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Underretning
om

Mineralske Sundheds-Vande
rscrr Krens Kildevand paa Sondmor
af

H. Ström.

F

§. r.

ra den Tid jeg begyndte at loegge mig efter Fædrenelandets Naturhistorie,
har jeg ikke forssmt, at have Agt paa Vandene, som en vigtig Deel

deraf, kunde og ikke tvivle paa, at et Land, saa fuldt af Mineralier, maatte
frembringe en Hoben Mineralske Vande, saafom baade Fornuften lcrrer, og
den store Naturkyndige Plinius rettelig har sagt, at Vandene i et Land ere af
samme Beskaffenhed, som Jorden, de siyde igiennem.

Imidlertid vilde det

i lang Tid ikke lykkes mig, herudi at opnaae hvad jeg sogte.

Jeg fandt vel
Vande, som i Reenhed og Klarhed kiendelig adskilte sig fra de ordinaire; jeg
saae, ved at igiennemblade Natnrkyndigcs Skrifter, at samme med Rette forrieneNavn af Sundheds-Vande, og kan bruges mcd Nytte mod adskillige
Svagheder; men Mineralske Snndheds'Vande, og hvor famme vare at
finde, blev mig endnu stedse en Hemmelighed, og endskient jeg engang var
kommen det temmelig ncer, i det jeg prsvede det ovenpaa de saa kaldte SvarteDepler (vitriolske Myrer, hvoraf Svcrrte tages ril Vadmel) staaende Vand,
og fandt samme Jern- og Vitriolhaltigr, saa stod mig dog dets Ureenhed for
Oinene, ei betænkende, ot samme i fin Kilde og Udspring maatte befindes af
langt «dlere Art, end for Dagen, hvor det er udsat for Luften og Tilsiod af
ureene Myrevande. —
Sagen stod saa hen i nogle Aar, da jeg imidlertid

ssrev
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ssrev derom til andre, alt i det Haab, at de paa andre Steder maatte være
ot finde; men o(t forgieves, hvorfor jeg nev (len havde ladet alt Hand fare.
Men fte! Accidit in punéto, qvod non fperatur in hora.
De
fleste Opdagelser have ikke haft uden ganske tilfældige Anledninger til Grund;

faa gik og her til.
Jeg havde boet 4 Aar paa ArenPræstegaard, uden at
vide af en Brønd eller Kilde, som ikkun laae 100 Skridt fra min Boapæl, og,
fordi Elven laae nærmere, ikke blev brugt, uden af en Huusmand, hvis Huufe
stode t«t derved; ligesom og Creaturene, ifcrr Hestene (sock ikke gierne drikke
uden dct reeneste Vand) pleiede at fege derhen.
Da jeg nu engang gik der for
bie, medens samme Huusmand var i Arbeide med at rense denne Brond, traadde
jeg nærmere til, og fandt Vandet gansse oprørt, foruden det at en Hoben Oonferver, som havde lagt sig ovenpaa, gav det et flet Udseende.
Jeg spurgte
derfor, om han pleiede at drikke et Vand, som var saa nreent, og fik til Svar,
at der var saa reent og sundt et Vand,, som man kunde forlange, hvilket jeg
felv skulde fornemme, naar det kun fik sat sig.
Denne Forsikkring, tilligemed
den brune Jord, jeg mærkede omkring Kildens Bredde, samt den Hinde af
adskillige Farver, som viiste sig ovenpaa, giorde altsammen sit til at opvække
min Agtsomhed.
Kort, jeg befluttede at prove Vandet, naar det var blevet
klart, som og skoede faae Dage efter, da jeg befandt virkelig, at det var af
den Art, jeg saa længe forgiæveS havde sogt.
Jeg kan ikke sige, hvor meget
mit Sind ved denne Opdagelse blev oploftet til Gud al GodhedS Kilde; thi

endffiont jeg nok faae, at det ei kunde regnes blant de stærke Mineralske Vand,

faa var jeg dog oieusynlig kommen paa Sporet, som gav Haab, at denne Op
dagelse vilde give Anledning til mange flere, ikke at tale om, at Kildens Be
liggenhed lige ved min Gaard, gav den i Henseende til mig en stor Fordeel fran«
for mange andre.
Mig fattedes kun notere Underssqning og Forssg, fim det
beste BeviiS i Sagen; men samme indfandt sig og cfterhaanden, og giorde
mit Haab saavelsom Fornoielft vel grundet, hvilket jeg vil give mig den 2Ere

at fortælle, naar jeg forst har bessrevet Kildens Beliggenhed og ScedetS Si
tuation.

§. s.
Kilden, fem jeg af Hrcn Præstegaard, hvor den findes, vil kakde
Arens Kildevand, ligger kun en Snees Skrid fra Soen eller den forbilebende
Nye Saml. IT. B.
Fff
Vd!-
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Voldens Fiord/ paa en jevn eller ganske lide! haldende Mark, der vel holder
sig fugtig formedelst det nedstydende Vand, og bar ei synderlig GraS, men dog
ikke er myret eller moradsig.
Et ioo Skridt derfra i NO. reifer sig en Bakke
eller Jordhoi, der vel er grcrsriig uden til, men, fom det synes, steenig eller
biergagtig i Grunden, hvorefter Marken uden nogen kiendelig Ujevnhed gaaer
nogle looo Skridt fort til de Bierge, som omringe Dalen, og giøre en Bue
fra N. til 8. saaledeS, at en Elv, som kommer fra et i Ost liggende Vand,
omtrent en Fjerding Miil fra Seen, deeler Dalen i to Deele, ved at tage sit
Leb fra 0. til V.
Paa begge Sider af Elven er Marken smuk jevn, ffism
noget hcrldende, og giver de Gaarde Haldkildvig paa den N. men Aren og
Rodset paa 8. Side, en smuk Beliggenhed, foruden det, at den hele Nordre

Side af Elven og
i Fjeldet; hvilken
Møllebrug, Skov
liggende Gaarde,

Vandet har adffillige smukke Bøndergaarde liggende heil op
Forandring af feersk og salt Vand, Elv med Sav- og
af Birk og Fyrer, samt jevne Marke og heit op i Fjeldsiden
alle liggende som i et Amphitheatro fra N. til V., giør

Egnen til een af de smukkeste paa Sondmør.
Ligesom nu Dalens og Elvens
Strikning falder fra O. til V., faa maae man forestille sig Kildevandets Lob
i en Linie, som overfficrr samme i NO. og SV.
At dette saaledeg forholder

sig, ffulde man have ondt for at viide, om ikke Kilden selv gav nasten uimod
sigelige Beviis derpaa.
Thi først sees Kildevander 5 Qvarteer højt i Jorden
øjensynlig at oppcrbke fra NO.; omtrent 20 Skridt nedenfor, altsaa teet ved
Flodmaalet, spinger det igien op for Dagen, lige derfra i SV., og ovenfor
i lige Linie derfra igien nemlig NO. giver den sig atter paa to Steder tilkiende,

først ovenfor forommeldte Bakke eller Hsi i en Myr, som ligger 300 Skridt
fra Soen, og akter omtrent 100 Skridt derfra i NO. paa en liden Holme i
Elven.
Da nu Vandet paa alle disse Steder efter Prøve forholder sig eens,
undtagen hvad Forandring Soevandet paa det eene Sted, nreene Myrevande
paa det andet, og Elvevanbet paa det tredie Sted kan foraarsage, og da alle
disse Steder tillige ligge i lige Linie, som sagt er, kan man ikke vel tvivle paa,

at jo Kilden overalt er den samme, og da den øjensynlig ligesom Skridt for
Skridt narmer sig alt mere til den i NO. liggende Fieldstrcrkning, at den jo
derfra maae have sin Oprindelse.
Vel har jeg i Fieldet selv ikke fundet noget
Tegn til Jern eller andre Mineralier, endffivnt jeg engang anvendte nogle Timer
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mer paa at sege derefter; men om end Sagen var tilstrakkelig underfsgt, som
den dog ikke er, bor man dsg ikke af saadan Mangel paa udvortes Anfogning
flulke, at Fjeldet ganske mangler Mineralier, Helst Jern, som her er saa al

mindeligt, at vel neppe noget Field er blottet derfor.
Desuden mcrkede |?g
engang, da jeg var ovenpaa Fjeldet, at de fleste Myrer og Sumper havde en

blaa Hinde paa Vandet, som er Tegn til, at Fjeldet endog overft oppe ikke er
srit for Mineralier.

§. 3.
Esterat have viist Kilden« Beliggenhed, maae jeg nn videre berette (hvad

dens Skikkelse angaaer) at jeg, ved at ese den tom, befandt den omtrent en
Alen bred i Tvermaal, og 5 Qvarteer dyb.

Jorden deromkring bestod forst

af en brun eg feed Ocher, hvortil ellers ikke mcerkedes ringeste Tegn, enten i
eller over Jorden, men allene rundt om Kildens Bredder, fom tydelig visir,
at Vandet forer denne Jord med sig felv og farter delt om sine Bredder.
Hvor
Ocher-Iorden, der var omtrent et Qvarteer dyb, sflod, fulgte et noget bre
dere Lag af fort vitriolij? Jord af en meget skarp Lugt. Resten, fom giorde om
trent 3 Qvarteer, bestod af grov Sand og Leer blandet, og jnst hvor samme
aflod i Grunden, saaes, som fagt er, en tyk Vandstraale oppceblende fra NO.
Der var og Hullet eller Kilden noget videre end ovenfor.
Iordmonen rundt
omkring Kilden, i et Par Alens Vidde, giorde af Naturen en grcrsriig Ophsielsi, fo 111 temmelig forebyggede Tilflod af vilde Vande, og denne Opheielfe
syntes at vare soraarfaget, deels af Vandets starke Lob, fom har drevet Mar
ken i Vciret, deels og af den Urt Trifolium aquaticum, fom voxte her

meget hyppig, og hvis tykke Redder faa stärkt havde fammenbundet Jorden
rundt om, at man neppe var i Stand til at faae en Spade ned (*).
Den
forommeldte brune Acher og forte vitrioliffe Jord var og ganffe igiennemvavet

Fff 2

af

(*) Da ben Urt gemeenlkZ voxer, hvor der er Mineralsk Vand og Ocher i Grunden,
er det ikke at undre, at dens Blade gemeenlig etc rustede paa undre Side; og
da

ben- Redder

det, de

Asiaudste

Myrer, som

binde

Marken saa

Reiscbeskrivere

tat tilsammen, kan

berette, at Islanderne

med denne Urt ere bevoxede.

man deri finde Grund til
altid vove

at ride over
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af samme Redder, og pcm alle de Skeder, hvor denne Vandkilde opspringer
Her paa Gaarden, der har jeg befundet Marken omkring af samme Beskaffen
hed.
Her seer man nu Beskaffenheden af denne Kilde, omtrent som den kom
fra Skaberens Haand.
I det mindste har vel Kunsten intet giort derved,
uven nu og da at rense og udvide den; og det jeg har lagt til, bestaaer kun
deri, at jeg har ladet bygge et Skiul over den, fom et til begge Sider hcrldende
Huuetag, med et Hul og en dertil passende Luge paa den eene Side.
I Ste
den for ar scrtte den med Steen, som jeg vilde lade beroe, indril jeg havde er
faret dens Kraft, lod jeg Hullet udvide, og en Tonde nedfcrtte deri, med er
Hul i der overste, og eu Trcrerende fra Hullet, fom giver Vandet Udlob ril
Stranden.
Dette har jeg hidindtil fundet tilstrækkeligt, hvorfor jeg hidindtil
ikke har nogen Forandring deri; og fkiontjeg engang faldt paa de Tanker, at
jeg derved mere havde forringet end forbedrer Vandets Kraft, af Aarfag, at
jeg fandt samme svagere siden end nogentid tilforn, saa kom jeg dog siden under
Veir med, ar det var en Vildfarelse, og at derimod den rette Aarsag var denne,

et Lugen nogentid havde staaet aaben i Regnvejr, og at dette Vand, som andre
Mineralske Vande, i visse Slags Veir baade af sig selv oprores, og viser en
ringere Krast, fom dog strap ved Veirets Forandring ophorer igien.
4.

Vandet selv angaaende, da har det, som jeg tilforn har viist, en sted
Hinde afadstkillige Farver ovenpaa, og rundt om en brun og fecdOcher-Iord,
siom nu har opfyldt Renden og den Groft, som gaaer derfra ned til Soen, og
altsaa udgydes af Kilden i stor Marugde.
Den samme, engang rystet i en
Metalstee, blev sortebrun med endeel glimrende Partikler; en anden Gang ry
siet i enJernffec, nakkede Magneten temmelig store Klumpe deraf. Krudlug-

ten og Blcrkfmagen ere derncest de udvortes Egenskaber, som meest adskille
dette Vand fra de almindelige.
Den forste er gemeenlig saa stark, helst naar
Vandet flrrmpeS af et Glas i et andet, at man, ved at lugte dertil, ffulle
tcenke, man holdt Ncefen for en Bossepibe; og dette viser, at den Mineralske
Geist er i dette Vand temmelig stcrrk, saa det maaskee deri overgaaer mange
andre, der kan have en rigere Gehalt af Jern og Salt, og dog besidde rin
gere Lcegekrorfter.
Blaksmagen er i klart Veir (helst Frostvejr om Vinteren)

nicest
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meest starp, maaffee fordi Vandet da er meest reent og ubeblandet.
Til an
dre Tider er Smagen ikke saa kiendelig, dog Har jeg market, at Fruentimmer
«asten altid finde den, og at de fleste af dette Kien, som have smaget Vandet,
have vidst at beffrive dets Smag som af Blak, endog uden at vide, at det
burde saa vare.
At det luftige eller atheriffe Vasen ikke heller savnes deri,
kan ei allene markes af de mange Bobler og Perler, del fletter fra, naar der
oses af et Kar i er andet, men og af dets starke Susen og Piben, naar det

lange har staaet tilpropper i en Bouteille, og Proppen langsom trcrkkeS op, da
det giver en Lyd fra flg, som naar Vand i en Theekiedel begynder at kaage.
At der foraarsager Hrhed i Hovedet og Riven i Lemmerne, naar man forst be
gynder at drikke deraf, og ei er bleven vant dertil, behover jeg vel ikke at er
indre, siden samme, saavidt jeg veed, er hos flige Vande flrdvanUgr.
Me
de sadvanlige Reagentia forholder der sig saaledeS:

1) MedPulv. gallarum &Theæ viridis giver det fsrst en violet, siden
en brun Purpurfarve, colorem fufco-purpureum.

2) Med Syropo Violan en Soegron Farve.
3) Med Lakmus eller Turnefol en violet Purpurfarve,
4) Med Pulv. Coccinellæ en sortrod Farve.
5) Med Sacchero Saturni bliver det Melkefarvet hvidt.
6) Med Mercur. fublimato uforandret, da Mercurius falder i store
Klumpe paa Bunden, og en feed glindsende Hinde fattet sig ovenpaa.
7) Med Kobber-Oplosning af Skeevand, lysblaat.
8) 9) 10) Med Oleo Tartari per deliqv.l (den Hvide) Spiritu falis
ammoniac, og Spiritu Vitrioli ganst?e uforandret, dog naar der
Glas, hvori forste Species wir kommen, holdtes imod de andre,

viiste det sig mere hvidt eller gulagtigt.
11) Med Solutione argenti (efterD.LangesForffrifti HansLcrre om
de naturlige Lande) forst blaat, siden rodgraat, med et rodbbaae
Sediment.
Lades der over 334 Draaber i et Glas, da fatter sig

over det rodblaa Sediment en brun Hinde, og Ocheren viser sig som
lysebrune Partikler, svammende i det rodgraa Vand, hvilke ellers
ikke komme tilsyne.

Fsf 3

For

5. Om Mineralske Sundheds-Vande.

414

For Resten er Vandet meget klart at see til, undtagen naae Luften er
taaget, og det lange har regnet, da det bliver noget uklart af nogle hvide Par
tikler, fom sees svemmende deri.
Ellers mærker man og, naar det holdes
imod andet reent Vand, at det holder sig lidt hvidere.
Insecter har jeg, end
ikke under Forstorrelses-Glas, kündet mærfe deri; men i Ochcr-Iordcn derom
kring opholder sig Silpha aquatica i Mcengde, ligesom og Iordmadiker, item
en Larva mufcarum, uden Tvivl Mufcæ ungulatæ, som, medens
Vandet stod aabent, saaes gaaende derpaa i Mængde, og syntes at sinde en
særdeles Smag i den ovenpaa svænmiende og af adskillige Farver spillende Hinde
Endelig ffulde jeg og anmærke, at Vandet giver al Slags Thee, dog helst

den ordinaire brune Thee, en brunrod Farve og more piqvant Smag.
Oven«
paa sees nu, ligesom og paa det blotte Pand, naar det er kaagt, et Slags
fttnt Stov, som efter 2). Langes Observation er Selenit. (*)
Desuden
fsrer Thee af dette Vand et Slags Fedme med sig, som gior, at det glider
lettere ned, falder behageligere at drikke og betager den O.valme, som anden
Thee foraarsager hos nogle, helst Modersyge, hvilke sidste Virkninger dog

fornemmelig bor tilffrives Vitriolen og Saltet, som endnu er deri.

§. 5.

Af foregaaende Prover sees, at Arens Kildevand er et ikke meget
stærkt Saliniff Jern- eller Staalvand.
Saalcdes viser lste Prove, at
der er Jern deri, hvilket og stadfæstes deraf, at visse Klumpe af den restcde
Ocher-Iord trækkes af Magneten, som for er vii-st.
Den sure Vitriolgejst forraadcr sig ved Lugten og Smagen, og bevises desuden af gdie Prove.
At
det indeholder en god Deel luuvagtigt (alcaliff) Salt fees af 2den og ilte Prove;

ja af den 7de maae siurtes, at deri og fa-a indeholdes noget flygtigt alcaliff
Salt,
(*) Dct andet Kendetegn samme Autor

liager ovenpaa den overhlevne Jord,

angiver, at den,

naar Vandet er uddanrpet,

fom et Skov, der kan biases of,

der har jeg

ligeledes ved dette VanbS Uddampning observeret, men da Uddampningrn,

gel af btqvemmere
vel tillukt,

Redskab,

i Man

maatte forrettes i en Grube, fom et kan holdes fa a

at jo noget Fsn af Ilden famlcS deri, fom ftdcn maae blsefes bort, har

har jeg ikke kundet faae Geleinten opsamlet.
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Salt, hvorimod Zde, yde og lobe Prsve viser, at Vandet er frit for Kobber,

Kalk og andre Ting, som ere Sundheden fikadelige.
Men at viide, hvilke
Ingredienher et Vand indeholder, er ikke nok.
For at domme om dets VarTil den Ende har jeg
die, bor man og kiende Qvanliteten og Forholdet deraf.

nogle Gange ladet Vandet aftyge eller uddampe, og opsamlet den brungraa Jord,
som blev tilbage.
Det ferste, jeg foretog mig med den, var at betragte den
under Microftop, da jeg med Forneielfe fik at fee det adskillige Slags Salt,
som indeholdes deri, hvoraf noget var blankt som Crystal, det meeste merkt

som Alun, og endnu noget mere igiennemfigtigt, allfammen i rundagtige og
kantede Stykker uden bestemt Figur.
Intet af alt dette lod fig oplose i Skeevand, meu fik kun udenpaa en rod Farve deraf.
Derimod fandt jeg og i tem
melig Mcengde et andet Slags Salt, der af Skeevand lod sig strap oplose med
st vrk Brusen, og samme saae deelö ud som ftint og sammenløbet Pulver, eller
Rimfrost, deels, men kun sielden, som finale lange og meget klare Crystaller,
hvilket altsaa var alcaliss.
Desuden mcerkedes og en stor Deel alcalisk Jord
af hvid Farve, som med Skeevand viiste samme Prove.
Vcegten af den brun
graa Materie, hvori alt dette indeholdtes, var ulige, ligesom Vandet hasti
gere eller langsommere blev aftyget, som sees deraf, at jeg engang af 4 Potter
Vand, Halvparten indkaagt og Halvparten aftyget, ikkun fik 7 Gran, en an
den Gang ligesaa meget Vand, mere langsomt aftyget, 10 Gran, fikiont jeg
igien til andre Tider ved samme Behandlingsmaade har fattet mindre, hvortil
jeg ikke veed den rette Aarsag.
Efterat Saltet var udtrakket ved en Luud, som
jeg satte derpaa af destilleret Elvevaud, veiede den tilbageblevne Materie, vel
tørret, begge Gange omtrent
Gran, derimod fik jeg af Luden, da den var
bleven indkaagt og inspisseret, ikkun 2 Gran lerret Salt, der saae brunt ud,
men lod sig fuldkommen oplose i Vand.
Forste Gang, da jeg oplost
*
Saltet
i Vand, og prøvede det med Solut. argenti, fik jeg en red Teglsteenfarve,
anden Gang, da jeg gav Luden 2 diverse Opkaag, og prøvede det Salt, som
kom ud ved hver, fandt jeg, at da det af forste Opkaag gav en rodguul Farve,
med et rodt violet Sediment, viiste det andet en work Pnrpurfarve med et lige#
saadant Sediment.
Siden stumpede jeg begge tilsammen i eet Glas, og fik
derved samme rode Teglsteenfarve, som af forste Forsog, hvoraf jeg saae, ot
Saltets Art begge Gange var den samme, og gav kun adskilte Couleurer, saa
lange

4i6
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lcenge det var separeret.
Men jeg har tilforn sagt, at den overblevue Jord,
da den var torret, ikkun vciede ZZ Gran, og SaKct kun 2 Gran, felgclig
fattedes meget i, at alt Saltet ved denne Omgangsrnaade var bleven udtrakket,
og jeg kunde ikke andet siutte, end at meget var bortfloiet ved Kaagningen.
Jeg maatte derfor forlade denne Omgangsmaade, fem var tagen af Boerhaves elementis chymiæ, hvor han handler om at udtrcrkke Salt af Urter

nes Aste, og betjente mig siden af en anden, fom en kyndig
mig om, og var af folgende Beskaffenhed.
Jeg lod ligesom forrige Gang 4 Potter Vand afryge i
fik decaf kun 6Z Gran overbleven graabrnn Jord, hvorpaa
Vand i den Mcengde at det stod henved 3 Tommer hoit over

Ven underrettede
en reen Gryde, og
jeg flog destilleret
Jorden.
Saa-

snart Luden var bleven klar, hcrldede jeg den strap af, i Tanke, at det alcaliffe
Salt, som smelter hastigere end andet, ffulde bringes ud deraf, fom og ffeede;
thi da jeg havde sat Luden paa Kakkelovnen i lind Varme, for at nddampe og
inspisseres, fatte sig Saltet efterhaanden font en brun Jord paa Bunden. Dette
brune Salt terrede og vciede jeg, og sik 2 Gran, som oploft i distilleret Vand
gav med Solut. argenti en rodblaa Farve, som viiste, at det var flygtig al«
califf Salt, men meget deraf fik ogsaa kun en lyseblaa eller graa Farve, som
uden Tvivl gav tilkiende, at deri var megen Jord indviklet, efter D. Langes
L«re om de naturl. Vande S. 25. No. 23.
Strap eftcrat den forfte Lund
var afhcrldet, flog jeg ligesaa meget destilleret Vand paa Jordmaterien igien,
for at faae det evrige Salt ud.
Jeg lod 6et staae et Par Timer for at smelte
vel, og rorde det vel om.
Da Luden var bleven klar, hcrldede jeg den forsig
tig af, og satte den ligeledes hen paa Ovnen for at inspisseres.
Da nu en
Salthinde begyndte at vise sig ovenpaa, flyttede jeg den hen til et koldt Sted,
hvor den efterhaanden satte et lysebrunt Salt paa Bunden, som, da det tilli
gemed Salthinden var blevet vel torret, gav med Solv-Oplosningen en rod

violet eller Purpurfarve, og var vist nok Steensalt.
Den overblevue Lund
blev atter hensat i lind Varme og satte en Salthinde paa nye, og et Salt paa
Bunden, som, medens det var utørret, saae ud som graaeog 6[obc Skind
lappe, men tørret blev til et brunt Pulver, ligesom det foregaaende, men
endnu lysere og finere.
Provet med Selv-Opløsning gav det en rod brunagtiq
Farve, omtrent som Vandet selv med Galceble, og vare aktsaa uden Tvivl
Borras.
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Borkas. —

I Veegt udgjorde det i det mindste f Deel mod hnnk, og begge
tilsammen veiede lidt over et Gran, felgclig giorde imod det alcalifTe
Deel.
Den overblevne Jord, eftcrat den var bleven vel tsrret, veiede fttti
2^ Gran, og kaagede meget stcerkt med Skeevand.
Forudsat, at 4 Potter

af dette Vand altid indeholde 10 Gran Materie, som jeg eengang fik ud deraf,
skulle de adskillige Deele deri forholde sig imod hinanden omtrent som folger:
a) 4 Gran flygtig alcaliff Salt temmelig med Jord indviklet.
b) 1 j Gran Steenfalt.

I

c) i Gran BorraS.
d)

3! Gran mestendeels alcaliff Jord, foruden lidet Selenik.

§. 6.
At et Mineralsk Vand udholder gode Prover, giver vel allerede en god

Formodning, og man kan fra dets Bestmddeele met) temmlig Vlöhed flutte til
DrtS Lcegekrcrfter; men derved bliver dog altid nogen Tvivl tilbage, faa lcrnge
man ingen Cnrer har giore dermed, faafom man i naturlige Ting aldrig gaaer

ret sikker frem, uden ot tage Erfarenhed til Vejleder.

Jeg kunde derfor ikke
med fuldkommen Vished udgive Orens Kildevand for et Sundheds-Vand,
hvis jeg ikke havde nogle Cnrer at fremviife, fom, om de ikke ere ret mange
eller store, give dog en Prove pas, hvad dette Vand kunde udrette, naar det
blev brugt i behong Orden, og hvad der kunde ventes af andre, som love endnu
Mere, ffient Proven fattes.
1) Det forste Forsog skeede med E. L. P., en ung Pige paa 20 Aar,
meget genegen til faldende Syge, og fyldig af Complexion.

Hun begyndte
1768 ved Hostens Begyndelse at drikke deraf i 8ke Dage en god Potte eller if
om Dagen, reiste derpaa bort i 8te Dage, kom igien og begyndte atter der
med, da hun fik Opkastelse deraf og en ftbrilff Kulde, som dog ved en Dosis
E flentia alexipharm. blev sirax fordreven.
Derpaa lod jeg hende pnrgere

rued Engelsk Salt, og holde ved med Brond-Curen i 14 Dage, dog uden at
drikke meer end en god Potte, endelig blev Euren beflmtet med en PurgankS
som for.
Virkningen var forst, at menfes bleve bragte i Orden, derncest
at hun blev frie for Sygdommen indtil Februari Aarer efter, da hun fik et nyt
ffiont ikke meget stcerkt Anfald igien og blev aareladt.
Sommeren efter drak
XTye Saml. II B.
G g g
hun

4i 8

5. Om Mineralske Sundheds-Vande.

hun atter deraf i 8te Dage, og fra den Tid indtil nu jeg ffrlver dette 1771»
(Jeg kan nu sige 1776, da jeg sikriver denne Afhandling anden Gang) har huo
vcrret frie for denne Svaghed, uagtet hun siedfe har ført et stille siddende Levnet, og ikke heller under Euren brugte fornoden Bevcrgclse.
2) En Bondekone B» R., 48 Aar gammel, begyndte famme Tid paa

egen Haand at drikke af Vandet (uvist hvor meget) og ot toe sig dermed paa
Hcrnder og Fodder.
Hun havde i lang Tid haft Pine t alle sine Lemmer, en
sårdeles Tunghed for Brystet og ulidelig Hoste, havde og paa visse Tider af
Aaret haft Anfald af Tungsindighed og Gakenskab, men fandt sig nu mcrrkelig
forbedret, ja takkede Gud for den Dag hun faldt paa at begynde dermed.
Der
mcrrkeligste var, at hun sf egen Drift og efter den foranforte Piges Exempel
havde foretaget sig denne Cuur, og nt jeg ikke fik det at vide, forend nogentid
efter, da hun felv talte derom.
Endfkiont hun var faa gammel, indfandt sig
dog menfes efter 3 Aars Udeblivelse, og skiout hun siden har haft Anfald
af stark Hoste om Vinteren, har dog Galenskaben og andre stemme Tilfalde

forladt hende.
3) Et Par Aar efter havde famme Menneske vredet sin Fod, som over
mande ophovnede, men ved at drikke af Vandet i faa Dage, og toe Foden
med Ocher-Iorden, som det gyder af sig, blev hun i kort Tid restitueret.
4) En Dreng O. H.> 25 Aar gammel, som lcrnge havde vcrret plaget
*f Tungsindighed, foretog sig efter mit Raad at drikke 4 a 5 store StudSglaS
om Formiddagen, og holdte ved i 14 Dage, da Euren blev stuttet med en Purganh.
Virkningen deraf var denne, at da han tilforn plejede en Gang i hver
Manned nt lcrgge sig i 14 Dage, uden at tage sig noget for, fandt han nu kun
nogle Anfald maanedlig 1 å 2 Dage.
Ellers indtraf under Euren stcrrkt Regn

vejr, fom meget hindrede Vandets Kraft.
Havde dette Menneske forfogt Eu
ren paa nye, og havt noget at bruge om Vinteren, kunde han maaskee blevet
fuldkommen restitueret, men i Mangel deraf er han siden bleven omtrent som
tilforn.
Jeg har og market ved ham og flere faadanne, at al Cuur er forgicrvcs, naar de ei have noget at bruge til Präservativ om Vinteren, saafom de

ei taale Kulden og desuden ofte behove tjenlige Purgeermidler.
5) Min egen Kone blev mod Slutningen af samme Aar 1768 anfaldet
as en skrækkelig Tungsindighed, som ncrrmede sig til Galenskab, altsammen

foraar-
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foraarsaget af detentione lochiæ i Barselsengen.
Hnn brugte mangfoldige
Midler, for at bringe menles i Orden, men forgiceves, indtil hun faldt paa,
endog imod mit Raad, i Februario, da Veirer var meget koldt, at drikke 2<

Wotte Vand om Dagen, dog forud lunket, tog sig og tilstrcrkkelig Bevcegelfe
under Euren.
Imidlertid purgerede hun et Par Gange, og blev sikilt ved en
utrolig Mcengde Slim.
Nu og da mcerkede hun ligesoni Blodklumper, som
faldt ned i Underlivet, og alting begyndte at tegne sig vel; men en uforsigtig
Kirkegang giorde igien delte Haab til intet; ja Afmagt, manglende Appetit og
mange andre Tilfalde truede med en farlig Recidiv, som og vist havde paafulgt,
hvis hun ikke havde begyndt med Brsndcuren paa nye ; og da var det forunder
ligt at see, at samme efter 2 å 3 Dage gav hende sine Krcrfter igien, og da
men fes, som i 4 Maaneder havde vceret borte, da indfandt sig igien, blev
hun efterhaanden restitueret, dog saa, ar nogle Spasmi yttrede sig endnu,
mod hvilke andre Medikamenter, som bleve forskrevne fra de Bergensike Doctores, havde god Virkning, skisnt en og anden Mindelse af forrige Svaghed
ikke ganske astod, forend hun begyndte at lave til Barsel igien.

6) K. H., en Pige paa 27 Aar, havde i lang Tid, ja lige fra sit 14
Aar, laboreret af obftru&ione menfium, Brystbcsvce ringer, manglende Ap
petit og Modersyge.
Hun begyndte med Aareladen, og drak af Vandet i 16
Dage, kun en god Potte hver Dag, da hun ei formaaode mere.
Purgantia
vilde ei virke, hvorfor jeg gav hende en Vomitiv, som ei heller fuldkomme«
siog an.
Korksagt, Euren tegnede sig ikke til Fordert, og dog kom hun til
bage en Maaned ester og forsikrede, at hun i Zte Aar ikke havde vrrret saa frisk
som nu.
Siden har hun vel haft et og andet Anfald igien om Vinteren, meest
foraarsagel af Forkiolelse.
Imidlertid er hun dog ofterhaanden bleven bedreø

vg nu 1776 da jeg Driver dette, som er 8te Aar derefter, ganske frisk.
7) Samme Aar (1769) i Julii Maaned brugte K. B., en Pige 30
Aar gammel, Brsnd-Curen ikkun 11 å 12 Dage, et Par Potter hver Dag,

dog uden tilstrækkelig Bevcegelfe formedelst det flette Veir, som hindrede HostArbeidet.
Purgantia vilde ikke virke.
Nogen fuldkommen Emir kunde altsaa ikke ventes.
Imidlertid blev hun dog ulige bedre; og da hnn tilforn ikke
kunde tiene for Svagheds Skyld, har hun siden bestandig vceret i Tieneste, og

G g g 2
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Lefindes for ncervcerende Tid, ligesom den forrige, ganske friff.

Hendes SyP

dom var Moder-Passion og Tungsindighed.
8) 1770 i Angusti indfandt sig hos mig J. T., en Qvinde 58 Aar

gammel, der var tungsindig og syntes at hore mange gruelige Ting.
Hun
blev aareladt, fpanff Flue blev far hende i Nakken, og Purgermidler virkede
godt.
Hun st)nres under Euren at forbedres kiendelig, og da hun i gte Dage
havde drukket 25 Potter daglig, blev hun niesten fuldkommen restitueret. Mod
Vinteren indfandt sig vel nogle Anfald igien, men de bleve ved Purgecrmidler
fordrevne, og endffient hun af og til fandt Mindelse af sin forrige Svaghed,
blev hun dog stedse bedre indtil sin Dod, som paafulgte 4 Aar efter.
9) Samme Aar i September brugte R. J. J., en Dreng paa 24 Aar,
Brend'Curen i 12 Dage, 2 Potter hver Dag.

Hans Svaghed var Tung
sindighed, Hjerteklappen og Afmcegtighed. Aareladen og Purgeren vilde ei syn
derlig lykkes; og da han ligesom tilforn blev liggende en MaanedS Tid til Sengs,
uden at ville rage sig noget for, syntes Euren, som og varede akt for kort,
ganffe ar ville mislinge.
Imidlertid aflod dog Hjerteklappen, og efter en
MaanedS Tid stod han op og kraadde i Tieneste, hvori han siden er forbleven
med temmelig Sundhed.
10) E. S. en Mand 50 A<r gammel fra Vand-Elv Prcestegield, af tyk

og bleeg Udseende, samt tungsindig, drak samme Aar af delte Vand i 16
Dage', et Par Potter hver Dag, blev aareladt og pnrgerede, men uden tilstrakkelig Virkning.
Desuagtet blev han efter sin Hjemkomst meget forbedret,
og som der sagdes friff; ikkun at han Aaret efter hovnede over sit ganffe Le,
gerne, uden Tvivl af Vattersot; hvilket hans Udseende gav Formodning om.
Dette vedvarede saaledeS nogen Tid, men aflod igien kort for hans Dod, fom
ffeede meget pludselig 1771, da han faldt som i en Besvimelse, medens han
stod i sit Hsst-Arbeide, og dsde famme Dag.
Her formoder jeg ikke uden
Gmnd, at Vanddrikken har formeret Vatterfotten, eller givet Anledning til
Slagflod, da Legemet ikke forud ved Medicamenter var blevet beredet, og Blod
karrene ikke aabnede; men, som sagt er, de stcerkeste Purgantia vilde ikke
virke, og til andre Forberedelser, med bittere Salia eller destige, havde hver

ken han Tid, eller jeg forneden Eftertanke.
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11) N. Ö., en Mand nogle og 40 Aar gammel, fandt sig besvceret

af en giktagtig Sygdom, som ykkrede sig med Vcerk i Ryggen og for Brystet, og
gjorde ham ganste nskikkel til Dlrbeide.

Ham blev raadek at drikke af Vandet

og roe sig med Ocher-Jorden, og fandt sig ester kort Tids Forlob kiendelig for
bedret, saa han stedse siden har forretter sine Gierningec ligesom tilforn.
12) B. V., en Qvinde paa 30 Aar, blev ganste forkiolet efter Barsel
sengen, fik Beklemmelse for Brystet og Hceshed i Halsen, der giorde hende
norsten maallos, brugte Brond-Curen paa egen Haand, stisnt efter mit Raad

i et Par Ugers Tid, og blev ester egen Tilstaaelfe kiendelig forbedret, da hun
aldrig havde rcenkt at faae sin Helsen og Meete igien.

Ved Aareladen fik ma«

ei hendes Blod at lebe, og Purgeermidler vilde hun ei tage ind; derfor blev in

tet saadant brugt.
13) T. B.) en Mand nogle og 40 Aar gammel, kom 1774 til mig og
klagede, at han foruden Spedalsthed, som han nogenlid havde varet plaget af,
var geraaden i Tungsindighed og Sovnloshed, som faldt ham tungere end alt
andet.
Jeg lod ham purgere og aarelade, samt bruge Brond-Curen i 18
Dage, da han hver Dag drak 2Z Potte, og fik de fleste Aftener et kiolende
Pulver.
Virkningen deraf var, ar Tungsindighede» inden faa Dage foregik,
Sovnen indfandt sig og efterhaanden, og da han reiste herfra, saae han i An
sigtet saa godt ud, at. der var Formodning om, at endog Spedalstheden ved
dette Middel kunde varet harvet, om han vilde have igfcntaget Euren de efter
følgende Aar.
Imidlertid er hans Tilstand indtil nu, som er 2 Aar siden,
ikke bleven forvcrrret.
Dette maae jeg endnu laegge til, at da han som andre
Spedalste stedse har haft Vcerk i Fodder og Lander, lod jeg ham og flittig toe
sig med Vandet selv saavelsom den hosliggende Ocher-Iord.
14) L. F., en Pige henved 20 Aar gammel, som var plaget af Mo-

derpasston og faldende Syge, og ellers af samme Bestaffenhed som No. 1.
Hun drak 2| Polter daglig og holdt ved dermed i 10 Dage; hun sluttede med
en Purganh, og har siden varet sund og frist.
15) O. Ö., en Mand 40 Aar gammel, tilligemed hans Ssn ig Aar
gammel, som begge fandt sig besvcerede af flet Fordeielse og Brystbesvcering,

drak i 14 Dage af Vandet paa egen Haand, dog efter min Forstrift, og bleve

eurerede,

Hos Faderen har Sygdommen dog indfundet sig igien, men hos
G g g Z
Sennen
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Sonnen ikke.

Ellers gav jeg dem begge for i Vcren et Digestiv-Pulver og bag

efter en Purganh.
16) S. 0. fra Nordfiord, en Pige 42 Aar gammel, kom tit mig 1775
og beklagede sig for Hiertevee, Krampe i Hoveder, og defllge, som qiorde
hende uhikket til at forrette noget.
Jeg lod hende purgere, fatte hende spanst
Flue i Nakken og havde ladet hende aarelade, hvis hun ikke selv havde vceret

derimod, af Aarsag, at hun altid havde befundet sig ilde derefter.
For Re
sien holdt hnn ved i 3 Uger nt bruge Brond Euren og drak 2 Potter hver Dag,
fik og ofte kielende Pulver med Cremor Tartari, fom jeg i det mindsts vidste,
ikke ar vilde stade.

Endstisnt nu alt dette ikke syntes ar frugte meget medens

hun brugte det, strev hun mig dog til, efterår hun var kommen hiem, at hun
nu fandt sig kiendelig forbedret, stisut ikke ganste cureret, og siden har jeg ikke
hsrt noget fra hende.
Disse ere de fornemste Forfog, jeg hidindtil har giort med dette Vand,
hvoraf i der mindste fees, al eudstiont det hverken er bleven drukket i behorig
Mængde, eller med forneden Forberedelse og Understøttelse af andre Medrca«
menter under Euren, og altsaa meget er blevet forseet med mange bande i Hen
seende lil Euren og Diæten, faa har del dog udrettet langt mere, end man

ved en saa slet Omgangsmaade kunde vente.
Vil nogen spsrge, hvi jeg ikke
har gaael mere Methodist til Værks, da maae jeg svare, at de fleste ikke have
haft Lejlighed til at blive hos mig saa fænge, som til en Forberedelse, end sige
fuldkommen Cunr har været fornoden.-

Man stal desuden holde dcm i sit

Huns, give dem Kost, vg have Opsyn med dem, hvortil ikke altid gives Tid;

man stal give dem Medicamenter, som man her ikkun eengang kan forsyne sig
med for det hele Aar, hvorover de let kan gane op og mangle, naar fornodent

giereS; ikke at tale om Den Vanskelighed, at bringe dem pan de Tanker, at
nogen fan curereS ved blot Vand, og at formane dem til at drikke der i behorig
Mængde.
Desuden har de fleste været plagede af Tungsindighed og Milkfyge,
som altid er en vanstelig Sygdom at curere.
En Feil er det og, at de fleste
ikkun have drukket af Vandet, men ei badet sig deri, eller toet sig dermed, som
deelS maae tilstrives min Forglemmelse, deels mine Patienters Forssmmelse.
HerhoS maae jeg erindre, at den givne Fortegnelse kunde have blevet
langt storre, om jeg vilde have anført alle Dem, som med Nytte have bctient

sig
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sig af dette Vand, deels at toe sig med for Fnat og Udflet, dcels at drikke deraf
for ObftrnEtio menfium, fom derved altid er blevet havet, i det mindste
for en Tid.
Jeg fekv har i lang Tid varet plaget af Hjerteklap og flet Fordoielft, og har fundet mig markelig forbedret, siden jeg begyndte at bruge dette
Vand, som engang skeede temmelig methsdisk, men siden paa denne Maade,
ot jeg stedse har betient mig deraf i Thee, og ved Midsommers Tid drukket om
trent en Potte deraf raset om Morgenen, og imidlertid taget mig Motion.
Endelig maae jeg og regne Hr. Etatsraad Collin, cm ikke blanr de Pa

tienter, fom ere curerede deraf, faa dog Hant dem, der have brugt det nlPrafervativ mod giktagtige Tilfalde, og fundet sig vel deraf.
Han forsikrede, ftasnart han havde smagt det, at del smagede effen som det varme Bad ved Bath

i Engelland, skisnt ei saa stärkt; hvoraf jeg flutter, at imellem vore mineral
ske Vande og de udenlandske ikke er nogen vasentlig Forskiel.

§• 7Skulle end det, som hidindtil er sagt om Orens Kildevand, ikke an«
sees rigtigt nok, til at giore meget Vasen af, saa kan dog Folgerne maaskee
fortiene Laserens Opmarkfomhed, og den er det jeg nn vil have den QSre at
fortalle: Jeg havde ikke faasnart faaer Kundskab om dette Vaud, fsrend jeg
erindrede mig, at have seer mange andre af samme udvortes Anviisning, og
fluttede deraf, at dette eene vilde give mig eller andre Anledning til at finde
mange flere.
Udfaldet har og viist, at dette Haab var ikke ugrundet; thi jeg
ikke allene fandt strap efter 2de andre Vande her paa Prastegaarden, omtrent af
samme Beskaffenhed, og uden Tvivl af famine Kilde eller Udspring, som alle
rede sagt er, men fik og kort Tid efter Kundskab om et Mineralsk Vand paa
Gaarden Fiskaae i Vandelv-Prastegiekd, og det ved folgende Anledning: Jeg
fik just Befog af Sogneprasten der i Kaldet Hr. Otto Schröder, og da vi
blaut andet kom paa Tale om Orens Kildevand, og den gode Virkning min
Kone havde fundet deraf, erindrede han sig ofte paa sin Annex-Reise at have
feet et Vand af ligefaadan udvortes Ansecnde, som jeg beskrev dette.
Da nu
min den Tid varende Informator i Huset Monsr. Friman kort efter skulde
reise der forbie, formaaede jeg ham at befoge Hr. Schröder, og lade sig Ste

det anvise, for at lage Prove deraf.

Dette skeede, eg jeg fik ved den Anled
ning
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rung mere at vide, end jeg ventede.
Aeg havde nemkig et Par Aar tilforn tik
skrevet Klokkeren deri Kaldet, som en mig bekrendt vittig Mand, at han paa
Iernvcerket Flstaae, som da var i Gang, vilde esrersee, om ingen Vande
fandtes der af de og deKiendetegn, som jeg da kortelig best-ev.

Dette havde

Han og giorr, men ikke agree Sagen vcrrd at indberette, fsrend nu, da han fik
ot bore, at den paa nye blev efterspurgt, da han fulgte med og anviiste en
Kilde paa bemeldte Gaard, som han havde lagr Mcrrke til.
Jeg fik saoledeS

Prove af begge disse Vunde, og befandt Hr. Schröders ringere end O ren s
Kildevand, stiont af samme Art, men det af Klokkeren anviiste langt starkeoe,
da det med Galceble - Pulver fik en sortrod Farve (colorem atro-purpu
reum) ret som god rod Viin.
I de andre Prover jeg anstillede, forholdt det
sig omtrent som Orens Kildevand, dog saa, at det nred Violsyrop blev mere
morkegront, og med Solv-Oplosning rodgraat, stærkt blandet med brunt, saa
den brune Farve tilfidst fik Overhaand.
Flere Prover har jeg ikke haft Anledning at anstille ved dette Vand; thi endskiont jeg et Par Aar efter lod herrke c ti
temmelig Mcengde deraf, i Tanke, at undersoge det notere, holdte det dog
den Gang kun meget stette Prover imod det forrige.
Man kan og let forestille
sig, at et Vand, som hele Dagen har vcerel udsat for Soel og Regn, bliver
mod Aftenen hceldet i en maadelig vel tisproppet Bouteille, foreg saa en Miil
til Lands og to til Soes, maae endeligtabe noget affin Kraft.
Imidlertid,
da det forste Gang holdte saa gode Prover, maae deraf flukteS, at det er et
sicrrkt Mineralst Vand, som, taget lige af Kilden, maatte efter Rimelighed
have faaet med Galcrble-Pulver en Blcrkfarve, hvortil dens Beliggenhed næc

ved en Ierngrube ogfaa giver den storste Formodning. —

Aaret efter skeede

en anden Opdagelse af een af Skoleholderne her i Kaldet, der har viist stark
Lyst til Medicinen, og jeg derfor formaaede, ved de Species, jeg gav ham,
at prove adstillige Vande i Annex-Sognet Ersteen, hvor hans Skolehold var.
Af de adstillige Prover han tilbragte mig, befandtes nogle kun svage, men isar

2de paa og ncer ved Gaarden Mcrte temmelig gode, da de, efterat veere baarne

en Miil og stumpede i en Bouteille, gave med Galceble-Pulver en mere blaa
eller violet Farve end Orens Kildevand, og vare altsaa mere Iernhaltige.
Saasnart vare disse Kilder ikke fundne, ferent) en beqvem Lejlighed tilbod sig
at prove deres Lcegekrorfter.
En ung Kone kom til mig, da jeg befsgte min
Annex
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Annex-Kirke, og beklagede sig over en stcerk Modcrpassion, som betog hende
alle Krceftcr til Arbejde, og nodde hende de ffeste Dage til at holde Sengen.
Da jeg nu nylig tilforn havde faaek Kundskab om de 2de Kilder paa Gaarden
Masse, omtrent en Miil fra hendes Bocpttl beliggende, henviiste jeg hende
ril een af dem, som det letteste og ncermeste Raad, hun kunde bruge, og fore
skrev hende den Maade, hun ffulde bruge dem paa.
Dette lovede hun at ef
terleve og vi skiltes ad. Men en Maaneds Tid derefter kom hun i mit Huns,
og takkede mig hjertelig for det gode Raad jeg havde givet hende, uden hvilket
hun ikke havde blevet i Stand, at forrette sit Hsst-Arbeide den Sommer. Hun
berettede, at hun de fsrste Gange hun drak deraf, blev faa afmcegtig, at alle

randede hende fra at drikke mere, men at hun dog i Tillid paa mine Ord, og
fordi Noden drev hende, blev ved og fandt sig Dag for Dag forbedret.
Her
over maatte jeg desto mere forundre mig, som jeg fik at hore, at hun kun havde
henter Vander paa en Flaffe hver Sondag (da hun andre Dage ikke havde haft
Lejlighed for Veiens Lcengde og Hsst-Arbeidetö Skyld) og havde det faaledcs
staacnde hele Ugen igiennem, ventelig ogfaa sier tilproppet.
Jeg viiste hende
da en bedre Omgangsmaade, raadede hende til at fare fort, da hun endnu ik
kun havde drukket nogle Bouteiller, og gav hende et Purgeermiddel at ende
Euren med; og siden har hun, saavidt jeg veed, vceret frie for denne Svaghed.
Dette er nu de vigtigste Mineralske Vande, jeg selv har faaet Kundffab
om; thi en Deel ringere, saasom de der give med Galceble-Pulver ikkun en
brun Farve som gammel fransk Viin, vil jeg ikke ncevne.
Men derimod kan
jeg ikke undlade at melde noget om endeel andre, som nogle af mine Ordens
brodre have haft Lykke til at opdage, saasom at Hr. Meldal paa sin Gaard
Ratvigell i BorgundS Sogn har fundet en Kilde omtrent af samme Beskaf
fenhed som -Arens Kildevand, og paa Gaarden Ekwl i Skone-Sogn et andet
langt stärkere; ligesaa, at Hr. Krogh i Nordfiord, har paa Eydct samme
steds fundet et Vand, der med Galceble-Pulver bliver sort som Blcrk, og lug
ter som af raadne TEg.
Disse Vande ere og allerede tildeels forte i Brug,
ister det forommeldte paa Ekrol, hvorom Hr. Meldal i et Brev af 28de April
1773 har tilmeldt mig, at det hos nogle, som efter hans Raad have brugt
det, har viist en meget god Virkning i adskillige Svagheder.
Da nu saa
mange Mineralske Vande i kort Tid ere opfundne, blor fordi man har begyndt
nye Saml. II. B.
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at sege ester dem, saa giver jeg enhver Fornuftig at betamke, hvor mange flere
der endnu ere uopfundne.
Ja, efter de mange udvortes Kiendetegn ogAnviisuinger at domme, som her findes i alle Bygdelave, tor jeg forsikre, at intet
Land kan vare rigere derpaa end Norge, i fa? c hvad den Nordenfieldste Deel angaaer, hvor vitriolste Myrer og Jern-Moradser, hvorfra flige Vandkilder have
deres Udspring, uden Tvivl ere almindeligere end andensteds i Landet; og om
man end vil satte, at de fleste ere lidet betydelige, saa maae dog iblant saa
mange findes de, der ere asbeste Art.
Jeg henstiller derfor til alle Kyndiges
Dom, hvor nyttigt det vilde blive, om alle disse kommet Brug paa Landet,
om Almuen blev oplyst derom, og om vore Lakger udgave ved offentlig Tryk e»
kort og tydelig Underretning om Maaden saavel at prove som at bruge dem paa.
Mon saadant et Skrift ikke ligesaavel skulde fortiene at vcere i enhver Embeds
mands Eie, som 5). Henflers Anviisning til de vigtigste Redningsmidler for

dem, som pludselig ere blevne livlose eller svceve i yderste Dodsfare, og afKongelig Naade er stiarnket til almindeligt Brug? Maaskee dette ogsaa vil blive
et vårdigt Formaal for den oplyste Eftertid, om det end for vor Alder maatte
synes at komme for tidlig.
8.
Var det for gemeen Mand en nyttig Sag, om man kunde bringe disse
Vande i almindeligt Brug, da kan vel ikke heller ncrgleS, at det jo vilde blive

en ikke ubetydelig Handelsgreen, i Fald man kunde transportere dem til Kiobfinderne og derved spare en Deel af de store Pengesummer, som aarlig gaae ud
af Landet for udenlandste Vande, isar PyniwNter- og Seltzer-Vand. Jeg
erindrer og ikke rettere, end ar den i sin Tid Patriotiste Procantzler Pontoppidan i denne Hensigt lovede ar staffe dem et anseeligt Praemium, som kunde

give Anflag paa Indenlandste Minerakste Vande.
Jeg har derfor villet forsoge, hvad Haab man kunde giere sig om noget saadant af de hidindtil op
fundne, til hvilken Ende jeg ikke allene har sendt til det Kongel. Landhuusholdnings Selskab en tilstrækkelig Prove af Fistaae-Vandet, men jeg har
vg i samme Hensigt med HrenS Kildevand anstillet folgende Forsog.
Jeg
fyldte 1771 midt om Sommeren tvende Bcuteiller deraf, tilproppede og beseg

lede dem vel, og lod dem staae paa et Sled i mit Kammer, hvor Solen ikke

stinnede.
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Efter 14 Dage aabnede jeg den eene og befandt, at Blaksmagen var

borte, og Lugten randen, hvorimod jeg og til min Forundring fontam, at det
med Pulv. Gallar, og Syrup. Viol, holdte fuldkommen faa gode Prover,
fom for, cm ikke bedre.

Den anden Bonteille aabnede jeg efter en Manned,

og da var Lugten og Smagen den famine; men Couleurene med foranforte
Species langt fvagere.
Da jeg notere eftertKukte Anrfagen, hvoraf den raadne
Lugt kunde komme, kom jeg under Veir med, at der i hver af Bouteillerne laae
en ford«rvet Prop igiennemdrnkket af Viin, fom de tilforn havde vceret fyldte
med; jeg tog derfor en nye og ganske rem Bouteille, pan famme Maade fyldt
og tilproppet, og lod den staae en Manned.
Da jeg nu aabnede den, var
Smagen vel doven, men derimod kunde aldeles ikke mankes nogen Raadenhed
enten i Lugt eller Smag. Med Pulv. gallarum gav Vandet nu en ftnuk brandguul og med Syrup. Violar. en fvag gronagrig Farve.
Ellers fornam jeg
nu fom tilforn, at en Hoben Luftbarer holdte sig i det overse af Halsen, og
at Luften gik ud med en ftcerk Sufen og Piben, da Proppen efterhaanden blev
optrcekket.
Flere Forfog i den Henftende har jeg ikke giort, og disse faa vil
maaskee endog af mange anfeeS for oversiodige, siden man veed, at stige Vande,
ved at holdes tillukke og fkumples, inden kort Tid tabe deres Kraft, og lade sig
altfan ikke med Nytte tranfportere fom Pyrmonter- og Selhcrvandene, hvilke
just have dette forud.

§• 9.
Ligefom jeg nu i det foregaaende har famlet alt, hvad jeg har kundet er
fare om disse Vande, i Henfeende til deres Natur og vceftntlige Beffaffenhed,

faa forestiller jeg mig og, ot dct ikke vil blive Laseren ubehageligt, at vide no
get mere om Jorders Beskaffenhed, fom de have deres Lob igiennem og Udfpring af.
Jeg har allerede tilforn erindret, ved Beskrivelsen af^)renS Kilde
vand, at hvor det overste Lag af Ocher astader, folger et Lag fort vitriolisk
Jord og tilsidst grov Sand og Leer blandet.
Dette giorde jeg mig i Begyn
delsen ingen videre Eftertanke om, men fornam dog siden, baade at disse Afvexlinger af Jordlagene cre mere almindelige ved stige Vande, end jeg den Gang
tcenkte, faa og at de fremvise et og andet Sårsyn, fom fortiener en Naturfor
skers Opmcerkfomhcd.
Thi da jeg opkastede den Myr eller Myremose her paa
Hhh 2
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Prcrstegaarden, som jeg tilforn §.2. har meldet om, for at forfsge det Mine
ralsse Vand, samme gav Tegn til (*
),
saae jeg til min Fornoielse, at Jord

lagenes Asvexling kom noie overeens, allene med den Forssiel, at de i Myren
vare storro eller tykkere, og at man ikke kom til den nederste faste Sand.- eller
Grundjord, ferend man havde gravet en Favn dybt.
Den forommeldte sorte
virriolsse Jord udgiorde altsaa er tredobbelt tykkere Lag i Myren, end i Kilden,
hvor Marken var terrere og mindre dyb.
Dog dette forbigaaer jeg nu, og vil
kun fornemmelig bessrive, hvad jeg anmærkede ved samme Myrejord og den der
under liggende Sand og Leer.
Hvad da Myrejorden angaaer, da fandt jeg

den gansse Kulsort og tillige meget myg ar sele til, saadan fom den i Alminde
lighed er, som man her kalder Svarte-Deppel, og bruges til Svcrrte paa
den Maade, som jeg paa er andet Sted har givet fornoden Underretning om.
Ikke uok dermed, jeg befandt og, da den hele Vinteren og Vaaren havde vcrrer udfar for Luften, at den var bleven overdraget med en hvid Hinde, som et
Riimfrost, hvilket gav en meget ssarp og fammensnerpende Smag, som Vitriol
eller Alun.
Endssiont nu dette Minerale i saa lang Tid havde ligget blot for
Snee og Regn, og derved ventelig tabt meget, holdt jeg dog Umagen vcerdt at
undersoge, hvad og hvor meget det vilde give af sig, og fyldte derfor en liden
Fustage deraf, hvilken jeg sendte ril en god Ven i Kiobenhavn, medBegiering,
at den af en kyndig maatte paa en chymiss Maade blive undersogt. Men dette
sseede dog ikke, som jeg siden fik at vide, fordi Vedkommende ei vilde giere sig
Umage dermed.
Jeg bestuttede derfor at prove den selv, og oplog tilden Ende
det Mudder, som havde samlet sig i Bunden af den opkastede Brond, bedæk
kede den vel for Snee og Regn, dog saa, ar Luften havde frie Tilgang dertil,
og lod det saaledes ligge Vinteren over.
Vaaren og Sommeren ester viiste sig
det hvide Salt atter som Riimfrost ovenpaa, men befandtes endnu gansse smag-

lost
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Drtte ffeede ogsaa foren stor Deel af den Aarsag, at Qvrget, og iscer Hestene, som
havde viist sig saa begicerlige efter dette Slags Vand, kunde her faas rn nye Brond

ar drikke af, siden den forrige var dem betaget ved det Skiul, jeg havde bvgt der«
over.

Pigen, som her paa Gaarden vogter Q.vceget,

Slags Qvoeg langt begicrrligere drikker af dette Vand,

Saltets Skyld,

har og forsikkrct mig,

at alt

end noget andet, ventelig for

hvoraf folger, ar Qvaget i Norge ofte drikker Mineralsse Vande,

eg viser sig bedre Kiendere deraf end Mennessene.
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lest og saa lidet, ot jeg nok saae, intet deraf til Fordeel vilde udkomme. Jeg
forsegte Hesten derefter at opkaste en nye Groft i samme Myr; men da samme
opkastede Jord stden ikke viiste noget synderligt Tegn til Salt eller Vitriol, blev
jeg kicd deraf og lod mit Forsat fare.
Hertil maae jeg endnu seie nogle faa
Anmcerkninger i Henseende til den med Leer blandede Sand, som fandtes under
Myrejerden, og da forekom mig, som mcrrkvcrrdigt, at meget deraf, da det havde
ligget Vinteren over, var blevet til Skeen, endskiont jeg ikke saae ringeste Tegn
dertil, den Tid Myren blev opkastet.
Af disse Steene vare nogle blevne steen«
haarde, men andre endnu saa lose, at de smulnede imellem Fingrene.
For
Resten vare de alle tynde og flade, og sammensatte af tynde Lag eller Flotscr;
sg af en graa glimrende Farve.
Jeg saae nu heri oiensynlige Beviiö paa, at
Steene efter Mineralogisternes Meening virkelig kan avles og tilvoxe, og da
denne Steenart syntes at have stor Lighed med den Svenske Sielfracttfleen,
som saa kaldes, fordi den fortåres af sig selv, og her i Landet paa adskillige
Steder antreffes, foresatte jeg mig at forsoge, om jeg kunde uddrage noget Salt
eller Salpeter deraf, som den efter de Svenske Mineralogisters Meening skal
indeholde. Dette skeede dog ikke forend Aaret efter, da den allerede kunde have
tabt meget.
For Resten var min Omgangsmaade denne, at jeg stedte Steenen
til Sand, flog destilleret Vand Derpaa, varmede og rerte det vel om, for at faae
Saltet til at smelte.
Siden siltrerte jeg det ved lind Varine, for at uddampe,
og ventede, at en Salthinde vilde satte sig derpaa, men forgicrves. Imidlertid
mcerkede jeg dog, da Vandet var evaporeret, at den tilbageblevne fine Leer, som
havde sat sig paa Bunden, af Mangel paa noiagtig Filtrering, havde en salt
Smag; jeg flog da paa nye lidt Vand derpaa, siede samme af, og fandt, at
det med Solv-Oplosning gav en rod Kugel-Lak-Farve.
Dette viiste nu tydelig
nok, at der var et Slags Salt deri; men af hvad Slags, kan jeg ikke noie be
stemme. Den fine Leerjord gav intet Tegn til Mergel, og dette er da alt hvad
jeg for ncerverrende Tid veed derom ot sige.
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