordinants,
hvorvidt saadan Skole-Gield ffulde strcekke sig. Befalningen herom lyder saaledes: H Hasiue vii oc faa ffikkedhe, at
“ Skolemesterne ffall hasiue till Lon aff huer Pesinelingh tiil
" thi 4 Tuder om Aarett, fom kattes Temperdaghe 2 ffl. til
“ Segh, og i ffl til Horeren. „ Hvor meget ringe deres
viste Indkomster for Resten paa sine Steder har vccret, det
maa man sintte as det Salarium, fem Bisp Gifico i Odense
i Anret 1287 henlagde til Rector i den af ham oprettede
Skole. Samme bestod udi aarlig Lon, en Mark puur Solv
i Penge, det er 8 Rdlr., 2 par Sko, 2 Skiorter og 10. Alen
Vadmel til Kloeder, og fri Kost, ikke ved Munkenes Bord;
men af de Brokker og Levninger, font blev til overs, ttaar
de havde fpifet (c). Det var mavert og haanligt at spise en
oerlig Mand af.
§. 29.
Disse ere de sim Poster, fom jeg har anfeet for de bety- Slutning,
deligste af hvad mig om vores Skolevccfen for Reformationen
er forekommet. Bliver nu disse Blade faa lykkelige, at de
gunstig vorder optagne; faa er det alt nok, i hvor lidet det
Ccc 3
er
(a)

Pontop.

(b)

Supr,

(c)

§

Annal.

6

til

J. Aagaard

in

T. I.

176.

9.

Hift.

Defcript. Othin.

p.

31.

conf. Pontop. Annal.

T, I

p-
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J. w. Forssg til en Skole-Historieer: Men skulle de mishage; saa er det alt for meget, out
Let ikkun var halvt af det, det er. Til Slutning foyer jeg,
efter Mit Forscet, Borupii Vita her til. Claudius Lyichander stal vcrre Autor. Jeg veed vel samme gode Mand er ik
kun i maadelig Anseelse iblant vore Hiftoricos > og holdes
ikkun lidet trovcerdig af de ssionsomste Criticis. Hvororn Sl.
Etatsraad Grams Fortale til Cragii Annal: fortiener at efter
sees. Men da ingen lyver saa meget, at han jo siger nogen
Sandhed iblant, og jeg intet finder i samme liden Piece, som
er stridig imod andre trovcrrdige Hiftoricos; tvertimod alle
Ting neye stemmer overeens med hvad, som andensteds fim
des antegnet, og ikke lidet oplyser de Tiders Skole-Historie;
faa bliver jeg ved mit Forsat, og her indforer dm til

Slutning.
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Vita MARTINI BORUPII.
rat is annos fupra quatuor & viginti natus, cum Scho-Anncs'1st^
lam literarum percipiendarum gratia Arhufiæ fre-** sdSii
qventare aggreííus eft, eiqve in id tempus non atramen-cmfaitwi.
turn, non papyrus calamusve, fed
inducendæqve
aciei adaptatus cos fecurisqve - ftiva, Iorum, vannus &
raftri,

Vita Martini Borupii.
raftri, aliaqve id genus Inftrumenta ruftica ira implêrant
attriverantqve manus, ut non mollities ex otio, fed è
labore callus rigorve articulis induétus elfe videretur. Gra
mina ficiliendo ad Schanderburgum diífecabat; cum, qvod
pauló eífet properando tardior, à Præfedto operarum, veluti impunêfit, framea percuteretur, additis minis, gra
viore > ni maturaret, poenâ caftigatum iri. Diétô perter
ritus (iævîs enim protelari id genus miferi soient didis)
falcem in pratum abjicit, comminatus fibi graviter, fi in
id loci vel laboris rediret poft unqvam. Domo igitur re
lira Patris Arhufiam, qvæ decem tantum millia paifuum
a Skanderburgo diftat arce, celeriter contendens, empto
libello elementan Scholam precibus obtinuit: Iftic januam
pone inter infimae clailis pueros conièdit. Mirabantur ho
minem eundi, & plenum annîs & barba jam prominente
ípedabilem, iftuc aetatis, exordia fundamentaqve litera
rum inchoare. Cum ille nihil moratus convida, carusqve
Praeceptori & Scholæ, tum ftipem colligebat vulgo, tum
inter primos ita elementa didicit, ut tanqvam faltu fado
ad majora non muko poft tempore, idqve cum admiratio
ne omnium', egregie fubvolitarit. Ut igitur rem fibi ani
madvertit succedere, ingreifus Templum majus, qvod
iftic Civitati ex veteri majorum devotione Clementi sacrum
Votuminiti-votum Deo vovit: Si annueret felicitatemqve addetuendæ ju-ret propofito, perpetuam se daturum inftituendæ juventuti
veututis. operam, nec à cura ftudioqve tradendi ea, qvæ didiciifet,
unqvam receifurum. Orantem voventemqve Filius Dei
audiit & juvit. Ita enim comparandae incubuit notitiae literarum, ut magna mirandaqve celeritate per omnes Ludi
claifes transvedus, Havnienfi demum Academiæ, qvæ
tum á Chriftierno primo recens fundata & ad leges ritusqve
Bononienfium ex audoritate Sixti qvarti Pontificis maximi
erdinata erat, adlpiraverit, Aliqvotqve poft annis, ex
. veteri
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veteri Scholarum inftituto, magiftrorum gradu honore-Bo.ruPius in
qve donatus fit, annos tum natus propemodum qvadraginra. Inde animum ad juris civilis, mox ad Theologiæmotus,
ftudium transfert. ProfeStusqve Coloniam Agrippinam,
cum hifce Diiciplinis operam ftrenuam navaret impenderetqve, eqvidem & curfus fui implevit modum, & Do&or D° J11*
Theologiae publico Academiæ teftimonio declaratus eft,
**’
Reverius domum annos qvinqve fupra qvadraginta natus
ex voto proprio confenfuqve Collegii Arnufienfis » Scholar L’Yli.re^.or
iftius, in qva ipfe prima literarum fundamenta jecerat,
1 u
gubernationem amplexus. In eo qvjdem officio ad fenium
pené perduravit. A qvo deniqve translatus Paftor Eccle
fix Clementinas creatus eft. In hoc Minifterii curfu vitæce‘ erei'
metam attigit, cumqve decrepitam prope retarem compleviiTet, annum plus minus, öäogefimum agens, moritur.
Arhufiæ ad orientalem ædis Clementinæ partem ex adveriö
Scholæ in Coemeterio fepukus, Scholam inter & Tem
plum medius : Cum ex voto illam, & hanc fortunae
bonitatis Dei indulgentia adeptus fit.
Speélatur labrum
iftichodie, ita paratum, ut lapidi cum ferula & virgis,
etiam fufeina ruftica infculpta fit : Teftimonium, qvod & Epitaphium,
de Originis primæqve ætatis ftatu, & de feqventis fortunae
officiiqve ac honefto folidoqve ftudiorum curiu, voluit ad
pofteritatis notam pervenire.
Parvæ ftaturæ vir fuit, fed ut ingenio, ita & liberali-à"», intatemaxima, qviScholam» cui tum freqventiffimæ præ- beralitaa,
fuit, ita fubfidiorum cura partitus eft, ut fingulis ad meri
diem qvidem, mediae vero ad horas vefpertinas de potu
& cibo, Eleemoíyná cerré nec tenui, & cumprimis mun
da, omnino provideret. Impendia magna fateor, ied
nunqvam defuit, qvod fuis largiri poffet. Dandi animum
fervoremqveingeffitDeus, auxit facultates > Itaqve dando
Ddd
opi

R
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opitulandoqve nunqvam exhauftus ille eft. Tempora erant
ab his divería noftris: Mirari literas, literatosqve amare
& proíeqvL Nunc copia & literarum, & eorum, qvi fe
profitentur dotftos, honorem ademit ftudiis, fregit admi
rationem. Unus itemqve alter veterum veftigiis applau
dit fuccenturiaturqve, cæteris naufea ex numero oborta eft.
Bifcipuic- Difcipulos reliqvit : Torchillum Abelgaardium Nobilem >
te™
Nicolaum Molfingium, Johannem Synningiumy Petrum
Paulinum, Simonem Chriftiernum, & alios itidem eximi
os clarosqve viros multos: Ut Georgium Viburgium, Fionenfem, Johannem Taufonium, Ripenfem, Jacobum
Schönningium, Viburgenfem, Epifcopos. Qyi cum pri
ma doétrinarum rudimenta fub illo Magiftro percepiflent,
ad alias tandem, velut ad mercaturam literarum, profefti
Scholas (eodem enim propemodum tempore & sincerio
res purioresqve humanitatis litteræ, & perpurgata Ecclefiæ
dodtrina Scholis Templisqve reftituta eft) eadem ingenii fa
cilitate, induftriaqve Praeceptorum, aufto firmatoqvefunArhufiapræ damento, literarum, qvod Arhufiæ comparatum collocarorum offi'tumqve fuit, progredi ftudiis egregiam certe apud nos
permansuramqve, Chrifto fortunante, doftrinarum ftruem
excitare , • pofteritatisqye ufui ac commodis fine invidia
transmiferé. Sed miiïà interea hæc nobis faéla fint, qvæ
ita tamen obiter erant exponenda, ut cognosceret pofteritas,
& illa aetate inter Danos inclaruiiTe viros præftantiflimos, &
qvod Borupium hunc non tantum ut qvoddv.m naturæ mi. raculum exemplarqve virtutis Temper Arhufienfes fint ad
«na.

mira-
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mirati > Sed ingenii iilius ámpliflímam ac plane Divinam
vim thraíbnicis multorum venditationibus anteferendam
duxerint, affirmareqve haud dubitaverint, fi ex Veris utilibusqve Phil jicphiæ Scriptoribus cultura acceffifiet, aut in
hujus feculi Scholas Profefibresqve literarum humanitatis
Íncidíífet, vel omnem cektd, vel inter praecipuos primam
eruditionis &-dil:g£ft’tlæ laudem non modo inter Danos tu
os, fed inter alios late multos, afleqvi eum ac obtinere
omninó potuifie. Sed Barbaries tum qvidem temporis
Scholarum pené ornamentum fuit. Ita tamen inter mul
tiplices hujus tenebras ad aliqvod purioris literatura fermohisqve Veftigium fie eludiatus eft, ut non omnis om
nino illa, tametfi late imperans, in hujus ftudia immigraviiTe videatur. Dixit fcripfitqve congrue, & Scriptioni Didio Con.
gratia qvoddamqve elegantiæ idolum inerat. Cum fermo ^„1& de’
interea id, qvod omnibus pend in ufu fuit, ex confvetudine ufurpandiqve religione, fapuerit, nihilqve diverfum
freqventarit. Ejus autem, qvæ percepta eft interdum,
elegantiæ caufam judico Civilis luris cognitionem iummo Elegantia ex
maximoqve ingenio attuliíTe. FortaiTe attigit & Virgilium,
fed privatis ftudiis, ex cujus le&ione, qvantum exiftimari
fas fit, indolis naturæqve vis aliqvantum confirmata eft.
Ita inftitutus hisqve deleélatus exercitiis cum ludrica alias Varia Ingemulta inventione facili concinnaqve excogitaviflet com-1111 Exercitia'
prehendiifetqve litteris, mirabilem certe Odam Rhythmicam in gratam verni temporis acceflionem fvaviter eft
modulatus, qvam Scholafticis decantandam perfonandamDdd 2
qve,
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qve, dum primo Maji Die primos ex vere flores & folia
Oda Vernis civitatibus inferrent, dare solitus fuit. Illam, ne vel ie>
*»
noretur autioris nomen, vel ipfa veniret fortaíTe in obli
vionem, obiter inferam, qvæ cum Philofophiæ alumnis
plurimam præftiterit, ad cogitanda perqvirendaqve. multa,
occafionem, lacere eam nolo, cum honesto hoc qvidem
ac grato multis, ut opinor, loco, cum aliqva poflit dig
nitate confervari:

In Vernalis tempons ortu laetabundo

Dum receflum frigoris nuntiat hirundo,
Terra, Maris, nemoris decus adeft deforis, renovato
mundo.
Vigor redit corporis, cedit dolor pe&oris, tempore ju
cundo,
Terra vernat floribus, & nemus virore,

Aves mulcent cantibus & vocis dulcore.
Aqva tempestatibus caret, aer imbribus, dulci plexus
rore,
Sol, confumptis nubibus, radiis patentibus lucet cum
decore.
O qvam mira gloria, qvantum decus Dei,
Qyanta refplendentia fuæ faciei.

A qvo ducunt omnia, fumma, imma, media formam
Speciei,
Magis hæc distantia, qvam fit differentia notiis & diei.
Et
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Et ille qvidem ita Poefi tum pervulgata lufir. Martino™
igitur Borupio (qvi cognominem fibi Lutherum haud longo
temporis intervallo antecellit) hujusmodi qvidem exercitia
ingenii ac cogitationis fuere multa, qvi cum alia concinne
affabreqve ad exercendam juventutem effeciflet, etiam
hanc, qvam a ftultis habere nomen dixi, choream (*) ex
cogitavit, lepida me hercule ac ridenda fæpe artuum mem
*
brorumqve flexura ac varietate, qvam præfeéti, ludis jam
exhibitis, huic de Goliatho Hiftoriæ certiflima falutariqve
admonitione ita fubjun&am elfe voluerunt, ut lubrica
exempli hujus forma, profana hominum colluvies, totusqve impietatis cætus fciret peripiceretqve, omne qvod
adverius Chrifti Ecclcfiam ab improbis fufcipitur fludium,
Ddd 3
fervo(*) Hr. Professor Wadskizrs artige Indfald i hans Poetiske Skueplads p. 142. over Doa.
Bomp , som Auctor til Ram-Dandstn, sottirner her at terses;
Scilicet! ingeniis papiítica Dani» Summis

Inventisqve novis fufpicienda venit.

Doñor en! & Paftor, Reñor, Saltator in nno,
Qyam disjunflta licet, junfta fuere viro
Hic Rhodus, hie falto! dixit Borupius olim

Sive Chorus pofcat five Chorea Ducem,*

ludimagifter erat duplex, ad utrumqve paraw,
Seu Ludi DoStor Sceptra tremenda vibret,
Seu Ludi Du&or faltan di traderet artem,

Ejusdemqve novum fingeret ipfe gentis.

In qvacunqve etiam Mufæ vel Mufica vellent
Borupius noder Rofcius arte fuit.
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fervorem & contemptum, vincente triufnphanteqve ad
extremum filio Dei, in ftultitiam definere: Iitumqve hifce
tandem eiTe exprobrationis fceleratæ ac violentæ finem,
ut cum magna interim mundi ac præiumptionis humanas
fapientiâ intumefcant, rifus ac ftultitiæ tandem ferant prae
mia, cum cogitata digeftaqve ab illis fapienter armata robo
re & polentiæ oftentatione à Filio Dei Jefu Chrifto con
tempto prius ac repudiato finaliter eludantur. Manfuram autem Ecclefiam, Deumqve fuos è mediis persecu
tionibus ærumnisqve potenter liberaturum eiTe.

Udtog
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Udtog
af i2 Aars Mettorologisse Iagttagelser)
paa Sondmor i Bergens Stift i Norge,
as

H. Ström.
f disse Iagttagelser ere allerede nogle Stykker indrykkede i det
Kongel. Norffe Selffabs Skrifter; og det vil beroe paa Ved
kommendes Behag, om flere, som deels ere der indsendte, deels hos
mig ligge ftrrdige, ville blive der at lerse. Om saa ffeer, vil det dog
tage nogen Tud inden de alle komlne for Lyset, og Laseren maatte
endda selv have Umagen med at ligne det ene Aars Iagttagelser mod
det andet, for at uddrage sig de Slutninger, fom kan giores deraf.
For da at vinde Tiden og spare andre Moyen, er det jeg her givet et
Udtog af det vigtigste, Veyret og Vindene angaaende, som jeg i mine
Iagttagelser finder antegnet;. og da den ftorste Nytte af dette Slags
Arbeyde vel beftaaer i de Slutninger og Regler, man kan giere sig i
Henseende til Luftens Beffaffenhed og Forandringer, saa er det paa
denne Maade jeg har tcrnkt at ville indhefte Frugten af mit Arbeide,
ved at vise, hvad Slags Vind og Veyr man har haft paa enhver Tid
af Anret, hvorvidt jamme med nogen Vished kan siges forud af de
Mcerker og Prognostiske Tegn, som man i Almindelighed pleyer at
douane efter, hvad Slags Phenomena vor Luft frembringer og f v.;
Ligesaa, af de Barornetriste og Thermonetriffe Iagttagelser at vise
Luftens Tyngde, samt Kulde og Varme, med deres Afvexlinger.
I sig selv synes vel alt dette ikkun lidet at belonne den Moye, en Ob
servator man paatage sig, nogle Gange om Dagen, ja vel og om
Natten, at besage det Stccd, hvor ban har sine Instrumenter been
gende, og idelig at agte paa de Forandringer, font forcgaae i Luften;
men bliver han forst vant dertil, lattes Moyen efterhaànden saaledes,
at det til sidst bliver et fornoyeligt Tidsfordriv. Ja saa meget man
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i Begyndelsen gruer for saadant et Ärbeyde, faa lidet kan man siden
undvcere det, saasom man deri finder idelig det, som opvoekker Agtsomheden, stiller Vide Lysten, og soetter Sindet i en behagelig For
andring; ikke at tale om, at den, som idelig omgaaes med Veyr«
Glasser, med temmelig Vished kan forud see, naar V yret vil blive
ondt etter godt, koldt etter varmt, for derefter at indrette sine Reyser,
sin Medicineren, sin Klcrdedragt, og en afpasset Varme i sine Voerelser. Dette er det, som nceft Vanen har givet mig Standhaftig«
hed nok, til at fortscette disse Iagttagelser, lige fra April 1761 tilsam
me Manned 1774/ altsna i hele 13 Aar; Men da Aaret 1764 gnaer
ud, afAarsag, at jeg formedelst min Forflyttelse samme Aar maatte
ophore nogle Maaneder, vil jeg kun regne det for 12 Aar.
Hvad Mnade jeg har brugt i Iagttagelserne, er allerede giort
Rede for i det forfte Stykke af mine Météorologiste Observationer,
som kan lceses i det Norste Sekst. Skrifter 2den Deel, faa jeg ikkun
behover her at erindre, at endstiont jeg ikke altid har observeret Ba«
rometer og Thermometer for Solens Opgang om Sommeren, fan er
det dog ofte steet, i scer naar jeg forud kunde flutte, at Kulden vilde
blive störst. Jeg kan derfor med Vished angive den storste Kulde og
Varme, om ikke hver Dag, saa dog for hver Manned, og folgelig
for det hele Aar. Endelig stulde jeg og erindre, at til 1763 Aars Ud«
gang ere Iagttagelserne giorte i Borgensund, men fra 1765 i Vol«
beit, som ligger henved 3 Mile (i lige Linie at regne) derfra mod
Sonden. Stcedernes Poli Hoyde ved jeg ikke noyere at fastsatte/
end Prof. Holm allerede har giort, naar han i den Notisicatton,
som han 1769 lod indrykke i de offentlige Tidender, scetter Poli Hoy«
den af den Havn Flaavac, fom kun ligger et par Strcrger Sydli
gere end Borgensund, til 62 Grader 19 Minuter z Secunder; hvor«
ved jeg ikke kan undlade at erindre, at han fandt Compassets Mis«
visning ftorre der, end etters nogen Steds paa den hele Nordenfield«
ste Soe-Kyst, da den gik til 20 Grader 40 Minuter til V Mm
om man deraf kan giere nogen Slutning til Luftens
staffenhed
paa Sondmor, lader jeg staae derhen. Efter denne Forerrindring
begiver jeg mig nu til Sagen selv, forø best synes at kunne indbefat
tes i folgende Poster eller Hoved-Stykker.
L Bars'

Iagttagelser paa Sondmor.
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T
Barometers og Thermometers heyeste og nedrigste
Stand fer hvert Aar/
ester Franst Inddeeling i Tonliner og Linier.
yX

M---------- - --- *---------------- X
Thermometer.

Karometer.

1761
1762

1763
1765

1766
1767

1768

1769

heyeste Stand i April
28 Tom.
Lin.
nedrigste Stand 18 Septemb. 26 Tom. 7| Lin.
heyeste Stand
Manii 28 Tom. 4I Lin.
nedrigste Stand 3 Novemb. 25 Tom. 10 Lin.
heyeste Stand 12 Martii 27 Tom. 6 Lin.
nedrigste Stand 13 Decembr. 25 Tom. 4 Lin.
heyeste Stand 30 Decembr. 27 Tom. 10 Lin.
it. 12 April
nedrigste Stand 3 October 26 Tom. 4 Lin.
heyeste Stand 7 Novemb. 27 Tom. 10 Lin.
nedrigste Stand 23 October 26 Tom. 3 Lin.
heyeste Stand ' 25 Decembr. 27 Tom. 10 Lin.
nedrigste Stand AOctober 25 Tom. 9 Lin.
heyeste Stand 1.2 Novemb. 27 Tom. ii Lin.
nedrigste Stand ii Februari 26 Tom. 3 Lin.
heyeste Stand 24 October 27 Tom. ii Lin.
nedrigste Stand 12 April
2 Tom. 3 Lin.
heyeste Stand 24 Februari 27 Tom. 7 Lin.
nedrigste Stand 17 Februari 25 Tom. 8 Lin.
heyeste Stand 8 Februari 27 Tom. 9 Lin.
nedrigste Stand 14 October 26 Tom. 0 Lin.
heyeste Stand 8 Martii 27 Tom. 7 Lin.
Nedrigste Stand 10 Decembr. 26 Tom. 2 Lin.
heyeste St-nd 23 Januar. 27 Tom. ii Lin.
nedrigste Stand 20 Januar 2 Tom. i Lin.
3I

16

6

1770

1771

1772
1773

6

Eee

19 Junii
72^Grad
ii Novemb. 23 Grad
16 Julii
67 Grad
15 Februari 17 Grad
30 Julii
70 Grad
27 Decemb. 8 Grad
30 Julii
Grad
69

3 Januari

Grad
17 Julii
77 Grad
Februari 0 Grad
6 August 70 Grad
14 Januari îGrad
31 Julii
70 Grad
2 Januari îGrad
22 Julii
74 Grad
5 Februari 8 Grad
76 Grad
25 Julii
8 Januari 0 Grad
y

5

71 Grad
14 Junii
ii Januari A Grad
28 Julii
71 Grad
16 Januari i Grad
24 Junii 73 Grad
2 Februari 3 Grad

Denne
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Denne Tabelle viser, at Forfkiellen paa Barometers hoyeste
-g nedrigste Stand belsber sig i det hoyeste til 3 Lommer i Linie, og
at den storste Forandring viser sig om Foraaret, nemlig i Febr. Mar
tii og April, dg Barometret i nordligt og klart Veyr stiger atterhoyest, men falder igien allerdybest, naar Veyret er uroligt. Det
samme kan og indtreffe om Hesten i lige Tilfalde, men ikke strå
jevulig.

De almindeligste Regler for Baromet. Stigende og Faldende ere:
1) At det falder i sydligt, mildt eller regnagtigt Veyr, men stiger
i nordligt, estligt og klart Veyr.

2) Naar Thermoineter stiger, falder gierne Barometer, og lige
ledes tvertimod; hvilket i fcrr merkes om Sommeren, da Baro?
metret ftaaer hsyeft om Morgenen, men'falder efterhaanden,
som Varmen tiltager om Dagen, og Thermometer stiger.
3) Det falder t uroligt , men stiger i roeligt og bestandigt Veyr,
eller naar en Storm aflader. Men heri gives dog nogle Undta
gelser; thi undertiden kan Baromet. stige i Regn og mildt Veyr,
naar neml. klart Veyr er i Vente, skient samme undertiden ikke
fremkommer, forend 2 à 3’ Dage efter; Undertiden kan det igien
falde, uden at nogen Forandring folger derpaa, enten fordi den
Forandring af Luftens Tyngde, som foraarsager Barometers
Faldende, ikke faaer Tid at vise sig i den nederste Luft-Kreds,
men for hastig ophceves, etter af andre mig ubekiendte Aarfager.
Undertiden er Barometers Fald attermerkeligst ved den Tud,
Veyret begynder at forandres til det bedre, font nogle Gange
har bedraget mig Saaledes gik det til den 14 October 1771, da
Baromet. var efterhaanden faldet til 26 Tommer i lydligt og regn
agtigt Veyr, og jeg indbildte mig, at samme Veyr endnu lan
ger vilde vedvare, men fik Dagen efter uformodentlig at see, at
det. var steget 6 Linier, og at Vinden var gaaen om til M med
klart Veyr. Endnu merkeligere var det, at Baromet. faldt den
17 Fe-
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17 Febr. 1770 til 25 Tommer 8 Linier, just da det stormende
Veyr, man den hele Manned havde haft, ophorde. Men Luf
ten var den Tud i en meget uscrdvanlig Bevccgelse, fom kan
flattes af det stormende Veyr af s. og SV., man ofte i denne
Manned, men ister den 2 3.4.10 til 14 havde haft, og endogfan nedbrod nogle Bonder Huse. Det samme sees og nf den idelige Forandring, som tilforn var foreganet i Barometer, da det
hver Dag havde omvexlet imellem den 26 og 27 Tomme, og
faldt pan een Dag, nemlig den 15de, 9 Linier, jn den 17 blot i
5 Timer 6 Linier.
Gandan hastig og voldsom Forandring r Baroniet, er hverken
rart uroligt Veyr, Vaar og Host, ligesom og i Vinter-Maanederne,
naar Veyret er stormende af V. med Regn eller Snee; thi da kan
Barometer falde bande ftcrrkt og hastigt, men det stiger gemeenlig ligesan hastigt igien, naar Vinden gaaer om til NV. (som gemeenlig steer
meget hastig) stiont Stormen endnu kan vedvare. Naar der er megen
Snee i Luften i Nnar-eller Sommer-Maanederne, kan Barometer
ligeledes falde uscedvanlig meget, fom saaes den 28 Julii 1762, da
det nfforberorte Aarsag faldt til 26de Tomme 3 Lin., som pan den
Liid afAnret er ustedvnnligt, helst da Vinden samme Tiid vnr nord
lig. Om Hosten kan det og falde meget stcerkt, nnar en varm SO.
Vind indtreffër, saafom den 19 Septemb. 1770, da en meget varm
80. Vind begyndte at blcrtz ved Klokken 4 til 5 Eftermiddag , thi da
faldt Barometer i een Time 4 Linier, hvorimod Thermometer samme
Tiid steeg fra Klokken 4 til 6.3 Grader, nemlig fra den 65 til68de.
Angaaende Thermometer, da sees nf Tabellen, nt man ge
meenlig har den ftorfte Kulde i Aarets Begyndelse, saasom Januari
eller Februari, men den ftorste Varme i Julio. 1767 indtraf den
storste Varme i Augusti, og i de Aaringer 1761 og 1773 i Junio,
fom ellers er ustedvnnligt. Ligeså a indtraf den storste Kulde 1761 i
November, og 1763 i December; dog, da mine Observationer i det
Cee 2
forste
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chrfte af disse Aaringer ikke bleve begyndte fsrend i April, kan jeg ikke
sige, hvor ftor Kulden var i Vinter-Maanederne.

Den ftcerkefte Forandring i Thermometer indtreffer sielden om
Sommeren, da hoyefte Varme oin Dagen sielden overgaser Nattens
uden paa io Grader; men Vaar og Hoft, naar man har hastKulde
om Natten, og faaer klart Soel-Skin med Me Veyr om Dagen,
kan Varmen paa een Dag stige til 20 Grader, saasom den 13 Febr.
1770, da man om Morgenen havde ostligt og stille Frost Veyr, men
Eftermiddagen vestlig og stormende, ffiont klart Veyr, fteeg Thermo
meter fta 24 til 44 Gr. Saaledes havde man og fra Morgen den
23 Maji 1769 indtil Efterniiddag den 24 ejusd. 30 Graders Forffiel
i Varme. Derimod kan Kulden ligesaa hastig tiltage om Vinteren,
som siraes den 16 November 1763, da Thermometer faldt fra Klokken 8 om Morgenen til 2 Eftermiddagen 10 Grader, og til 7 om Af
tenen 15 Grader. Ligeledes havde man den 30 December 1767, fra
Klokken 6 til 10 Formiddag, 19 Graders Forffiel i Kulde; da Ther
mometer faldt fra 22de til 3 Grad.
Om Sommeren holder Thermometer altid den Orden, at det
stiger fra Morgenen indtil Klokken 2 L z, ja undertiden, naar Vinden
er hele Dagen stille, indtil 5 à 6 Eftermiddag; Men gemeenlig indtreffer om Eftermiddagen en vestlig Vind af Havet, kaldet Hav-Gule,
som tempererer Varmen, og gior, at den standser ved Klokken 2 à 3.
De Dage, i hvilke jeg har observeret den storfte Varme, har Vinden
vcrret gandffe stille, som etters er rart paa det Sted, hvor jeg boer;
thi da her er en Fiord, soin ligger temmelig lige for Havet, blaser det
nasten bestandig om Eftermiddagen, hvorimod andre Fiorde, som
ligge
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ligge mere afvendte fra Havet, kan mange Dage i Rad have en be
standig Stille; og derfor er det troligt, at Barmen der tttaa stige
langt hoyere. Imidlertid, da denne Fiord ligger midt i Landet, kan
den Grad af Varme, jeg har obferveret, ansees hverken som den storste eller mindste, men som midt imellem begge.
Jo flere Dage i Rad man har haft varmt, klart og stille Veyr,
jo mere tiltager Varmen om Sommeren. Ligesaa har det sig om
Vinteren, at jo flere Dage det klare Frost-Veyr vedvarer, jo mere
tiltager Kulden; Men da Havet, stm ligger i Noerhcrrelsen (og de
deraf opstigende Dampe) sielden loenge aflade at overdrage Himme
len med Skyer, som fore deels Regn, deels Snee med sig, kan hver
ken Varmen eller Kulden blive meget langvarig.
Er Himmelm
om Vinter-Ncetterne overdragen med Skyer, og samme opklarer om
Morgenen, er Kulden ftorre om Dagen end om Natten. Ligeledes
kan Varmen om Sommeren blive et par Grader ringere ved Mid
dag, eller ftaae ved samme Pas, naar Vinden er Nordvestlig og
kold, saasom samme kolde Vind tiltager med Dagen.

At Vandene kan belegges med Iis, u-agtet Thermometer
staaer 10 à it Grader over Fryse-Punkten, har jeg allerede i mine
Météorologiste Iagttagelser for 1761 viist; hvilket ogsaa siden nogle
Gange er observeret.
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Ved denne Tabelle er at agte, hvad Vindene angaaer, at
Side-Vindene ere henforte til Hoved-Vindene, faafom n. til o. og
NNO. til N., no. ti! N. og ONO. til NO., og faa videre; hvilket er
steet for at undflye alt for stor Vidtloftighed. For det ovrige har jeg
indbefattet hele Sagen i 16 Rubriqver, af hvilke enhver behover nogey Forklaring.
•
1) Norden-Vmden har paa disse Steder sit Herredomme i
Vaar- og Sommer-Maanedcrne, helst i Februari, Martii, Maji og
Junii Maaneder, da de tiene de Soefarende ikke til liden Nytte, foin
jeg allerede paa et andet Sted har viist; thi de ere ret som PassatVinde for dem, naar de paa denne Tiid af Aaret stal giere deres
Reyfer til Bergen, hvorimod de ofte kan blive forlegne, naar de sil
digere paa Aaret, nemlig mod Hosten, stal af Sted, fordi NordenVindcn da er rarere, og sielden indfalder uden for et par Dage, efterat et stormende Veyr a; 8. og V. nogen Tid har raset, og forst stilles
ved at gaae om til N. siden til NO. etter O.
2) ^stenVmd er om Hosten meeft almindelig, og forer altid
stille Veyr med sig. I godt Veyr ont Sommere« er Vinden gemeenlig østlig om Morgenen, men Vestlig sildigere paa Dagen. I klart
Froft-Veyr om Vinteren har man ligeledes ofte KstenVind, som dog
mere ncermer sig til NO. og 80., end paa andre Tider afAaret. Tabetten viser dog, at man i Decembr. har haft den uteefte Ksten-Vind.

3) G^ndèn-Vmd har man paa alle Tider af Aaret nok af,
dog mindst i Maji, Junii og Julii, da Norden-Vinden regierer, og
meeft Hosten og Vinteren igiennem, naar Veyret er meest uroeligt.

4) Vester» er den Vind, som meest og jevnlig blccser paa alle
Aarets Tider, thi naar haardeste Vinters Tid undtages, blceser stelden nogen Vind om Formiddagen, som jo om Eftermiddag vender sig
til Vesten. I sier steer dette fra April til September, da man entert
i varmt Veyr har Soelgangs Vind, der om Morgenen er ostlig etter
stille, gaaer siden med Solen til sydlig, og endelig til vestlig Vind,
kaldet Hav Gule (*), som gemeenlig er en V. til N., eller og i rnere
'koldt
(*) Det Engelske Ord Gåle, en kislig Vind, kommer dermed overrens.
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koldt Veyr til en Hav Vind, som er en VNV., eller saa kaldet Ud«
Vest, fordi den ftaaer lige af Havet paa Landet, eller falder Perpen«
diculair paa Soe-Kyfteu, hvorfor man her siger: Vinden er beint
ma af o: lige afHavet.
5) Nord Ost ep meesi almindelig Vinter og Vaar, dog helft
i den starpeste Vinters Tid, nemlig Januari. See og iste Rubri,
qve, item 6te.
6) Syd-Ost er, ligesom Nord-Ost, ikke nogen ftedvanlig
Vind, men blccser dog oftere, og noeften lige paa alle Aarets Tider,
dog meeft om Hosten og haardeste Vinter, da ostlig og kold Vind,
kaldet Skielle, vender sig gemeenlig enten til NO., kalder Nord«
Skrå, eller 80., kaldet -sBr-Skielle.

7) Syd Vest bloeser ikke heller jevnlig, og ftaaer sielden et
par Dage paa af Gangen, da den enten vender sig til s. eller V.;
Men saa kort den varer, saa hceftig er den, saa lcrnge den ftaaer paa,
hvorfor de fleste og heftigste Storme falde afdet Slags Veyr.

8) Nord-Vest er af alle Vinde den sieldneste, deels fordi den
sielden indtreffer i Sommer Maanederne, deels fordi den paa andre
Aarets Tider varer sielden over i Dags eller Nattes Tiid, da den enten gaaer om igien til s. og V. (som er Tegn til, at Veyret vil blive
uroligt) eller til N., da det urolige Hav-Veyr for den Gang ophorer,
og afvexler med klar og stille Luft.
9) Regn har man vel ingen Tiid af Aaret Mangel paa, end
ikke om Vinteren, naar man hoyere opi Landetikke veed af andet end
Snee og Frost. Dog sees af Tabellen, at i Begyndelsen af Aaret,
naar Kulden er ftorft, falder mindst Regn, siden om Vaaren oftere,
men i Julio, Augusto og Septembri allermeest. I det mindste for
holder det sig saa i de Aaringer, jeg har agtet derpaa; Men disse Aa
ringer har inaaffee just derfor ikke voeret meget frugtbare, saafoin
man veed, at megen Regn t Julio, naar Kornet ftaaer i Skud, er
ikke gavnlig, hvilketog gielder om August og September, da Korn
og Hoe stal indhostes. Dog er herved at incerke, at jeg i Fortegnelsen
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har anfort, hver Gang det har regnet, hvor lidet det end har varet,
og gemeenlig har det den Art om Sommeren , at Regnen kan vedva
re en Limes Tiid, og derefter ophore, hvilket ikke forholder sig faa dp
andre Tider af Aaret. Det er derfor ikke at toile paa, at jo Regnen
i mange af de andre Maaneder, helst October og November, har
varet langt overflodigere og langvarigere, ffiont ikke faa ofte
igientaget.
10) Riart Veyr ind tresser meeft i Vinter- og VaarMaaneder, naar de oftlige og nordlige Vinde regiere i Luften; dog har man
om Hosten ikke heller nogen Mangel derpaa, helst naar Sommeren
har varet fugtig og regnagtig; thi da er gemeenlig Hosten desto be
hageligere.
11) Tange af Havet har man meest om Sommeren, og i de
mindst frugtbare og varme Aaringer allermeest. Om denne Tanges
Oprindelse fra Grönland har jeg paa et andet Sted yttret ruine Tan
ker, og naar man i den IislanDffe Reyje - Beffrivelje laser om
Virkningen af den Gronlandffe Driv-Iis paa den Jslandffe Luft,
kan den samme let kiendes igien her af enhver, fbm veed, af hvad Beffassenhed Luften hos os var i de seneste Uaar, og gemeenlig er i kolde
Aaringer.
12) Sttee falder aldrig i den Mangde for Nve-Aar, som est
ter. Endog i Maji er man stelden frie for den, men i Junii Man
ned veed jeg ikke, at den har belagt de lave Egne, uden een Gang 1764.
Deriinod er det ikke rart i kolde Sommere, at Sneen i hver Manned
nedkastes paa de hoyeste Fielde, da Vinden altid er Nordvestlig. Den
meeste Snee kommer ind af Havet med V.; Med anden Slags Vind
fra Landet sneer det mere stelden. I min Observations Tiid har det
sneet af o. NO. og so. 48 Gange, afN. 38 Gange, af8. og SV. 23
Gange, men derimod af V. og NV. 353 Gange, foruden det, at
Snee afO. og N. kun kan ansees som et Snee-Stev, men den, som
kommer med S. og V., falder t store Flokke.

13) Storm indtresser meest i de stdste Hest- og forste VinterMaaneder, og det som tiest i Anledning afSmen, siden famine stelden
F ff
ned-
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nedkastes uden en foregaaende Storm af Havet. De "Vinde, som
fore de stefte Storme med sig, ere S. SV. og NV., og gemeenlig be
gynde de med de forste og endes med de sidste; Men gaaer Vinden til
bage fra NV. til sv. og s., vil Stormen endnu vare nogen Tiid, og
det forrige Uveyr fornyes igien.
14) Blnst stiller jeg derudi fra Storm, at den forste, hvor
stcerk den end har vceret, dog ikke har hindret Folk fra at holde Soen
med deres Baade, men dog overgaaet en ordinair og stille Kuling.
Dette Forstiels Moerke falder vel ubestemt for de fleste, men imidler
tid veed dog noesten enhver at stille Vind og Blast fra Storm; og det
tamme Begreb, de fleste giore sig derom, har jeg herudi fulgt. Af
Tabellen sees ellers, at man her har Vind og Blast nasten lige meget paa alle Tider af Aaret, allene med den Forstiel, at den Din Vin
ter, Host og Vaar er stärkere og langvarigere, end om Sommeren.

15) Nordlys sees nasten lige meget alle Maaneder, undta
gen i Maji og Augusti, da det sielden, og i Junio og Julio, da det
aldrig lader sig see. For Resten veed man, at det ofte i en Hast kan
opkomme, og ligesaa hastig forsvinde; derfor er det langt fra, at
jeg har kundet observere det alletider. Derimod har jeg ikke forsomt
at antegne det, saa ofte jeg har feet det. Det ovrige, jeg har at sige
derom, vil jeg spare til detzte Stykke om Luft-Syner.
16) Torden og Lynild indtreffer her oftere om Vinteren og
silde paa Hosten, end om Sommeren; ja det er her sadvanltzt, aten
Storm-Vind, naar den gaaer om fra sv. etter V. til NV., forer
Torden eg Lynild med sig, hvilket er noget, som Soe-Kysten har for
ud, ey allene for Oplandene, men og for Fiordern e, (de Stå, som
ligge lcrngft ind i Fiorderne ncermest faste Landet) hvis Beboere, naar
bekomme ncermere Soc-Kanten, anhore Torden og Lynild om Vin
teren, som noget usædvanligt for dem (*).
Undertiden sees om Vin
teren
(*) Anchor til Rsnge-Speylet afmaler dette paa tn sindrig Maade ssaledes: Men naar den
hidsige Nor'vestvind fer fin Naboes tunge Slftbne, og erfarer sin egen Skade paa Afte
nens Skionh-der, fom han var vant at besidde, da vifer han snart sit Gindelav med bit
ter Vrede, rynker sin Ayenbryn temmelig skarpt, fnyser hggrdelig med dragende Hagel, og
fremfører straldende Torden med forskrækkelig W&
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teren Lynild uden Torden, faasom i October 1767, daman l vestligt,
mildt og stormende Veyr med Regn, havde 2 gange Torden og Lynild,
og 3 Gange Lynild uden Torden. Den 23 Junii i?73 fanes om Mor
genen Klokken 8, i ffyet og regnagtigtVeyr, en blaa Damp opstige
af en Vitrioliff Myr her paa Prcestegaarden Aren, hvor en Brond
nylig var opkastet, og den 25 derefter fulgte derpaa et forffrekkeligt
Torden-Veyr med Regn. At disse 2de Phcenomena stode i nogen
Sammenhceng med hinanden, havde neppe faldet mig ind, hvis jeg
ikke lcenge tilforn havde hort en Bonde fortcetle, at han havde feet en
blaa Damp opstige af en Myr, hvorpaa strap fulgte Lorden og Lynild,
hvilket ogfaa temmelig vel stemmer overeens med MafTei bekiendte Er
faring i Italien.
17) Hagel folger ofte mcd Torden og Lynild om Vinteren,
naar Vinden, som fagt er, gaaer om til NV. I varmt Veyr om
Sommeren kan det og fornemmes, men mere sielden, uagtet det kan
tordne og lyne. I den varme Sommer 1766 faldt paa nogle Steder
Hagel saa store, som Bysse Kugler.

IIL

De sædvanligste og bestandigste VeyrDmffiftelser
i disse Aarrnger.
i) Er det her en ncesten bestandig Regel, at et vist Slags
Veyr, det vcere sig ondt eller godt, vedvarer et heelt Fierdingaar, og
omvexler med et ligesaa bestandigt Slags Veyr af en anden og mod'at
Beffassenhed. Ja naar man noye giver Agt derpaa, kan nmn endog
hele eller halve Aar mcerke en stor Lighed i Luftens Forandringer, endffiont de ellers kan vcere ulige efter Aarets Tider. Saaledes f. Er.
var ncesten det hele Aar 1773 af den Beffassenhed, at Vinden meest
blceste af 8. og naar den en Tiid havde snoet sig til V. med Regn og
Blcest, vendte den igien tilbage til S., da den ellers efter stcerk Blcest
af Havet pleyer -at vende sig til N. og O. Afdisse sydlige Vinde kom
det og, at Vinteren samme Aar var meget mild, og Sommeren li
geledes varm. Paa denne Vedvarenhed i Veyr-Skifteme grunde sig
Fff2
de
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de sirdvanligê Mcerker eller Mccrke-Tegn, man gier sig af Tampêretter (som andre rettere kalde dem) Temper-Dage (*); thi da de sam
me mdfalde hvert Fierdingaar, og det Veyr, som da begynder, gemeenlig vedvarer ti! den folgende Fierdendeel af Aaret, faa kan man
fra den Epoche med temmelig Vished stritte til den hele Periodus;
men j«ft fra Vcyrets Beffaffenhed famme Dag at ville giere en faadan Slutning, font hos os ge meen lig steer, det har ingen Rimelig
hed, og stemmer ikke heller overeens med mm Erfaring.

2) I diste store Perioder har man igien andre mindre, men
liqefta sædvanlige Omskiftelser, i soer denne, at hver Manned med
bringer en Forandring af Land- eg Hav-Veyr, afhvilke det forste bar
klar, det andet taaget og sneeagtig Luft i Folge med sig. Saaledes
har man Vinter og Vaar en vis Dild hver Manned klart -frost- Myr
med ostlig og nordlig Vind, som igien ganer om til sydlig og vestlig
Vind med Regn og Snee. Øm Sommeren og Hoften har man liaeledes en Forandring af varm og kold Luft i hver Manned, og, ligesom
Kulden og Varmen indtreffer i den forste af Vaar Sommer' etter
Hoft-Maanederne, enten forst i Maaneden, eller i midten etter Slut
ningen, kan man giere sig temmelig vis Regning paa, at de vil httde
famine Tour de efterfelgende Maaneder. Saaledes er det gandffe
almindeligt ont Sonnneren, at man een Gang i hver Manned^har
Varme, med en derpaa folgende Kulde af Hav-Vind, som forer
Laage med sig, og naar den gaaer ont til NV., kaster Snee ned paa
de overste Field-Toppe; og ligesom nu dette indtreffer i den forste af
Sommer-Maansderne , enten i Begyndelsen etter Enden, bolder det
siden bestandig ved i de andre Sommer-Maaueder, ja ofte i Host-Maanederne med.
3) Det
0) DW Temper Dage have vist nok deres Oprindelse af de forhen brugelige Te kl nia C Ht es
qv ¡tuor remponun, da man ved hvert F-rdinaaars Btñyndelse fastede visse Dâqe. Disse
Dage irdfaldt i Martio, Jamo, Septembri »g^December, som
p?sr Oiig.
Ecctef. V' I NI. g Lib. 21. Cap. 2 §. I. Sammesttpos
7. heder det, at de i Engelm'd kaldes E'nb-.-r.Week», Hvilket »T d-d selv samme, som vores Immer- kst.r ImberUger, item Imber-Dñge (diésv¿fnerurrí) fom i Jure Ecdetiâft N » veg. Capujo- de
jejunus kaldes Imbrudies. Seê Pontoppid. Annales Tom. I. p. gjj.
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3) Det er ligeledes en almindelig og temnielig vis Regel, nt
det Veyr, nran taaer ved Maanens Forandringer og O-varteer-Skifter, vedvarer det hele Qvarteer-Skifte igicnnem, og, om det ikke
forandrer sig ved et nyt Ovatteer-Skifte, holder det ogfaa dette ud.
Lcegges nn denne Regel til de 2de Foregaaende, blive de forste Dage i
hvert Fierdmgaar, Manned, og Qvarteer Skifte, de visteste
kes-Dage, hvorefter uran kan dsmrne om Veyrets Forandringer;
hvorimod de i den fan kaldte Boude-P acttk angivne Mcerkes-Dage,
(saasoru de 1 r Juledage, Sk. Peders og Povels Dag, og andre) ere
ikke paalidelige. Om Mcerker, som tages af andre Ting, stal siden
handles.

4) Da det ene Slags Veyr uden Tvivl paa en gandffe Me
chanist Maade driver det andet for sig, etter folger paa det andet, fom
Virkning og Aarsag, saaer det en gandffe nmclia Slutning, at paa
en mild Vinter vil folge en kold Sommer/ og ligeledes tvertiiuod.
Man nger og efter et gammelt og ikke ugrundet Ordsprog: JuleSommer, paaffe-Vmt-r, 0. s v. Thi naar Varmen inderesser
paa en urigtig Tiid af Anret, indfinder sig gierne Kulden paa en
Tud, na ft den mindst ventech hvilket i frr viiste sig i îe seneste U-Aar
fra 1^40, da Vinteren syntes at have foraildret sig til Sommer, og
Sommeren iglen til Vinter, som jeg paa et andet Sred har blist;
Men at denne Regel ikke er uden Undtagelse, sees af 1766 og 1773.^
i hvilke Aaringer man davde usirdvantig varme S omniere, mcd ligestia usædvanlig milde Viniere. J det forfte af disse Aaringer stod
Q 'ssgsolvet i Thermometer sielden under Fryse-Puncten, endog i
Januari og Februari, fom pleyer fore meest Kulde med sig, og dog
b!ev Varmen Sommeren efter faa stor, at den fatte Ild i Skov og
Marke. Den almindelig vedtagne Mening, - at kold Majigiver varm
Sommer, grunder sig paa det, som nu er fagt, og tresser ligeledes
oste ind. Kaaledes ' Leman den varme Sommer r66 bestandig
kold Mail; 177, ligeledes for en De-l. I de fleste Aaringer har Mail
vccret in-ddelmaadig, eller deels kold deels varm, og de andre Sommer-Maaneder ligeledes. Man har eg cn anden Reg i: at LAaiiNuloe gr^r Bondens Lader fulde; men deri sinder jeg kun liden
F ff 3
’ Rinte-
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Rimelighed, og tvtter paa, at dette Ordsprog er opñmdet her i Lan
det, hvor ftcendig Erfaring leerer, at Kulde i Mali, da Kornet stal
rodftefte sig og ftemspire, giver det en Knek, som det siden ikke for
vinder, helft siden de nordlige Vinde, som Kulden paa den Tiid af
Aaret gemeenlig er geleydet med, tillige udtorrer Jorden alt for
meget.
IV.

Prognostisse Tegn eller Mcrrkcr af Luft,
Soe og La-id.
i) Hvad Luften angaaer, da vide vore Fistere og SoeMcend
med ftor Vished, af Skyernes Fart og adstillige Skikkelser, at dom
me om forestaaende Veyr-Forandringer. Deres Slutnings Maader
ere mig langt fra ikke fuldkommen bekiendte, men de meest almindelige
og bekiendte ere disse.
Hvor de tynde Skyer, som man afderes blege Farve kalder
Bleik, troekke sig hen, Derfra har man Vind i Vente, og jo tyndere
eller blegere de ere, jo vissere. Disse Skyer ere ellers af den Bestaffenhed, at de holde sig hoyere op i Luften end andre, og have ofte en
Fart, fom er tvert imod hines; de kan i stor Hast opkomme, og ligesaa hastig forsvinde; de kan sees nu paa eet, nu paa et andet Stcrd,
og jo hastigere de ere i deres Fart, jo hastigere folger pen Vind, som
De forkynde. Af alle Slags Bleik er intet vissere, til at betegne Vehrets Forandring, end det faa kaldte Meve-Bleik, som saa kaldes,
fordi det seer ud fom lange Strimer med en Hage eller Krumining i
Den ene Ende, hvori de ligne Slcrde-Myer. Dette Slags Bleik kom
mer altid fra Ñ., og trcrkker sig lige over Himmelen til S., har, som
sagt er, enHage i den sondreEnde, og saa snart det, fom man siger,
er kommen til Middags Sted (det Sted, hvor Solen siaaer i Mid,
dagsftunden) har man vift Sonden-Vind, undtagen naar det trcekker
sig igten tilbage fra s. til 0. eller N., som dog, saavidt jeg veed, al
drig steer lige over Himmelen, men ved en Ontvey, eller langs Ho
rizonten til 0. eller N., i hvilket Fald det kaldes Hcersie, som vil sige,
at det kun tiener til at hcerde den Vind, sorn var tilforn afdl. eller o,
men
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men ikke til at frembringe den sydlige Vind, det trcekkede for. Det
faa kaldte Vesta-Bleik, der opkommer fta V., tratter sig enten hen
ril 0., eller derfra ved en Omvey hen til N. og NV., da enhver af
disse Vinde folger derpaa; men dette Slags Bleik ffal dog ikke vare
faa sikkert at lide paa, det besiaaer ikke heller af såa tynde og klare
Scher, som det rette Synna Bleik, 2: Bleik, som tratter fra N.
til s., og holdes for det rette og agte Bleik, og jo renere eller klarere
deter, jo mere.
Med Nordlysets Fart til een eller anden Kant af Himmelen,
har det sig i de fleste Ting, ligesom med Bleiket. Trakker det sig fra
N. til
somjevnlig skeer, og det tillige narmer sig meget til den
sondre Horizont, har man vist Sonden-Vind; ja jeg har ofte erfaret,
at det ikke for er kommen til den sondre Horizont, eller bag de msd s.
liggende Fielde, forend Sonden-Vinden har begyndt at blase. Un
dertiden har jeg seet det tratte sig lige over Himmelen fra 8 til N.,
hvorpaa har fulgt ostlig og nordlig Vind; men det trasser dog sielden
ind. I Betragtning af alt dette, i sar det forste, synes det ikke at
vare ilde truffet, naar Baron Wolff kalder Nordlyset et umodent
Uveyr, naar man derved vil forftaae et vift Slags Veyr, som let kan
blive ti! Storm og Uveyr, helst man veed, at sydlig Vind er i de
nordligs Lande, som tiest urolig og stormende.

Kommer Taage ind af Havet med Veften-Vind, folger der
paa gemeenlig Norden-Vind, soin adspreder Taagen, og opklarer
Luften; men kommer den ind med Norden-Vind, folger derpaa Ve
ften-Vind med Regn og Uveyr.
Samler sig Taage i klart Veyr paa de overfte Field-Toppe,
kan man vift vente Norden-Auw, hvilket i sar indtreffer om Sommeren. Der er og mange middelmaadige Fielde, som have den Art,
eller ligesom tiltrcrkkende Kraft, at Taagen for nordlig Vind famler
sig paa dem frem for andre.
Megen Taage for Marimesse (Maricr-Bebudelses Dag) bety
der Snee, men efter samme Regn.
At
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At Vinden pna een Dags Did gaaer om den hele Horizont,
betyder godt Veyr, hvorpaa jeg havde Exempel i Mali 1771.
2) I Henseende til Soen eller Havets Bevccgelse, tages gemeenlig Mcerke af Flod og Ebbe; thi er Floden nogen Tud uscedvanlig
ftor, ventes Hav-Vind, men er Ebben meget ftor, da Land-Vind.

Naar en Storm begynder med Flod, lergger den sig gierne i
Ebben, og ligeledes tvertimod.

Ved Hostens Tider ployer Floden at stige hoyere end ellers, og
derafgiores Slutning til Sneen Din Vinteren; thi kommer Floden ti
lig, ventes tilig Snee-Fald, ligesom man og af Flodens storre og min
dre Stigen plever at finite til Sneens storre eller mindre Merngde.
Dette er et temmelig paalideligt Mcerke, og har trusset ind, saa ofte
jeg har givet Agt derpaa.

Naar der er Floe-Veyr (Ecnephias) om Sommeren, det er
Sydostlig Vind med Torden Skyer, og det tegner stg til Negn,
pleyer samme indtreffe i faldende Soe, hvis ikke, ophorer det gierne
den Dag.
At Floden ffyder stcrrkt frem efter Fuld-Maane betyder Uveyr
af Havet.

Er Vandet i Havet eller fcersse Soer varmt at fole til, bety
der det Regn og Uveyr; men holder det sig koldt, da klart Veyr.
Dette er, ligesom det nccftforegaaende, paalideligt nok.
Ligger Nisen (Marsvinet) lcenge stille paa Soen, uden at
tumle sig, folger derpaa langvarig Vind-Stille, hvilket jeg altid har
befundet rigtigt.
3) AfLandet og de Ting, som dertil hore, saasom Trceer, Dyr,
og Fugle, tages ligeledes visse Prognostiske Tegn, saasom:

Sees Marken om Morgenen ftcerkt bedcekket med Riimfrost,
folger derpaa Regn, som jeg oste har lagt Mcerke til, og altid befun
det rigtig.
Bcer-
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Bar Birken ved Jule-Tider mange Kogler eller Kümmere, i
soer den faa kaldte Klø^Kummer (det er 2 eller 3 Kogler, siddende
tilsarnmen i Skikkelse af Fugle-Kloer eller Fugle-Toeer) spaaer man
varm Sommer og Kiernerigt Korn. Dette, som Venderne holde
for et af deres viffefte Man-ker, traf rigtig ind 1773, da man fik en
varm Sommer og riig Host vaade af Korn og Hoe, endffient den
bestandig milde Vinter kunde give Anledning til at flutte anderledes.

Fra den Tird, Saven (Saften) begynder at stige i BirkeTrccet, indtil Lov-Springet, skal altid medgaae 7 Uger; standser den
imellem (soin altid ffeer, naar koldt Veyr afV. og NV. indfaldet om
Vaaren) inaae samme Tiid regnes fra, og de 7 Uger lige fuldt opfyl
des, forend Lôv-Springet kommer og Sommeren narmer sig. Dette
Merke satte visse Bonder stor Tillid til.
Falder Sneen i det gronne Lov om Hosten, eller forend Traerne, i sar Birken, har faldet Blade, faaer man en kold og lange
udhalet Vaar; Men gulner Skoven meget om Hoften, hvilket vil
sige, at Lovet bliver meget guult, forend det affalder, faaer man tilig
Vaar og god Sommer, hvilket ligeledes kan regnes blant Vendernes
viffefte Regler.
Bar Rognen mange Bar , og Tidselen (Carduus Cri (pus)
vorer Hoyt i Agrene, faaer nian om Vinteren efter megen og dyb
Snee.
Dette er og rigtig indtruffet, saa ofte jeg har givet Agt
derpaa.

Fugle, som jevnlig opholde sig hoyt op i Landet, og, for at
komme hid, maae passere de store Fielde, saasom Dompap, Siebenschwantz, Bogfinke 0. s. v., kaldes her Field-Fugle; og disse Fugles
Ankomst til Soe-Kanten i nogen Mangde betyde altid dyb Snee,
eller ffarp Frost og sträng Vinter. Soger Ryper og Over-Fugle
nar til Husene om Vaaren, kan man ligeledes giere sig forvisset om
stark Sneefald. Saaledes har det sig og med Snee-Fugle, GuulSpurv og flere, som i flige Tilfalde altid begive sig ned til Gaardene
eller Soe-Kanten om Vaaren.
Ggg
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Guul-Spurvm (Emberiza flava) sidder altid i Marken om
Sommeren og synger nogle korte Toner med en lang Final i Enden,
hvilken den dog ikke altid trcckker lige langt ud, men undertiden lige
som afbryder. Skeer dette sidste, og den, sour man siger, ikke faaer
sin tzskaat (sit Synge-Stykke) ret udfort, ventes ondt Veyr, men
ellers godt Veyr, som og rigtig nok indtreffer.

V.
Om Luft-Syner, sadvanîige og uftrdvanlige.
Nordlys. Hvor ofte dette Luft-Syn er bleven anmcerket,
og hvilke Veyr-Mcrrker man tager deraf, har jeg allerede i det foregaaeude vrist. Her har jeg da kun at bestrive det noget nsyere i Hen
seende til sin Natur og vcrsentlige Beskaffenhed. At dette Lys genreen
lig fees i een eller flere Buer fra NO. til SV., at det yderste af Buen
er lyst, men det inderste morkk, og at disse Buer nu simes stille staaende, itu i stcerk indvortes Bevcegelft, er aktsammen bekiendt nok.
Noget uscedvanligere er det, at det lader sig tilfyne, nu i Cirkelrunde
og Elliptiske Figurer, den ene om den anden midt paa Himmelen
(sorn jeg kun et-par Gange har sect) nu igien i en Ring, fom omringer
den hele Horizont, hvilket jeg observerede den 13 Januari 1771, da
hele Horizonten ncrrmeft vep Biergene var orngiven med morke Skyer,
undtagen i O-, hvor de giorde en Aabning, og da samme Skyers
Bolgagtige Rand var overalt oplyst af Nordlyset. Vinden var nordlig
og Himmelen klar. At Nordlyset undertiden kan holde sig meget nedrig
i Luften, og flamme stärkt, faa at Folk kan sattes i Skrak derover,
derpaa havde jeg Erempel Natten til den 14 October 1763, endsiisnt
jeg ikke selv fik det at see. Strax efter kaste man i de offentlige Tiden
der fra Warschau, Eisenach, Gotha og Erfurt, cm u fadvanlige
klare Nordlyfe, fom der vare ftete den 16 og 17de i ftmme Manned,
item om lysende Funker, der faldt ned, og en gandffe tynd ordentlig
Regn, som fulgte derpaa. (*) Ellers er ved Nordlyset endnu at agte.
i) At
(*) I Hr. Glahns Anmærkninger over Hr. D. Crantzes Grrttlñttdñ Beskrivelse pag. 66.
tales cm et Nordlys saa last, at det synkes at rere ved Ansigtet, og satte derved Fvlk
i Skmk.

_______
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1) At det kan sees ved alle Maanens Forandringer, men meeft ved
Nye-Maane og sidste Qvarteer, som sees as folgende Tabelle, der
dog ikke ftrekker sig til min hele Observations Tiid, men kun til nogle
Aar deraf. I diste Aaringer har da Nordlyset ladet sig see.
For Nye--Magne
For fsrste Qvarteer
For suld Maane
For fidste Q 'artrer

zy Gange,
2, Gangs,
14 Gange,
34 Gange,

i Nye-Maane 5 Gange, efter 28 Gange,
i fsrste Qvart. 9 Gange, efter 20 Gange,
i futo Manne 5 Gange, ester 8 Gange,
i fidste Qvart. 14 Gange, ester 23 Gange,

tilsammen
tilsamncn
tilsammen
tilsammen

72
53
27
71

Gange.
Gange.
Gange.
Gange.

2) I nogle Aar kan det oftere lade sig see end i andre; thi 1764 er
Nordlyset r de sire Maaneder Januar Febr. Martti og April observe
ret 29 Gange, derimod i det hele Aar 1766 ikkun 6 Gange, 1767
26 Gange, 1770 ligeledes, men 1769 kun 19 Gange. 3) At Nord
lyset er det felv sannne om Natten, fom det man kalder Bleik om Da
gen, og at dette virkelig antagdr Nordlysets Skikkelse og Couleurer,
saa snart Let bliver nlorkt om Aftenen, har jeg adskillige Gange erfa
ret, saafom den 17 April 1767, da Bleik og Nordlys faaes paa eengang, det forste i V., hvor Solen endnu ikke gandffe var nedgaaen,
Let andet mod 8., hvor Natten allerede ved fin Merkhed giorde det
synligt; den 12 December 1768, da de blege Skyer, som stode i V.,
forandredes ved Klokken 5 om Aftenen til Nordlys, som iTime efter
giorde en ordentlig Bue i NO. og SV.; ligeledes den 18 Januar 1770,
La der ved Klokken 9 om Aftenen saaes lyfe Strimer langs Horizon
ten tmeføm s. og SV., som strap efter forandrede sig til Nordlys.
4) Den Observation, Hr. Barhov har i sin Tractat om Nordlyset,
at der kan folge alle Slags Vind derpaa, undtagen Nordvest, har
jeg i diste 12 Aar stedse haft Dye paa, og ikkun et par Gange fundet
noget, fom syntes at stride derimod. Paa det Nordlys, som indfaldt
den 10 og ii Januari 1771, fulgte den 12te NV., eller i det mindste
NNV., fom simes rimeligst, siden Vinden var mere stille, end dent
NV. pleyer at vcere, hvorpaa den strar efter gik om Lil N. Den 4de
Martii 1764, da Nordlyset udbredde sig over den hele Himluel, men
i sier mod s., fulgte vnv. den zte, og som det syntes NV., som dog
strap gik om til N., hvorefter igien fulgte vestlig og sidlig Vind en
Lid lang.
Da jeg nu r hele 12 eller 13 Aar ikke oftere har kundet
Ggg 2
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erfare med nogen Rimelighed, at der pan Nordlys har fulgt NV.,
kan Hr. Barhovs Observation ansees som vel grundet. Der er og in
gen Vind, som baade varer kortere, og tillige overdrager Himmelen
mere med Skyer, end denne, hvilket vel ikke gror lidet til,- at Nordly
set ikke sees for dens Komme. Endelig maa jeg 5) tillegge det, som
ellers tilforn burde verret anfort, at ieg om Hoften har observeret ro
de Taager imellem n. og O., som, saasnart Solen gik ned, fikNordlys-Couleurer; ligeledes, at der den zde Junii 1770 siraes strap efter
Solens Nedgang en rod Skye i SV., ligesom en Nordlys-Bue, og
da samme trcrkkede sig mere og mere mod s., fulgte derpaa so. og
S. Det synes altsaa, efter diste Erempler at domme, at Solens
Skin kan undertiden giere Nordlys Materien rod.

Regnbuen.
Af usirdvanlige Regnbuer, font jeg selv har
seet, vil jeg kun anfore een, fom forekom mig den 30 Julii 1770.
Jeg var den Liid paa Davigs Prcrstegaard i Nordfiord, sinn ligger
temmelig hoyt, ved Foden af et hoyt Bier g paa den ene Side, og
Soen lige neden for paa hin Side. En halv Miil derfra mod N.
gaaer en lang Field-Strcckning fra O. til V. Fra dette Stcrd fan jeg
ved Middags Tider en Regnbue, lige neden fer mig i Soen eller Fiorden, i hvilken de nederfte Coulenrer, eller de inderste i Buen, vare
den gronne og purpnrblaa, hvorimod en anden simes mcd ornvendte
Coulenrer i den lange Field-Strcrkning paa hiin Side af Mordene.
Jeg, som Tilffuer, havde Solen bag Ryggen i S. Buen i Meldet, etter
Fielde-Siden, havde sit Centrum i n., men den anden, som faaes
paa Soen, i ON O. samme Aar den 18 Septembr. blev seet (ikke af
mig, inen en anden) 6 Regnbuer paa engang i V. om Morgenen, de
5 staaende omtrent i lige Vidde fra hinanden, men den overfte og 6te
noget mere adffilt; alle vare Concentriffe.

Soel Hov (Parhelius) som og kaldes Gier, sees oste baade
for og ester Solen, og undertiden baade for og ester tillige. Dette
sidste observerede jeg den 12de Martii 1769, hvorpå« fulgte indtil den
27de forst Regn, siden Snee, da Luften den forrige Tiid afMamden
havde vcrret klar. Den 18 Julii 1768, fanes den bag efter Solen,
hvorefter fulgte nordlig og taaget Luft til den 27de, siden klar. Til-
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forn havde den vceret regnagtig med sydlig og vestlig Vind. Den 13
Mari 1772 faaes den baade for og efter Solen, hvorpaa fulgte nord
lig og mestendecls klart Veyr til den 28de.
Rmg om Maanen er deels at fee forn en coulenret Rand i
de Skyer, som omringe Maanen, og betyder ondt Veyr, deels font
en meget stor og rund Skive, hvori Maanen er Centrum, og lader sig
atter tilfyne paa zde Maader, enten fom en rund og lys Snee-Skye,
der omringer Maanen, naar Himmelen ellers er klar, etter fom en
Himmclblaa og klar Skive, der har Maanen ftaaende i Midten,
naar Himmelen ellers er overdragen med lyfe Skyer, undertiden
igien fom en lys Ring, uden og inden til orngiven afden blaa og klare
Himmel. Dette Slags Ringe ere altid tneget ftorre, end den forst
ommeldte, og indtager gemeenlig et Runt paa Himmelen af 30 til
40 Grader. Den fees her een etter stere Gange i de stefte Vintere,
og betyder altid Traaveyr, det er, Bestandighed i det foregaaende
Veyr. Dette kan sees af folgende Cx. nemlig den 8de Januari 1767,
da Veyret tilforn havde vceret nordostligt og klart, og blev af famme
Beffaffenhed faavel denne som storste Deel af esterfolgende Manned;
ligesaa 27 December 1770, da Veyret tilforn havde vceret Sneeagtigt, og forblev faaledes indtil dm 24 Januari, da lige faadan Ring
lod sig tt'l yne, og faimne Sneeluft vedvarede ey aliene denne Man
ned, men og hele Vinteren; ligeledes den 18 December 1771, dN
man for og efter havde stille Veyr med sydlig og vestlig Vind.

Dragen. Dette Luft-Syn har jeg i disse 12 Aar ikke feet,
endsttontdet dog er feet af andre. Jeg veed aktsaa intet at sige derom,
uden hvad der allerede er sag: i Ssndmors Beskrivelse.

Det af Natnrkyndige saa kaldte Chafma, da Himmekm aabner sig faa , at man kan fee langt derind, og , ester at have udsendt
et klart Lys afAabningen, efterhaanden lukker sig til igien, har jeg
ve! ikke heller feet; nten at det dcg den 25 December 1767 blev feet af
mange , og mcd hvilke Omstændigheder, vil formodenttlg blive at lasse
i ruine for sanune Aar til det Kongel. Norske Scclstab indsendte Mé
téorologiste Iagttagelser.
Ggg 3
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Undertiden sees stark R-de t so. og 8./saa om den ?8 October 1768, da Himmelen efter Solens Nedgang var Kobber- eller
Ild-rod, og ret streksom. Denne Rode, som stod i so. og s., fer«
Dunklede Maanens Skin med sin Glantz, og krakkede sig til V. Man
havde samme Tid klart og mildt Frostveyr afNo., fom vedvarede ti!
Den 6te November, da Vinden blev lydlig og vestlig, og undertiden
stormende. I December havde ruau indtil den 21 meeft oftlig og stille
Veyr, men siden sydlig og nordvestlig med Storm og Regn. I Ja
nuari fra den 8de stedse Blast og Regn af s. og V. I Febr. mestenLeels klart og mildt Veyr, med sydlig Vind og Blast undertidm, der
ester hele Martii Blast af S., ogi den sidste halve Deel af Maaneden
Regn, ligeledes hele April lydlig og vestlig Vind, og 8te gange
Storm. Jeg erindrer, at jeg eengang for mtn Observations Lid
har seet dette Luft-Syn, og at derpaa fulgte stark Blast af s., ffiont
ikke forend en temmelig Tid efter. Ellers handler og Hr. Barhov der
om i Slutningen af hans Tractat om Nordlyset, og forklarer det paa
en gandske fornuftig Maade.
Ild og Blinken i Luften sees undertiden om Vinteren i sydligt
og mildt Veyr, faafom i Octobr. 1767, da Veyret den hele Manned
rar mildt og regnngtigt, famt ofte stormende, saaes den 17, i8 og
25, ligesom Lynild uden Torden. Den 12 Julii 1766 saaes ligeledes
Lynild uden Torden. I den varme Sommer 1773 blev den 16 Augusti fornummet Ild og Blinken i Luften, hvorpaa fulgte Sufen og
Rystelse den 25de. Den iode Novembr. 1765, da man om Aftenen
havde haft Iordffielv, saaes Ild og Blinken i Luften den hele Nat.
Den 4de Septembr. 1766 saaes om Aftenen fom en Kornmoe, eller
starkBlinken i Luften, eø i NV. faae jeg en stark Ild og Flamme,
foin nogle gange i Rad opstod af Havet og dalede igien. Den 19 Fe
bruari 1768 faaes en Ild over Soen i Voldssiorden, fom efterat at
have splittet sig ad, og kastet Flammer frasig, strar forsvandt. El
lers fornemmes ofte i og for stormende Veyr om Aftenen en stark
Lysning eller Klarhed i Luften, som jeg ikke ved, enten den kommer
af Nordlyset, som kan holde sig oven for de nederste Skyer, eller as
andre Aarsager. Det faa kaldte Fiste-Lys blivw vel ueppe andet,
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end et Nederffin af den i Havet svcermende Sild, som baade har me
get blanke Skietl og holder sig gemeenlig overst r Vand-Kanten, hvil
ket og er Hr. Borhovs Mening.
Jordstielv har i disse 12 Aar nogle Gange vcrret sornummet,
men som tiest meget svagt. Skade har det aldrig giort. Den rode
Novembr. 1765, hordtes ftcrrk Susen i Luften, og da een Tune efter
fulgte Storm og Blceft, meente rnange Det var et faa kaldet VeyrBrest, son: vel neppe bliver andet end Jordstielv, i det Fald, naar
det scetter mere Luften end Jorden i Bevccgelfe, om hvilket Slags
Jordstielv ogsaa Scheuchtzer taler i hans Natnr-Wissenschaft. Derpaa fulgte bestandig sydlig og vestlig Vmdmled Snce og Regn, og
undertiden Blceft, ligesom og i esterfolgende Manned bestandig sydligt
og ulñdt Veyr. Den Dag dette Jordstielv ester Veyrbrest indfaldt,
begyndte Barometret at stige, og, stiont det Dagen efter faldt lidet,
holdt det dog ved at stige 6a 7 Dage ester. I Januarii 1766 var
tvende gange Jordstielv, nemlig den 2den og 24de, hvorved Huse og
Vinduer rystede. Den hele Maaned var Veyret meget mildt, og
Vinden sydlig ester vestlig. Begge Gange stod Barometer temmelig hsyt nemlig paa 27 Lommer 6 Limer, og blev staaende derved
uden nogen moerkelig Forandring, som sees deraf, at det den z og 4
steg til 8 og 9 Linie, men den 25 og 26 faldt til 5 og 3 Linie. Natten
til den T3 April i samme Aar blev atter en Rystelse sornummet, nten
ikke af aste. Vinden i denne Maaned var deels ostkig og nordlig, deels
sydlig, og Varmen (helst mod Slukning) ufcedvanlig stor, da Thermonieter stod ved Middags Tider paa 60 til 64 Grad. Barometer
stod imesteni den 27 og 26de Tome med umådelige Merlinger. Nat
ten ti! den 22 Septembr. 1767. hordtes en Susen, der ligestm kom op
afJorden, hvorpaa strap fuldte temmelig stcrrk Rystelse 2de Gange i
Rad, og i en Minutes Liid. Luften var varm, taaget og regrragtig.
Et par DM forud var Barmneter, soin nogen Tiid havde ftaaet urrder 27de Toinme, steget til 27 Tom. 6 Lin , hvilket i dette sydlige og
regnagtlge Veyr var ustrdvanligt. Aftenen forud faldt der iglen til 3
Lin., men fandtes om Morgenen staaende paa den 4de. Den 4de
Septembr. 1768. hordtes kun en Surren i Luften uden Rystelse, og
' Nat- '
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Natten til den 25de April 1769. en fterrk Lyd, font mart ikke vidste
enten det var Iordfkielv, etter Torden. Natten til den 10 Decembr.
1771. atter en liden Rystelse, og endelig den 24 Martii 1773. ligeledes.
De fleste af disse Jordffielve har gaaet fra SO. til NV., alle have haft
mildt Veyr og sydlig Vind i Folge med sig; og da man 1766. havde
3 gange Iordfkielv, er det troeligt, at samme ikke har giort lidet til
Den stcrrke Varme, font indfaldt i samme Aar. Hvad deres Virk
ning paa Barometeret angaaer, da har samme gemeenlig synket
i Linie eller 2, enten nyelig for etter efter, «neu strap dsrpaa steget
iglen.

En Comete saaes her 1769 i Slutningen af Augusti og Vegyndelstn af September Manned, hvorved jeg ikkun vil anmcerke: at
ligesom man Udenlands observerede, at den stod noer ved Tyrens
Conftellation, saa anmoerkede vore Bonder, at den stod ncer ved S
*
ffer-L.rogen (*), som er Orions Baand, den noermeste Conftella
tion ved Tyren.

VI.
Usåanlige Tildragelser.
1) Med Menneffer. Hertil kan henregnes, at den 1 Jannarii 1770. omkom 27 Mennesker i Iorgenfiords Sogn paa Sondmor,
og det i et Hyeblik, afdm blotte Vind, som den afFieldene nedfaldne
Snee forde med sig, og som omkastede deres Baade, da de ffulde
reyse til Kirke, uden at Sneen selv kom dem noer. 1768. omkom 30 Menneffer i Bue i Romsdalen, paa Havet i Vaarfifferiets Tiid, men
paa Sondmor ikke en eneste. Store og mærkelige Sygdomme blant
Folk ere i disse 12 Aar ikke indtrufne. 1771 om Vinteren grasserede
dog ftoerk Krig-Hoste, samt Smaakopper, item flemme Saar paa
Hoender og Fodder, som udbredde sig med rode og Hidsigtighed.
Denne Vinter var etters meget mild, da Vinden var sydlig, og Marken bar for Snee. 1765 i Sommer- Maanederne gik en Sygdom
blant
(*) Denne man adstilles fra Lister-Balden, hvorved vore Bonder betegne den klare Stier
ne neden sor Onons Baand, eller strap neden for Orions Svaerd, og tart ved Leporis
Hoved.
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blank Folk, hvorafderes hele Krop ophovnede, ffiont samme sielden
eller aldrig var dodelig. Den foregaaende ffarpe Kulde om Vinteren
syntes at have vceret Aarsagen dertil. Ellers graWrede og MesiLngerne ftcerkt i dette Aars Host og Vinter, og rykkede mange bort. Ve«
neriff Syge yttrede sig allerede 1771 hos adskillige, men i sier :?7Z.
Salnnle Aar, oin Hosten og Vinteren efter vare og mange plagede
as Tor-Verk, Rheumatiimus.

2) Med firef^dde Dyr. I den sircenge Vinter 1771 ind
fandt sig i Dalene og de Gaarder, som grcendse til Fieldene, en tem
melig Deel Lemcmd, som cg gave sig tilkiendeForaaret ester. Sam
me Aar den 8 og 9de Septembr. lidde Sceden paa adffillige Stccder
Skade af Frost, ffiont her ikke saa almindelig, som i Oplandene og
Trondhiems Stift. Samme Aar i Julii Maaned, da ftcerk Torke
indfaldt, saaes mange Musefflarr (Sorices) at Lebe Folk lige for
Fodderne, og lade sig ihieltrcede uden Tvivl af Afruagt og af Man
gel paa Vand. Flaggermuse af det store Slag (Veipertilio auritus)
som jeg for ikke havde feet, fandtes og dod Liggende.
3) Med Fugle. 1765 i November saaes her ved Strand
bredden Blis Hatten (Fulica atra), som er her en meget rar Fugl,
og var maaffee en Forbetydning til den paafolgende milde Vinter..
1769. i Octobr. indfandt sig en Mcengde NMdeffrig (Corvus Cariocatades) for at pille de Nedder, som samme Aar frembragte i Mceng
de. 1770 i November, da Veyret var meget mildt, saaes Svaner
i Field-Vandene, graae paa Hals og Vinger. Den efterfolgende
Vinter forde megen og dyb Snee med sig. I Martii Maaned 1772,
indfandt sig en Deel uscedvanlige Ugler med ftcerkt Skriig; i Februari
1773 RñVnkaatett (Corvus Corone) i mere end scedvanlig Mcengde,
og samme Aar i Octob. og Novemb.en Mcengde Siebenstliwairtz,
for at indhoste Ronnebcerene, hvorpaa samme Aar var meget frugt
bart. Herfuglen , (Upupa) som her er meget rar, bar og engang i
min Obfervations Lild ladet sig see om Hesten, ffiont jeg ikke erindrer
i hvilket Aar.
H hh

4) Med

4) Med Fiffe. I April 1765 og derefter simes en Mcengde
Lede Aal flydende paa Havet. Aarfagen var efter Fiskernes-Mening
Len langvarige Torke, da man i nogle Maaneder ingen Regn havde
haft, hvilket den dog figes at behove, om den ffa! leve. I nogle Elve
blev ligeledes Lod Aal fundet, hvortil Aarsagen skal have varet den
(amme, nemlig Mangel afRegnVand, og at Elvene laae hele Vin
teren tilfrosne. Sonnneren. efter var Soen opftldt med Halder eller
Blcrk-FLff, som var Sepia media, og blev i Mcengde opkastet paa
Hav-Bredden. 1769 om Hesten blev
(ScomberThynnus)
fanget i usicdvanlig Mcengde. Samme Aar gik den og overflsdig tit
t Italien efter den Beretning, man havde i de offentlige Tidender.
1773. var Soen opfyldt af Bopler (Medufæ) , til Hinder for SildeFiskeriet, da Silden skyede for den, og vilde ikke gaae ind i HavBugterne. Lodder har rnan og i nogle Aar, i sier om Hosten 1765,
haft mere end nok af, til Hinder for Fifferierne.
5) Med Orme og Infecter. I det meget regnagtige Veyr,
som indfaldt om Sommeren 1769, indfandt sig det Insect conops
culcitrans i Mcengde, og plagede Folk med sit Sting. Mange un
drede over, at denne Me Flue kunde stikke sira stärkt, endog igiennem
Klñdeme, men det kunde ikke komme den fremmedfor,, jom betrag
tede den lange Brod eller Preen, som den har i Munden. 1767
blev Hvid-Malms Planter og Redder gandffe afbidte af Tarva
Tipulæ Oleraceæ, ligesom Blaa - Kaalens Blade1 biede af Larva
Phal. Tineæ Xylofte!læ fordcervede i den stoerke Varme 1766. Aaret
1-770 i Matt blev en Mwngbe R^d-Lmrs (Acarus holofericeus)
fowmnmet i Have- og Ager-Muld.. Derpaa fulgte en varm Som
mer, font desuden var mcerkvcrrdig af de mange Hvepse, fom opaade ikke allene Kirfebmene paa Trccerne, men og Fiffe, four hcengte
paaFiffe-Hieldene for at torres: Den var meest Vespa .vulgaris;
men Vespa rufa sanes og ofte Leriblant. I adffillige Aaringer, men
' i sccr 1772 og 1773 ere Ribs- og. Stikkelsbcer-Trcreme blevne gandffe
ffaldede og ffilte ved alle deres Blade af et Slags grenue og fortprik-kede Orme, som ere Larva Tenthred. Salicis. Ved Nye-Äars Tider
1772 sagdes en WcenKe Regn-Orme og ankre at have ladet sig fee
oven
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oven pññ Sneen í regnaqtig og tanget Veyr, og ferst i April 1774
i klart og mildt Frost -Veyr fandt jeg ftlv brune og laadne Somnar- .
strgl-Larver, gaaende oven paa Sneen, af hvilke een/ som .jeg tog
rued, og bragte hiem i en Vante, indspandt sig strax efter.

VIL

Om Frugtbarheden og Fifferierne i disse
Aaringer.
1762. Faldt god Byg-Sad, men i Havren mange tomme Ax.
1763. Sån lykkedes i dette Aar temmelig vel; men Fiffertet faldt
ulige, da nogle fiffede vel, andre middelmaadig eller flet. Fisten
(Torsten) holdte sig 80 Favner dybt, og var feed.

1764. Soeden faldt kun maadelig, og den megen Regn i Hofte Tiden
fordervede den meget ; men derirnod faldt ypperligt Torffe-Fi
fferie , saa at man fra 1756 ikke har haft det bedre. Fisken jvar
seed, og holdt sig heyt i Soen.

1765. Sceden faldt i dette Aar nok saa flet , som i det forrige ; paa
visse Stader tog den og Skade af Frost. Fiskeriet tegnede sig
godt, men varede kun kort; derover blev knapt fiffet halvt imod
forrige Aar.
1766. Den starke Varme, font indfaldt i dette Aar, drev Gaden
alt for tilig til Modenhed, og forbranbte den. Torffe-Fifferiet
blev i dette Aar kun lidet, meeft af Mangel paa beqvemt Veyr.

$767- Det fugtige Efteraar forhalede Korn-Hestningen meget, og
fordervede en Deel Korn; imidlertid fik man dog et godt Aar.
Torffe-Fifferiet faldt paa nogle Stader godt, paa andre lidet.
Fisten var meget feed.
1768. Godt Aar med god Heft og fulde Lader fik man overalt; men
Torffe-Fifferiet faldt ulige, paa nogle Stader godt, paa andre
middelmaadigt eller flet. Derimod lykkedes Sey-Fifferiet i De
cember Manned saa vel paa nogle Stader, at man med en eneste
Hh.h 2
Sekke-
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Sekke-Nod (et Slags Vod at fange Seven med) kunde fortie
ne zoo Rdlr. for Trannen allene. Fisken selv nberegnet.
1769. Det gode Hoft-Veyr oprettede den Mangel, man havde haft
af Sommer-Varme, og gav et godt Aar, lidet men godt Byg,
og bedre nr oden Havre end forrige Aar. Med Torske-Fisseriet
forholdt det sig ligesom i det foregaaende Aar.

1770. Sveden ikke megen i dette Aar, men god og moden. Det forste
var Vaar-Kulden, det sidste den varme Sommer at tilssrive.
Fra den 12 til 20 Mail var Varmen saa stark, at Have-Urter,
som ellers pleye at ligge henved 3 à 4 Uger i Jorden, opkonnne
8 Dage, efterat de vare udsaaede. Torsse-Fisseriet faldt paa nog
le Stader godt, paa andre ringe, altfaa mindre end forrige Aar.
1771. Saden middelrnaadig god. Torsse Fisseret endnu mindre end
forrige Aar, men gik bedre til i den sondre end nordre Part af
Sondmor, hvilket forrige Aar forholdt sig tvertimod.
1772. Saden faldt i dette Aar overflodig, men ikke Kiarnrig; paa
nogle Stader tog den og Skade af Frost. I dette Aar flet Fi
ffene over det hele Land, dog paa Sondmor bedre end anden»
steds, ffiont faa stoppede Omkostningen.

1773. Dette Aar gav baade meget og Kiarnrigt .Korn, stunt fulde
Lader baade afKorn og Hoe. Men Torffe-Fisseriet faldt mis
ligt og ulige, da Fiffen stod langt ud i Havet, hvor Veyret frel
sen tillod Folk at komme; dog paa nogle faa Stader godt.

Om
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1.

umsatt er af mange anstete Chymisier blevet holdt for natur
lig Salpeter, thisaaledes have Stahl, Junker og Neuman,
ligeledes Pietfch i sit Priisstrift om Salpeterens Generation antaget
Let for Salpeter, og derfor givet det Navn af Aphronkrum, MunrSalpeter, eller Nitrum murale. De nyere Naturkyndige derimod
have henftrtMuursaltet til Ludsalterne, iblant hvilke Hr. von Linné
er Den forste, og ester ham Wallerius, Croniled, Cartheufer med
flere. Men for at komme til Vished i Tingen og ophceve al Modsi
gelse, har jeg paataget mig den Umage at undersege dette Salt, saavel chymist som pharmaceutist.

§. 2.
Muursaltet, som synes at voere De gamles Natron, Aphromtrum og Nitrum efter Beskrivelsen, er et mineralst Ludsalt, sokn av
les for sig i Naturen i stor Mcengde. Man finder det hos os i gamle
saavelsom nye opforte Munre, fornemtneligen i dem, som ikke ligge
langt fra Soen, og bar derfor retteligen Navn af Muurfalt. ' I
Ostindien, Persien, Egypten og flere Lande findes dette naturlige
Ludsakt i Jorden, og paa ode Steder voxende ud af Jorden. Missi
ons Medicus i Tranquebar Hr. König har nyelig sendt mig en Preve
af dette naturlige Ludsalt fra Pico di TeneriffaHr, Profeflor Brtmike
Hhh 5
har
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har eg medbragt noget graa Sand fra Ungern, font ved Udludningen
giver dette Salt af sig? At dette Salt just ikke findes paa alle Steder
hge reent og ubeblandet, men med Ktokkenfalt formenget, det leerer
os Hr. Model i sin Afhandling om det persiste Salt, hvilket han be
fandt at vcere et mineraliffLudsalt efter sine Forftg, men blandet med
Kiokkenfirlt og andre fremmede Ting, dog har han ikke meldet det ringefte om Muursalt. Thi mange ere afMeming, at dette Ludsalt ikke
sindes blot for sig, men stedse foreenet med en Syrlighed, faaledes
som i Kiokkeufaltet, da vi dog har det noer hos os, hvor det paa adffillige Steder avles og frembringes af Naturen, end og i anseelig
Mcengde: Visse Sundheds Bronde Have og noget af dette naturlige
Ludsalt i sig.
Den forste Formad afMuurfalt, som for at renses , var un
der Navn af voxen Salpeter bleven mig leveret, havde fadt i Holmens
Kirke i Vcegen ved Daaben, hvor det var fundet deels som Dnun,
Deels famlet i faste Cristallmiffe Stykker. Dette Salt var reent og
Hvidt, de faste Stykker vare desuder: giennemffinnende, og beftode af
tykke over hinanden parallel-liggende Traade) som endte stg paa den
ydere Side med ftunrpe Spidfer. Efter flittig Sogning fandtes dette
Salt paa flere Steder i temmelig stor Mcengde, som paa Kronborg,
Toldboden, i Banco-Kielderen o. s. v. Jeg brugte altsaa af dette
Salt ikkun de Cristattiniffe Stykker, ligeforn Naturen havde frem
bragt det, remt og allene blandet med lidet Kalk, hvilken lettelig fraMltes ved Filtrering.

§> 4*
Muursaltet henhorer til Ludfalterne, fordi det bruser med alle
Gyrligheder, farver Violfyrupen gron, losner det flygtige Alcali i
Salmiakken, og lader sig foreene og binde med alle, faavel destillerede,
som udpressede Olier til Sabe. Naar det oplofts i Vand, derefter
rnspisseres, og siden henftettes til at cristattiferes, famler det sig i
aflange hvide og giennemffinnende Cristatter, der i den varme Luft
forfalder til et hvidt Pulver, og taber mere end en tredie Deel af sin
Wegt.
s ç
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Dette Salt kommer i alle Mander overeens med Kiokkensak-tets alcalde Deel/ og med den rensede Soda r thi rned Salpeter Syrkigheden bliver det til Nitrum cubicum, med acido falis communis til
Kiokkensalt, og med Vitriolens Syrlighed til Sal mirabile Glauben,
Mnurfêet er derfor et mineralst Ludsalt. Dm Meemnss synes mig.
ikke at vcere uden Grund, at det naturlige Ludsalt eller Mumsalt,
fom faa overflsdeligen avles, har sin Oprindelse af Kiokkensaltet,
som Syrligheden efterhaanden har forladt (*), allerhelst da man her
paa Kalkbrcrnderierne pleyer ined Soevand tasse en stor Mcengde af
Den brwndte Katksteen. C*)

6.
Jeg strider nit til Forlegene selv, hvilke jeg haver ansMekmeT
Det foromtalte Cristalliniste Muursalt.

Jeg tog altsaa Tre Unzer af dette Salt, lofte det op i Otte
Gange saa meget destilleret Vand, og lod Solutionen ftaae, da dm
havde staaek noget, og intet havde sat sig paa Bunden, hellede jeg no-get deraf i et Glas, og dryppede Vitriol-Olie deri/ indtil Rusningen
lagde sig.
Denne satnrerede Lund lod jeg atter ftaae noget, men
fandt ikke det ringeste afVundfald deri. Derpaa blev den langsom af
dampet og befordret til Cristallisation. Paa denne Maade fik jeg et
Sal mirabile Glauberi.
Saaledes omgikkedes jeg med Salpeter
Smrrheden og fik et Nitrum cubicum, og med Kiekkenfalts SunrheDen et Kiokkensalt. Denne Tilsietning af de tvende sidste Snurheder
steete her ligeledes uden ringeste Bundfald, og derved stilles just den
ne Muursaltets Lund fra dem med aIcali foda?, alcali.falis communis,.
Boracis
<*) Hvorledes Ratureu tikvirker LuMtrt, Set re endnu ffinlt for de Nákurkyndiqe. Den Sp
rswmriigê Chymist-Hr. Marçgraf har Ziort adWige Forssz nred Ser» à Kiâ» Selttk,
for ak Mr bdrttggr dets egentlige Syre saalMs, akhan kunde beholde dets Ildfaste iniaeralske
r»dM frie for dette og alt andet Suutt, mnr|an- ovnaardr ikke sin Hensigt. Ser
gvafs Chymische Sehr.
C*) Paa Kalkbra-ndmerne her nKr ved Kiodenhavu bmudr- Kaff af Salthåns Aallsseen,
sourer giennemtrüñen nutz Salt, man kan og ikke noget Sted paa Saltholmen sind:
-rMigt-Basd, thi Gründen er Mralt faltig, saa bet er forgimsder at grave Brrnde.
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Boracis o. s. v.y efterdi disse Luude beholde stedse noget i sig af et fremmet Versen, hvilket endog ved den reenligfte Adstillelses Anstalt ikke
aldeles lader sig frastille.
§- 7-

Videre, jeg vilde og vide, hvorledes Muursaltet forholdt sig i
Ilden, saa vel for sig allene, som blandet nred andre Legemer.
Attm. Ovnen, hvori jeg haver giort folgende Forfog, er en Ipfer
Digel, forsynet med to Blcrsebcelge, saadanne som de, der
bruges paa Mynterne til Guldfmeltningen, i hvilken jeg er i
Stand til at faae de meeft sirnunenholdende Legemer til at
flyder et Ouarteer, efterat Kullene ere opglodede.

Jeg tog tort Muurfalt, kom det i en tildekket Digel , og satte
Den midi ittrellenr Kullene. Efter et Ovariers Tiid aabnede jeg Dig
len, og fandt Saltet saa tyk flydende og sey, at det ikke lod sig helde
ud af Diglen. Nogle Dage derefter havde det trukken Fugtighed til
sig af Luften, dog ikke saa meget soin alcali vegetabile, og stilles ali
san herved saavel som ved sit vanstelige Flod i Ilden fra jamure.

§. 8.
Jeg blandede Muurfalt med ligesira meget alcali vegetabile, og
brugte samme Omgang som for. Materien flod gandste fey, og da
jeg holdt ved med Ilden, lod den sig trekke som Glas: Den blev og
fugtig i Luften, men ikke sira meget sour det foregaaende; Naaraltsaa
Muurfalt foreenes nteî) alcali vegetabile, kan det nogenledes bevares
imod Luft-Fugtighedens Indflydelse.
§. 9Ligeledes blandede jeg Muurfalt med lige Deele renset Sal
peter; da Ilden blev heftig, begyndte Materien gandste at stumme.
Efter Diglens Aabning og Ildens Formindstelse, holdt det op at
skumme, og Materien flod saa tynd og klar, at man kunde see
Bunden
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Bunden af Diglen igiennern den flydende Materie.
Ved denne
Operation stildte der sig noget fra diste i Ilden smeltede Salte/,,
foui var alt for lidet til videre Uadersogning.

§. 10.

Derefter forincengede jeg MuursaltetAneS andre minerMe
Legemer, for at erfare det eenes Forhold imod det anden Jeg toK
til den Ende 2 Deele af dette Salt og 1 Deel fim Kride, da Ilden
havde vedvaret et Qvarters Tiid, fandt jeg ved Diglens AabninK
Massen faaledes at have skummet, at den havde fadt sig paa Si
derne af Diglen lige op til Raîlden.
Den Deel af Masten, som
sad Diglen ncermest, syntes meeft at vane blevet til Glas, og jeg
tvivler ikke paa, at det jo var kommen dertil, om jeg havde holdt
kcrngere ved med Ilden.
Lo Deele Muursalt og 1 Deel graa Leer blev ligeledes stuin^
migt flydende. Denne fmeltede Blanding var noget gronagtig, nien
denne Farve kommer af de indfprengte Jern- Partikler.

Flusssath i Deel og- Muursalt 2 Deele gik- efter at Set
havde stummet meget sterkt i et gandste jevnt Flod, saa at det lod
sig udholde af Diglen.
Saaledes forholdt det sig og med Tung?
Hath i Deel og Muursalt 2 Deele; Ligeledes 1 Deel Alabaster og.
Muurjakt 2 Deele. Disse Blandinger siod alle gandske jevnt, hvor
ved de fornemmeligen stille sig fra hiin Blanding med los Kalkjord.
Zeolit i Deel med 2 Deele Muursalt smeltedes meget vansteligen,,
og blev omsider til Glas; Glastet heraf sime efter udvortes An
seelse ikke uligt Borar-Glasser Mica nigra i Deel og Muursalt
2 Deele flod og stuuunede i et Qvarteer.
Massen var bruun og
blev flydende ved Luften.
§. tt

. Jeg blev ved at prove Muursiiltet" med andre metalliske Jorde,
og vetiente mig ligeledes tik enhver Operation af et Qvarter varig
Ild og. en tildekket Digel.
MuurI tt
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Mllursait 2 Deele og Solverglod 1 Deel blev t tiltagende
Ild tyndflydende, ffummede sterkt, og giennemborede Diglen pan
Siderne, paa Bunden laae noget af Blyet reduceret. KoboltholDig Visinuthertz 1 Deel smeltedes hastigen «ned 2 Deele Muursalt:
Efter Diglens Aabning fandt jeg Ertzen reduceret, og Regulus veyede i Deele af Indsatsen. Dm ovre Deel af Diglen var farvet
noget blaa, og Saltflakken blev flydende ved Luften.
Modstem
i Deel og Muurfalt 4 Deele blev jevnflydmde og gav en brunn
Glasflakke. Calcineret Spanffgron nred 2 Deele af onrtalte Salt
blev i vanlig Ild ikke fuldkommen reduceret, men blev tildeels til
en rod Kalk, det vvrige laae fom fmaae Korn mdfprengt i Saltet.

§. 12.
Nu vilde jeg og forsoge, hvorledes det rensede Muurfalt for
holdt sig til pharmaceutice Præparara, og jeg troer at IUÜU Beftrcrbelftr vil blive af ftor Nytte i dette Fag. Forst lavede jeg en
alkaliff Tinctur af blot Muurfalt og Spiritus vin i reétificatiflimus
paa folgende Maade.
Jeg tog 2 linjer heedt pulveriseret Muur
falt, som kort forhen havde flodt nogle Minuter i Ilden med et seyt
Flod, og gydede paa dette Heede Pulver 4re Gange saa meget Spi
ritus vini reåificatiffimus, saa hastig flee Sunde.
Efter f Times
Forlob blev Vungeiften allerede rodagtig, og da Digeftionen blev
vedligeholdt, tog Tincturen i Rodhed meere og meere til: tilsidft
flk jeg efter 4 à 0 Timers Forlob en tennnelig bruunrod Tinctur.

§. 13.
Derpaa formcengede jeg 2 til 3 Deele Muursalt, som var
henfaldet til Pulver ved Luften, med 1 Deel Spisglas, hvilket jeg
for i Veyeu havde omsmeltet for desto meere Reenheds Skyld. Jeg
kom dette i en Digel, hvilket efter nogle Minuters Forlob flod tem
melig godt ved Ilden.
Da Materien var afflaget i Giespuklen,
ftrndtes Regulus af Spisglasstt bedecktet med en guulbruun SaltSlakke.
Salt-Stakken ftodte jeg fmaae, og infunderte den med
4 Gange
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4 Gange saa meget Alcohol vini. Infufum blev ferst mekkñgtigt,
og i en lind Digestion af 6 Timer ssk jeg en msrkebrun Tinctur,
som af Smag var hepatiæ og sodagtig, og aldeles ikke brendende
paa Tungen, den havde ingen Liighed lned de i Difpenfatoris bestrevne Antimonial-Sincturn, som meget meere ere Tmcturæ slcalinæ caufticæ, thi en god Tiffétura antimonii hepatica MÑÑ ikke
vare cauttist, men meget mere hitten
§. 14.

Af 2 Deele smulret Muursalt og 3 Deele omsineltet Spis
glas lavede jeg Kermes mineralis. Dette blev med 16 tit 20 Deele
Vand indkogt til 2 tredie Deele og giennemstet saa heedt som mnekigt. Kermes satte sig ftrar af sig felv paa Bunden, og det lmsten
en halv Gang lnere end efter den sadvanlige Methode med Liquor
nitri fixa ti. I Henseende tit Farven og Fiinheden kunde jeg ikke
see nogen Forstiel paa denne og den ordinaire Kermes, jeg haaber
og at Virkningen heraf er hinanden lige.
§. i).

'

Ligesaa smeltede jeg 1? Deel af bemeldte Salt med 1 Deel
Spisglas i en Digel en halv Time, for at faae Guld- Svovel:
Derpaa hettede jeg Massen i Giespukten, tog den bruune Slakke af
Regulus, og ludede den ud med Vand. Denne Lud blev faldet med
en Syre, og gav dobbelt faa meget guld Svovel,. som den Lud,
der laves sadvanligen med alcali vegetabile,

§. 16.

Jblant alle Syrligheder, hvorined Svovlen kan faldes ndaf
den hepatite Lud, har den destillerede Viin Edike med rette For
trinnet fordi Svovlet, fom herved fremkommer, er tofere og smuk
kere af Farver end den , der fattes med mineralste Syrer. ^Tages
til forommekdte Lud Vitriol Syren, faa faldes tillige rued Svovlet
et Saimirabile Glauben, hvilket letteligen vastes derfra: men falder
Iu 2
man
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man ben ordinaire Lud, der er tillavet med et alea’-i vegetabile, med
famine Syre, saa falder der tillige nied Svovlet sinaa Kristaller af
Tartarus vkrioiatus, font ikke saa letteligen hverken med heedt eller
Loldt Vand lader sig afvaffe.
§. 17.

Ved Regulus antimonii af forbemeldte Præparata antimoni^ia maa endnu dette, fom noget besynderligt merkes, at den uden
til og inden i var ikke allenefte hvidere end den ordinaire Regulus,
inen bestod og i Bruddet af lutter concentric Straaler, da den
-ordinaire derimod brekkes med flade Sider, font en Marchafit. Jeg
havde og den Fomoyelse at see, at den lod sig uden Varme Amal
gamere med Quiksolv. Denne Regulus frembringer og, naar den
sin eltes med Muursalt og hvid Sand, en smuk gron og gienneim
finnende Stakke..
§. 18.
Endelig forssgte jeg det og, hvorledes Muursaltet vilde tee
sig med et oleum eiFennale eller æthereum til den chymiffe Sabe.

Jeg kom vel torret Muursalt i en varm Serpentin SteensMorter, rev det til et meget flint Pulver, dryppede efterhaanden
oleum terebenthinæ derpaa, og rorte det saa lcrnge om, indtil
heuved 4 Deele Olie havde foreenet sig med en Deel Salt, hvilket
blev i 4 à 6 Timer tilveyebragt. Jeg lod det ftaae nogle Timer,
og forssgte siden med at loft noget heraf op i Vand, for at fee om
åen ffildte sig derfra: da dette-ikke ffeete, saa droppede jeg atter
Olie derpaa, indtil den Lene Deel Salt havde faaet henved 10 à 12
Deele Olie, thi af den vedvarende Omrorniug forsvinder meget af
Olien, faa at neppe 5 Deele Olie sindes efter Vagten at vcere ble
vet til overs hos den ene Deel Salt. Da Sceben var ferdig, lug
tede den fom Camphor, smagte Balsamiff bitter, og lod sig oploft
faavel i Spiritu vini, som i Vand. Denne Chymiffe Scebes Litberedelse, som kaldes efter Opsinderen Sapo Starkei, og fordum
brugt
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trugt fom kN Corredor opii, og foin et LcrgeniiSdêl imod Steen,
er langt fra ikke siia nwysommelig, fom den ftrdvanlige me) alcalá
-vegetabile, hvortil vel udfordres 2., 3 ja vel 4 Ugers Tud/ inden
Olien og Saltet noye kan foreenes.
§. 19.
Hvad Muursitltets lcegende Krast angaaer, saa er M i Frederichs Hospital bleven forssgt i Steen-Smerter med onstelig Virk
ning. Jeg kan og af egen Erfaring forsikre, at i mine Stemsmer
ter, hvoraf jeg -en Tiid lang har vceret plaget, har jeg fundet det
fortreffeligt bedre og mere virkende end Kalkvand og andre udstregne Lagenudler imod Steen. Thi den besynderlige oplofende Kraft,
som jeg sporede hos Muursalt, gav Mg Anledning til at forsege
Det paa Steen-Gmus, som var gaaet fra mig, hvilket jeg kom i
Vand og dryppede oploft Muursalt paa: Nogen Liid derefter hav
de Grunset oploft sig til en hvidagkig Sliun. Jeg igientog Forsoget med smaa Stykker af Blceresteenen, som ligeledes oploste sig
og blev til smaa Sandkorn; dog har jeg og erfaret, at alle BlcrreSteene ere ikke af lige Art og Beskaffenhed, thi der blev givet mig
et Stykke, hvoraf intet .ville oploft sig, men blev heel og holden
liggende i Solutionen. Jeg har nu i Tv Aar brugt en Liquer af
dette Salt og finder mig herved temmelig befriet fra Smerter.
§. 20»

Da det naturlige Ludsalt findes som en vcesentlig Deel i mange Loegedoms Vande, sorn forstrives herind udenlands fra, og sielDen oprigtigen erlanges, efterdi dette Vand genreenligen eftergiores
i Holland og fiere Steder: Saa troer jeg at vore gode Vande, for
medelst en tttborlig Tilsats af Muursalt, naar de forhen ved Kunst
vare blevue forstnede og rncrttede rued flygtig Geist af den Art, soin
Gas Helmontii, kunde meddeles lige faadan Virksomhed og Lcegekrast, som de naturlige Lccgedoms Vande indeholder; derved sparedes de Penge, som aarlig ganer ud afLandet for Sundheds Vande.
Iii z

Efter
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Efter de afmtg anstillede Forsog holder i Pund Seltzer-Vand
i2 Grmr naturligt Ludjalt, 8 Gran Kwkkensalt og 4 à ó Gran leet
Kalkarted Jord. Et Pund Pyrmonter Vand holder foruden lidet
Jern-Oker omtrcent 5 Gran Kalkartig Jord, 6 Gran Ludfalt og
et par Gran Kwkkensalt.
Holder man det altsaa for tteultg for
sine Syge at de bruge eet af omtalte Lagende Vande, saa knude,
naar det stal vare Seltzer-Vand, tages til en Potte Kilde-Vand
fra Dyre-Haugen eller Roeskilde, fyldet med ovenmeldte Gas , 24
Gran renset og torret Muursalt, og 16 Gran Kwkkenstlt. Ville
man have Pyrmonter Vand faa kunde tages 12 Gran Muursalt,
nogle faae Gran Kwkkensalt/ og, 2 à z, Gran Jern-Vitriol.

