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betreffende. 





Udi Hoylovlig Ihukommelse Sl. Kong Frederik den 
4des Negierings Tid forefaldt den nn almindelig 
betiendte flyvesands Ildbrnd og ^)verfvommelse, 
hvorved tvende Landsbyer, endeel Scedeland og 
Grcrs-Enge, samt nogen Skov bleve skinlte og be
gravne, og da denne Sandflugt tillige afdcrmmede 
en gammel (5anal, som til Arrejoes overflødige 
Vands Aflob ved vidtloftige slangebugtede Gange 
vai gravet sra nordre Bredde af Soen over Tids-
vilde og Meelby Lverdrev til Udlob i Roeskilde 
Fiorden nnder den endnn varende Aase-Broe, saa 
for ikke det voxende Pand i Arresoe sknlde ved sit 
bestandig Stigende beskadige de ved bemeldte Soe 
beliggende 8te Bonder-Byers (neml. lille Lyngbye, 

Annes>e, Hnnsebye, Ramlose. Cassemose, Vinderod, 
Anderod og Cregome) Gaarde, Marker og Enge, 
lod Allerhoyst bemeldte Konge strar derpaa ved et 
Commando udgrave, fra Soen af til nn bekiendte 
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Marqnetenter Bakke, endeel af den ommeldte ved 
Sandflugten tilstoppede Canal. Men da Flyvesan
det atter trnede med en ny Oversvommelse, lod 
Vor Allerhoystbemcldte Sl. Konge i Aaret 1716 
Nordvestkandt as Soen. igiennem nogle Bakker ved 
500 Mand Svenske Fanger grave en "ny Canal 
til Vandets Aflob i Roeskilde Fiorden, hvis Lcrngde 
sra Soen til Fiorden er mod 3000 Alen, hvorved 
Arresoe da igien fik sit frie Lob til Skades Hin
dring sor Bondernes Gaarde. Marker og Enge; 
og paa det Vandet ikke aldeles nbrngt sknlde bort-
lobe, blev 0 til 700 Alen sra Soen, mod Pesten 
og paa Canalens sondre Side, ester Kongl. Besa-
ling opbygt en Agath-Slibe-Molle med tilhorende 
Sluseværk, til hvis Drist en Steensliber-Mester 
ved Navn Becker blev fra Tydskland forskreven, som, 
med Kongl. Gage og fri Vaaning, sknlde benytte 
Vandet til alleslags Steensliberier. Da denne siden 
ved Doden afgik, blev en anden navnlig Johannes 
Wildt paa samme Conditioner antagen. 

Denne Cauals srie Aflob, undtagen Vandets 
Benyttelse sor Agath- eller Steeusliber-Molleu, blev 
saaledes usoraudret ved indtil Aaret 1751, da 

en fransk Mekanicns navnlig Peyrembert, med Hoy-
lovlig Ihukommelse Sl. Kong Frederik den 5tes 
Tilladelse og Uuderstottelse, soreslog at anlcrgge et 



Kanon-Smederie eller Hammervcrrk med tilhorende 
Dreyevcrrk og Boer-Maskine. Stedet dertil blev 
valgt mod 1300 Alen vesten fra Agath-Mollen paa 
Canalens sondre Side, hvor tvende Arme eller 
Side-Canaler dertil maatte graves, og imellem disse 
Arme opfort den endnu staaende grundmurede Ham-
mer- Dreye- og Boervcerks-Bygning, hvis Tag blev 
dcrkket med Brcrdder. 

Strax inden for ostre Endes Port i bemeldte 
Bygning, paa nordre Side, lod foranforte Hr. Pey-
rembert opicette en Vand-Hammer med fornoden 
Grnndvcrrk og ovrige Bebor samt Vandbinl, Band-
stne og Stigbord. Lg til at holde Arme-Canalens 
opgravede Jord, at den ikke af Bandets Bevcrgelse 
skulde udskylles, lod han Paa begge Sider nedramme 
Fyrre-Pcrle og Brcrdde-Beklcrdning til Bolvccrk, 
hvoraf endnu (men forcrldet) det Overblevne staaer 
under Bagten ved Aaebredden. Bidere blev indven
dig i Hammervcrrks-Bygningen opfort tvende store 
Smedde-Esser, hver med 2 Bcrlge, den ene mod 
Nord- og den anden mod Sondreside, at drive med 
Haandskrast. 

Neden for sondre Smedde-Esse blev den Tver-
mnur opsat, som endnn staaer der, og atter 3 Fag 
neden denne nok en Tvermnnr. Dette Indelukke 
skulde vcrre til Magazin og audet Brug. Mod Vesten 



6 

af dette Indelukke blev Dreyevcerket med de 3de 
Dreye-Maskiner, som endnu forefindes, indrettede. 
Det, bvorved Sang-Maskinerne etc. er anbragt, var 
ikkun til Canon -Asdreyninger, de andre tvende af 

samme Indretning som for ncervcrrende Tid, und
tagen det midterste, der havde. Slibestene at fore, 
som nu ere borttagne. Atter velten for det nederile 
Dreyelad blev den tredie Tvermnnr opfort, hvor-

indenfor Boervcerket pladseredes med en Boer-
Maskine. Til dette at bestyre var ved Doden af-
gangne Boermester Johan öorenh Iuucker forstreven 
fra Strasburg. Saavel Dreye- lom Boer-Mastmcr-
neS Vandledning og Vandhiul blev aubragt paa 
soudre Side af Bygningen, hvor endnn lige Ind
retning forefindes. Paa Grundmuren blev adstillige 
Bner trnkne, og igien tilmurede. Disje skulde tieue 
til i Tiden at kunne anbringe flere Maskiners An-
lcrg; thi uaar Tilmuringen var nedbrudt, tau igien-
nem Buerne fores fornodne Pand-Arer til Vand-

hiuls Pladsering. Uden for ostre Ende af Ham-
mervcrrket opfortes tvende Overkiorsels- og Gang-
Broer, en mod Norden over Pandhammer-^and-
stuen, og en mod osten over Canalen. ^trax ovei 
denne Broe mod osten blev opbygget tvende smaae 
grundmurede Bygninger, en paa nordre og en paa 
sondre Side af den fra Broen modstodende Bei. Di^ie 
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bruges for ncrrvcerende Tid til Vagt- og Arrest-
Huse. Lmtrent 5 til 000 Alen Norden for Hoved
kanalen, paa en Bakke, lod Hr. Peyrembert op
bygge et lidet grundmuret Krudt-Taaru 8 Aleu 

laugt, hvilket euduu staaer Sydost for Krudtvcerket 
efter Charta-Beskrivelsen uuder Nr. 65. Videre blev 
det uu vcereude Boermester-Vaanings-Hnus opbyg
get jaaledes, som det udvendig befindes. Mod 200 

Skridt osten for Boermestereus Huus lod han op-
fore det endnn staaende og til Haand-Dreyevcerk-
sted brugeude Huus, som er dcrkket med Straa-
-^ag. Dette Huus blev i hans saavelsom i endeel af 
Hans Excellences Tid brngt til Vcrrtshnns, hvor
efter det forandredes til Dreyerie. Ved ostre Ende 
staaer en Tvcrrbygning eller Stald med Straatag; 
denne fik i Aaret 1788 en Tilbygning af 4 Fag. 
og blev indrettet til Hnsar-Stald for 12 Heste. Dette 
var Hoveddelene af Indretningerne ved Hr. Pey
rembert. Efter at dette var istandbragt begyndtes 
paa at affmedde Iern-Canoner; men under Arbej
det brod Vaudets modtrykkende Kraft igiennem det 
alt for svage Bolvcerk, og paa det ncermeste havde 
nedrevet hele Hammer-, Dreye- og Boervcrrks-Byg-
ningen, som dog blev standset og dcrmpet. Ved denne 
Begivenhed var just Haus Kongl. Mayst. Kong Fre
derik den 5te ncrrvcerende, der var saa naadig 
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at tröste den modfaldne Hr. Peyrembert med Loste 
at sende en sornnftig Mand til at bygge et grund
fast Fundament og Formuur for Vcrrkerne. Dertil 
blev Hr. van Doccjven sendt og brugt, lom af qoadrat-
hugne Graasteen opferte den endnu staaeude Bolvcrrks-

Mnur med Gold-Slnse. 
Efter dettes Fuldfcrrdigelse begyndtes igien at 

smedde paa Iern-Canoner; en 125. smeddet, boeret 
oq asdreyet Jern-Canon blev da sorMdiget, og 
indsendt til Prove af en Kongl. Land-Artillerie-

Commisston. 
Denne Canon udholdt 48 skarpe Skud, men i 

det 49de Skud revnede den ved Fcenghullet, og gjorde 

eu stor Aabuing, alt^aa kasteret. Hr. Peyrembert 
giorde allerunderdanigst Anjogning at maatte endnu 
forfcrrdige en Canon af samme Caliber. Dette 
blev endelig med Kongl. Tilladelse tilstaaet, end-
skiondt det Hovlovlige Generalitets- og Commis>a-
riats-Colleginm, saavelsom Artillerie-Corpset, beviiste, 
at det var overmaade kostbart og dog usikkert. 

Han fnldfcerdigede altjaa den anden t2tt.Med-
det, boeret og afdreyet Jern-Canon til Prove. Da 
den var fcrrdig, vilde han have den afhcndet, og 
blev dertil Vesten tor Boervoerket paa det Sted, hvor 
nu Tommer opflcebes paa sondre Side af .>>oved-
as lobs -Canalen, oplagt af lose Steen en Muur eller 
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Indelukke, hvorudi Eanonen blev lagt paa Steen-La-
gere og ved Ildning giort rodvarm. derpaa udfort 
i Aaen eller Caualen til Afhcrrdning, og paa det 

Eanonen ikke skulde kaste sig i Hcrrdningen. forfcrr-
digedes en Cyliuder-Iern-Kicrrnestang, som passede 
i Eanonens Lob, hvilken, efter at Eanonen var rod
varm, blev indsat i Lobet. Efter at Canonen var 
afhcrrdet, havde man megen Moie med at faae 
Kjcrrnestangen uddrageu, og da dette var skeet, og 
Eanonen igien istandbragt og aspudset, blev deu ind
sendt til Provestedet paa Amager, hvor den ved 
sorste Provesknd skildte sig aldeles i mange Stykker. 

Foruden disse 2de til Prove forfærdigede Ca
noner bleve endnu i davcrrende Tid uogle min
dre Ealibere forfcrrdigede, hvoraf findes 4 Stykker i 
Behold ved Vcrrket. 

Efter at denne Prove saa ulykkelig var udfal
det. blev allernaadigst befalet at nedlcrgge Arbej
det og Vcrrket at standse. Hr. Peyrembert skal have 
opholdt sig noget efter den Tid ved Vcrrket; der 
siges og, at Vcrrket stod ubrugt omtrent tvende 
Aar indtil Aaret 1756. 

Udi Aaret 1756 den 20de August modtog nn 
Sl. afdode tvende Herrer S. T. Hr. Etatsraad 
Just Fabritzius og (den gang vcrrende Eancellie-
raad, men ved sin dodelige Afgang) Hans Ex-
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cellence Hr. General-Major v. Gasten, Ridder af 
Dannebrog. Vcrrket, som strax fik Navn af Frede-
rilsvcrrk. Denne Forening varede ikkun faa Aar. 
hvorefter S. T. Hr. Etatsraad Fabritzins overlod 

Fredriksvcrrk alene til nu vcerende Eier, Hans 
Ercellence Sl. afdode General-Major v. Clauen, og 
kort derpaa behagede Hoylovlig Ihukommes Kong 
Fredrik den 5te at tilkiobe Sig Fredriksvcrrk al 
Hans Excellence, og tillige ved Udncevnelse af General-
Krigs- og Ammunitions-Commissair, beskikkede ham 

til Administrator og Bestyrer af ^crrtets Indret
ninger og Drift. Til Kiorseler for Fredriksva-rk 
var i de forste Aaringer ester 1756 ikkun 4 Byer 
tillagt af Cregome og Vinderod Sogne, men ? 
Aaret 1763 blev alt det nu tilliggende Bondergods 
overdraget, som skulde sorrette alt deres Hoverie Ar-

beide til Fredriksvcrrks Tieneste. 
I  Aaret 1763 blev igien Fredriksvcrrk jolgt 

og overdraget Hans Excellence ved Kongl. ^kiode 
til stedsevarende Eyendom, og noget derefter ind
rettedes de tvende frie Hoved-Gaarde Arrcioedal og 

Gronnesoe. 
Begyndelsen til flere Indretninger ved Fred

riksvcrrk blev strax i Aaret 1756 foretaget. Et 
Bindingsværks-Huns med Brcrdde-Beklcrdning og 
teglhcrngt opbygtes til Giethuus eller Metal-Sto-
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bene, derudi opfort en Metal-Smelt-Ovn paa 110 
Centner Metals Indhold. Denne Smelt-Ovn er for 
ncervcrrende Tid den midterste i Metal-Stöbertet. 
En mindre Smelt-Ovn paa 6 s 8 Centner blev ligele
des opfort til adskillige Sorter af smaae Kirke-Klok-
ker, Krndtmortere, Stamper, Bosninger etc. Stobnin-
ger; en Smedde-Esse og et Leerslager-Huus var 
ligeledes derndi anbragt. I Aaret 1757 blev 

giort Stobning af de forste Metal-Canoner ved 
Fredriksv^rrk ved da antagne Gierigster Henrik 
Hornhaver. 

Ved disse tvende Ovne forrettedes alt Canon-
og andet Metal-Arbeide indtil Aaret 1764, da 
sondre Smelt-Ovn blev istandbragt til Brug; der
efter blev den nordre Ovn, item Digel-Ovne, Smedde-

Esser og ovrige Indretninger, samt den store 
Graasteens grnndmnrede Bygning med tvende 
Floye, Tid efter anden opforte, faaledes som den 
med Indretninger nu forefindes. Der skulde endnu 
vceret opbygget den 4de store Metal-Smelt-Ovn, 
hvor til Grundens Lcrgning allerede var opkastet 
en Grube; men som den vilde blive ubeqvem og 
binderlig paa det Sted, nemlig ncrr ved de midterste 
Giennemkiorjel- eller Hoved-Porte imellem sondre 
og midterste Metal-Smelt-Ovne, og det tillige be-
fandtes, at de trende store Metal-Smelt-Ovne 
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vare overmodige tit Stoberiets Fortgang, blev denne 

Smeltovn indstillet. 
I  Aaret 1769 blev i den Nordost Floy af nu 

vcrrende Giethnns-Bygning opbygt tvende dobbelte 
Iern-Smelt-Ovne. Hensigten dermed var at bringe 
til Nytte de fra Arsenalerne kasserede Jern-Cano
ner. Bomber, Granater og Kugler, som igien ved 
Omsmeltninger kunde give Aabricata, isteden for de 
Sorter der omsmeltedes, saa og at endeel Menne
sker derved Hille sinde Ncrringsveie. Til Mester for 
samme Arbeide havde Hans Excellence forskreven fra 
Altona en der varende Jern-Smelter hans >^on, 
ved Navn Andreas Sorge, lom (tilligemed 3de hans 
Brodre, Caspar Sorge, Frederik Sorge og Vilhelm 
Sorge, der Tid efter anden hidkom) sknlde forme 
og stobe Jern-Canoner, Bomber, Granater, Kug
ler, Kakelovne, Gryder med mere, iamt at opbygge 
foranmeldte Iern-Smelt-Ovne, efter dnes forme
nende bedste Indretning. Til dettes Bestridelse fik de 
alt hvad de begicrrede og behovede. Ovnene bleve 
da fcrrdige, og en 12Pds. Jern-Canon blev for
met og stobt, til hvis Udboering Mester Andreas 
Sorge indrettede et perpendicnlairt hängende Boer-
vcrrk, hvilket endnu kan sees ved midterste Metal-
Smelt-Ovn i Metal-Stoberiet; derudi er en bevcr-
gelig Slcrde, hvorpaa Canonen fastgjordes; Boer-
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stangen stod nnder Mundingen elier Lobet perpen-
dicnlair, og hvilede med nederste kiornede Ende i 
en Jern-Pande, der var indladet i en Graasteen; 
paa Boerstangen var fastbundet Vinde-Bomme som 
paa et Skibs-Spil, hvorved 12 ä 16 Mand stnlde 
ved Boerstangens Omdreyning skicrre eller ndboere 
Leer-Kicrrnen af Canonen. Men da Canonens svcrre 
Tyngsel, som bestandig modtrykte Boerstangen, for-
aarsagede at Mandskabet stedse bleve' standsede, og 
ikke med deres Magt knnde saae Boerstangen los 
til Omdreyning, saa maatte de med Tallier hidse 
Canonen op fra Boerstangen, hvilken endda neppe 
lod sig uddrage sra Canonen. Hvor stcerk Kraft 
Mandstabet med Vinde-Bommene kunde virke, er
faredes deraf, at Boerstangen, som var over 4 
Tommer i Diameter, lod sig dreye som om den havde 
varet udglodet. Endskiondt de nu arbeidede ved Ud-
boeringen i nogle Dage, var det dog ikke mnligt 
at komme lamgere end i Deel fra Mnnding-en af 
Lobets Lamgde, og endda kunde det ikke kaldes Boe-
ring, men snarere Udkrasning, siden paa Siderne 
endnn ester Boeringen fandtes daade LeerSkaarpe 
og Ierngrader eller Knuppe. Da dette nn ikke var 
til nogen Nytte for Henjlgten, blev Canonen ned-
taget, og endstiondr 5 Jern-Canoner ialt vare 
stobte. blev dog ingen flere Prover derpaa an-
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stillet. Men isteden gav Hans Excellence Ordre til 

Boermester Juncker at indtage en af de stobte 
Iern-Canoner i Boervcerket, og paa Boer-Maskinen 
forsoge. hvorledes den derpaa vilde lade sig be
handle. Dette blev efterkommet, og befandtes da at 
Zernet var for Haardt, opslidte i Hast mange Vcerk-
toyer, medtog megen ^id, nden at naae videre end 
neppe I Deel, og formerede Bekostningerne paa 
dette Forjog til en Summa, hvorfore 6 Metal-Ea-
noner kunde ndboeres', altjaa blev dermed beialet 

at standse, ligeledes indstilledes at stobe Iern-Ea-
noner i Iern-Stoberiet. Sorgerne skulde da for Ef-
tiden vedblive at stobe Bomber, Granater. Kugler, 
Kakelovne, Gryder etc. De 5 stobte ^»ern-Canoner 
blev igien omsmeltede. Dette vedvarede fra 1769 til 
1772 Aars Udgang, da der ved opgiort Regning 
saavel over Udgift som Prodncters Indtcegt fra 
^ern-Stöbertet befandtes en alt for anjelig Ca
pital at vccre tabt, hvilket havde sin ^ande Aarjag 
fra ovenmeldte 4re Brodre (Sorgerne), hvis alt for 
skiodeslose Behandling og uordentlige Huusholduing 
nodte Hans Excellence efter lcrnge Overbcerende at 

afskedige dem alle 4re. 
Efter den Tid blev Iern-Stoberiets Drift for

rettet af de i Sorgernes Tid brugte og tillcrrte 
Arbeidcre, indtil Hans Excellence befalede Metal-
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Stober Neissenstein at forestaae Iern-Stoberiet som 
Mester, hvilket saaledes har vedvaret; dog skulde ef
ter Ordre, naar fornodigedes, Metal- og Iern-Sto-
deriets Mestre og Mandskab sammentræde, sor at 
suldsore det forehavende Metal- eller Iern-Arbeide. 

Udi Aaret 1785 haver en Konstuer eller 
biergvcerkkyndig Mand, ved Navn Floeberg. angi

vet sine vidtndstrakte Knndskaber i .Metallers For
cedling. og allermeest i Iern-Ertzer. for det Kongl. 
Biergvcerks Directorinm. Hans Excellence General
majoren lod ham komme herud til Pcrrket at skulle 
vije sine Prover saavel i Jernets Adducering, som 
og ifald noget paa Formning eller Stobning skulde 
vcrre at forbedre. Efter hans Ankomst var han 
stedse i Iern-Stoberiet. Og for at have Bekræftelse 
paa Hr. Floebergs Udsigende om den ved Vcerket 
brugelige Formuiug og Stobemaade, lod Hans 
Excellence anmode den Kongl. anordnede Artilleri-

Commission, DHrr. S. T. Hr. Oberstlieutu. v. 
Thraumoes og Hr. Major v. Gamst, at ville til-
sporge Hr. Floeberg. om han vidste nogen bedre 
eller sistcr Formningsmaade til storre Accuratesse 
paa Kugler eller Granaters Stobning, saa og om 
han kunde give nogen Aarsag eller Oplysning til 
at forebygge Jernets Indsvinding. Hertil gav han 
^var: han havde vcrret paa 27 Jern-Brug. men 
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ikke seet bedre eller accnratere Formningsmaade; 
hvad jernets Indsvinding betraf, troede han ingen 
Mulighed var at forebygge samme. Han formede, 
i den Tid han var her, tvende Kister og en Iern-
Casserolle. som af Jern bleve godt stobte, derefter 
bleve de af ham addncerede. men Bekostningerne 

vare temmelig anselige imod Prodneterne. Jernet 
kan ei heller siges at vcrre bleven mere blodt 

cnd andre Iern-Prodneter uden Adducering. 
Efter at Hr. Floeberg havde opholdet sig her 

i 3 Maaneder, reyste han til Kiobenhavn, og har 

ikke vcrret her efter den Tid. 
Hammer- Dreye- og Boervcerks-Bygningen lod 

Hans" Excellence dcrkke med Tagsteen isteden for 
Brcrdder, og videre indrette en Smelte- og ^medde-
Effe med dobbelte Vand-Bcrlge; ndi denne Esse blev 
i Aaret 1772, sra asvigte December til Iannar 
Maaneds Udgang, i 5 Uger sammensmeltet og rend
set 300 Skpd. Gahr -Kobber og Svensk Kobber-
Mynt ved en Mester Iocknm Iorgensen og 2 
Hicrlpere. Dette skulde bruges til de under den 
Kongl. Land og S o e -Artillerie-Commissions OpM 
stobende 150 Pds. og l00 Pds. Metal-^Mortiers. 

Tvende Knibehamre og en Iern-Klippe-Mastine 
bleve ved en Vandaxel med Dandhiul anbragt paa 
Stedet, det endnu staaer og bvor sorhen havde staaet 
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4 Stampere med Sigtevcrrk til Smedegrnns-Stamp-
ning for Stuk til Bygningernes Udvcrrsninger; nn-
der disje nn staaende Knibehamre ere de 3000 
Korsgevcrhrer til de Kongl. Land-Krigs-Armeer 
i det Grove ndplattet og dannede. Ved store Vand-

baminer-Axe blev anfragt en stor Knibehammer til 
Kobber-Udplcrtning og Opdybuiug, hvilken endnn 
forefindes. 

Et -^reyelad for stolte Metal-(5anoners Dvd-
hoveders Fraskicrring blev anbragt ved store Vand-

Hammer-Are, strax inden for Porten i Flngt med 
nordie Mnnr. Til Brug for samme Dreyelad 
apteredes paa Tvcrrbielkerne en Hcrve- eller Lofte-
.?ia>kiue, hvilken ftulde tiene til at bringe Canonen 
med lettere Umage paa Dreyeladet, men da denne 

.p^ve-Mastine ikke kunde gjore den formodede Tie-
neste, blev den ikke brugt, og sideu nedtaget, da ved 
Haandskraft i dette indknebne Sted en Canon 
bedre kunde regieres og oprulles, end med Ma

skine. Dreyeladet blev ligeledes siden efter ned
lagt. 

klaret I/7I, da til den algierske Expedition 
ved Fredriksvcrrk skulde stobes, boeres og fuldfær
diges et Qvantnm 150pds. og 100pds. Metal-Mor-
tleio, udkrævede famme en Dodhoved-Afskicrre-Ma-
Itlue, der kunde giennemskiare en massiv Masse 

2 



Metal af 16 til 2-t Tommers Diameter, og overlagde 
^ En.ll.n.e med dengang her niende M.str. 

Gi.tmester Henrick Hornhaoer. «»«m-ste- Rrels »)an-
>eb.rg og Sm.d.nrest.r Johan Mathtas Wnzandt^ 
°m at som snarest saae °n saadan Masttne opiort^ 
Der bl.« altsaa giort Begynd.lst m.d at °PI°r. 
den ved store Vandhammeraxes ».dnend.ge Ure-

t.,p hvorxaa et HM". °S 
geredes. som vcd en Bogetr., - Skagle med ,or-
«„dne firtal-Losninger diev omsat; denne skagle 
dragten ned sin sra Bandaxe.r og Krumtappen gwne 
-md.e,niugs-K.ast. -n Maskine >i Gang. som «ar 

pladseret .  ..l « Alen osten sor deme^ 
Denne B-ask.nes Indretning sand.es palede«. P 

en Iemaxe, s°m dertst ble« so.Md.get^ mn no 
Knmrta«^ som n.odtog Trcrskagle,» a^e ^ 
til ^ndsatnntg > M-tal-Bosmnger med ^t»»l . 
.„on.ed den gan Mastn.en 'n^mdreymng 
Ski^r-.Krast^ Paa den anden knde a, ^ruax 

m.dragt Jeru-Hiul^ som b-st°d- ^ ^ 

menpassed. Stk_ j„d-
rede med Staals og deruN 

silet justerede o.z t,-rrd.de ^ 
skiceringen^ For at descrstig. dm- «Stk^ at re m 

>» 
.neu .t saststneddet Bryst paa den mre»t.. og 
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justeret Ring paa den yderste Side, hvor igiennem, 

naar Hiulstykkerne vare satte imod Brystet og Rin
gen udvendig, alt ved Skruebolte sammenpressedes, 
og da istaud til at skicere. 

Uuder Maskinen i Jorden var nedrammet 
Grundpcrle og Fundament, fornodne ^ern-Arme 
og audet Beslag til Befcritigelse, og Armene bevce-
gelige til at loste og synke Skicrrekmilet, alt ester 
som behovedes. uaar enten Hinlet sknlde ombyttes, 
eller og Skaaret paa Metallet behovede Synkningen, 
^il l!)^astinen var forfærdiget 5 Satz Hinl sra de 
mindre til de storre, og af hver Satz dobbelt, paa 
det naar et Satz enten var afstumpet elter Teen
derne (lom tidt indlob ved den voldsomme Kraft) 
blev afreven, der da kunde vcrre Reserve at ind
fatte, at ikke Standsning ved Afskæringen for lcrnge 
skulde udscrttes. Deuue Maskiue var (naar man ikke 

vilde fordre, at den skulde giore fornoden Tieneste, 
uden stor Tids og Bekostningers Spilde) en smnk 
mekanisk Indretning. Men de store Bekostninger, 
som Maskinens Indretning og Vedligeholdelse ndsor-
drede, vare betydelige; dog havde derpaa ikke bleven 
sparet, hvis ikke Tiden (den vigtigste til et fore
sat bestemt Arbeides Fuldfcrrdigelse) sormeget bort-
osledes uden Nytte; thi et Dodhoveds Fraskicering 
udfordrede 50 til 60 Timer og ofte flere, uden 

25 
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at regne Transporten, Morserens Stilling, item et 
Par Gange at vende, siden den ikke i eet Lager kunde 

fraskicrres Dodhovedet. Der blev da overlagt og be
sluttet. som snarest at opbygge den horizontale '^ang-
Maskine, som endnu sindes i Dreyevcrrket ved forste 
Dreyelads Vandaxe. Denne Mastine, jom sorer lange 
Sang-Blade, var as meget mindre Bekostning end 
hiin, har og viist sin Brugbarhed med adst'illige 
Fortrin sremsor hiin. Denne har sraskaaret et 
Mortier-Dodhoved i 20 til 24 Timer nden at 
vende Mortieren. Hiin behovede 50 til 60 og slere 
Timer, og endda sornoden Tid til Vendingerne. 

Denne Maskine kostede mindre til Opbyggelse, min
dre til Vedligeholdelse end hiin. Denne kan sattes 
i Gang saaledes, at dens Kraft ikke gior Maskinen 
betydelig Skade. Hiin tog saa vold,om assted, at 
man besrygtebe den skulde sonderslides, og snart 
hver Qvarteer maatte Vandet scrttes, og Noget 
repareres. Denne Maskine, naar den er sat igang, 
kan bestrides med een Mand. Hun behovede i det 
rmgeste stedse 2 Mand, hvoraf den^ ene bestandig 
maatte ved Stigbordet vcrre tilstede. Ved Fredrikv-
vcrrk sindes endnn nogle af hiin Mastinev ^kicrre-

Hiul og Indretning. 
Noget formden Sl. Hans Excellences dodekge 

Afgang befalede han. at et Jern Skicrre- og Valse-
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vcrrk skulde forfcrrdiges, samt bestemte dets Opsæt
ning sor store Vand-Hammer, denne Maskines 
ene Valle-Are. at drives sra Vandbammer-Aretap-
pens indvendige Hylse, lom forhen var brugt til 
sidstmeldte Zirkelhiuls Metal - Saugmaskine. Men 
som Hans Ercellence uventet dode, faldt dette 
bort. 

Magazinet imellem Hammer- og Dreyevcrrket 
blev nedlagt, ester at Giethuus-Magazinet var ind
rettet og den Tvcrrmnnr mod Dreyevcrrket asbrcrk-
ket, hvorved Dreyevcrrket udvidedes. Ved forste Dreye
lad eller Maskine indrettede Meeaniens von Ber
gen efter Hans Excellences Ordre omtrent i Aaret 
1760 saaledes. at naar man vilde, kunde Canonen, 
jom stnlde asdreyes, drives frem og tilbage. Denne 
Indretning bestod udi Folgende: paa Kron-Hiulets 
Opstanderares overste Ende. som gik igiennem Lof
tet. var fastsat en liden Krnmtap as 6 Tommers 
Udspænding; paa en mindre Opstanderare med Vexel-
Drev i nogen Frastand fra Kronhinlet var en storre 
Krnmtap apteret af 9 Tommers Udspænding; imellem 
begge disse Krumtappe var en Iern-Ekagle an
bragt, som ved Huller i begge Ender omfattede 
begge Krnmtappe; naar da Vandhiulet bragtes igang. 
virkede Forskicrllen imellem begge Krumtappers ulige 
Forhold saaledes. at Vanhinlets Krnmtap paa 6 
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Tommer bestandig omdreyedes, da derimod Vexel-Dre-
vets Krumtap af 9 Tommer ei kunde komme videre 
end kalv Zirkel, og maatte da gaae tilbage, og lom 
Dreyevcrrks-Loftet skmlede denne Indretning, maatte 
en ukyudig Mand falde i Fornndring at see Kron-

Hinlet bestandig folge en Zirkelgang, men Vexel-
Drevet deriinod ikkun halv Zirkelgang, og da at gaae 
tilbage; dog var dette ved Bexel-Drevet, at det kunde 
rykkes tilbage fra Tcrnderne paa Kronhiulet, naar 
Jern-Skaglen blev paafat, og, naar Skaglen var 
aftagen, maatte Pexel-Drevet tilstilles Tcrnderne, for 
'at faae Befordringsdrift, da det ellers stod stille, 

endskiondt Kronhinlet giorde sine Vendinger. 
Denne Indretning, som vel var lidet kuujtig, 

men til ingen Nytte, blev frataget Dreve -Mastinen. 
og i dets Sted anbragt de nu forefiudeude 2de 
Metal-Sauge, Kreds-Stampe og Vadskevcrrk, tvende 
fmaae Dreyelade med Verel-Hinl og Drev, ?amr 
paa Loftet skulde eudnn ved Hoved-Lpstanderaxen 

vcrret anbragt Drift for flere Dreyelade. 
I Boervcrrket er tilbygget en mindre Boer-

Maskine, som drives af det gamle Bandhinl, og paa 
det at Gold-Bandet fra Hammer- Dreye- og Boer-
vcrrks Hintene ikke nnyttig skulde spildes, lod Haus 
Excellence neden for Aflobet fra Boervcrrket. i Nord
vest over Hoved-Aflobscanalen, opfore en Bindings-
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vcrrks-Bygning med Brcedde-Beklcrdning og Steen-
tag. Udi denne Bygning blev en Trce-Sangmaskine 
til adskillige Sorter Trcres Skicrring for Vcrrkernes 
Maskiner og Bygninger indrettet, at drives ved 
Spildevandet; ligeledes opsattes fornodne Stole, hvor-
paa Vandhiul, Kronhinl, Stiernehinl og Drev knnde 
afzirkles og fnldfcrrdiges til Lpscrtning, saaledes 
som det endnu findes indrettet. 

Paa Nordostside udvendig ansattes saavel 
Vandhinl med Stik, Stigbord, Bolvcrrk og Gold
vands - Aflobskasse, som og en Dcemning med 
Vandfald til at affore Vandet, naar det for overflo-
dig paatrcengte. Paa Sydvestsiden i Sang-Molle-
Bygningen blev et Flintelob-Boervcerk opbygt, hvis 
Vandledning fortes tvcrrs nnder Sang-Mollen fra 
Hammer- Dreye- og Boervcrrks-Aflobskanalen. Dette 
Boervcrrks Levninger er endnn (men forcrldet og 
og brostfcrldig) tilsyne. Derpaa er omtrent 20 Stk. 
Flintelob ndboerede; men da ingen Hoved-Leverance 
af Flinter knnde forskaffes, maatte denne Maskine 
ubrugt heuligge, og Bekostningerne derpaa vare 
nden Nytte anvendte. Hvad Sangmolle-Goldslnscn 
og Vanfaldet angaaer, da indlob imellem Aaret 
1768 og 72 det Tilfcelde, at som i de Aaringer 
om Vinteren faldt en stor Mcrngde Snee, og den 



igjcn ved stcrrk Toeveir oplostes. gaves der laadan 
Mcrngde Vand i Arresoe, at fra Febr. Maaneds 
Begyndelse til April Udgang, endskiondt alle Par
kerne vare i Drift, maatte dog 4 Goldvands-Aflob 
Nat og Dag staae aabne til Vandets Afforing, hvoraf 
tvende Goldstigbord vare paa Vandhammer-Vand-
stnen. Ved disse tvende aabne Stigbord, jaavchom 
ved Hammer- Dreye- og Boervccrkernes Drift, blev 
Goldvandet saa overflodig, at Sang-Mollens Gang, 
Goldstigbordets Aabning og Vandfaldet ikke var 

istand til at bortskaffe den Vandmængde, som paa-
trcengte. Det steeg op paa ostre Side af Volden eller 

Bakken, og giorde forst en liden Aabning, som dog 
blev standset. Men ndi een Nat omtrent i Aaret 
1772, da alle Vcerkerne og Goldstigbordene bleve 
brugte, brod Vandet ind i Bakken ved Siden af 
Vandfaldet, og igiennemboerede Grnnden, giorde 
en stor Aabning, og i mindre end Time bort
forte ov r 200 Tonder Sand og Grnns, jaavel as 
Bakken som under Vandfaldet og Goldslusen ved 
Saug-Mollen. Vel blev som snarest alle Stigbord 
paa Hammer-, Boer- og Dreyeva?rks Vandledninger 
tilsat, dog var Aabningen, som stulde istandjcrttes, 
og i den Tid maatte ovenmeldte Vccrker standse. 
Dagen derpaa begyndtes strax med overflodig Mand
skab at fylde op den ndfkyldte Sand og Grnns, 



25 

som og at reparere Bolvcerket, saavidt i Hast 
kunde skee; dette medtog dog 5 til 6 Dage, da der-
paa Pcerkerne igieu kom i Drift, men Goldstigbordeue 
paa Paudhammer-Vaudstueu bleve for stedse tilsatte, 
den udskyllede Mcrugde Saud og Fyld blev ikke lig-
geude i Hoved - Aslobskaualeu . meu Goldvaudets 

Mceugde og Krast saavel fra sidstmeldte Vcrrker som 
og fra Gryu- og Meel-Mollerne reusede Canalen, 
at det sulgte med Strommeu ud i Noeskilde Fior-
den; dog sees euduu strax vesteu sor Sang-Mollen i 
Caualeu en Mamgde smaae Steen som Levning 
fra den Tid. Siden er Saug-Molleu med Bol
værk og Vandfald vedligeholdet med smaae Repara
tioner, sor at kuuue benytte Spildevandet til for
noden Trcre at skicrre for Maskinerne, men vil ikke 
blive til sikker Nytte, forinden ny Gruud- og Bol-
vcrrks Bekostning derpaa anvendes. I Aaret 1791 
beordrede Sl. Hans Excellence, at ncrste Aar 1792 
skulde dette foretages, meu det iudfaldue Dodsfald 
giorde Hindring i samme. De fleste Vaauiugs-
hufe bleve for det Udveudige opforre i Aareue 
1763 og 6^. og derefter fuldforte med indvendige 
Afdelinger. Iudretuiugerue for eudeel Dcrrker, som 
og Krudt Magaziuerue, opfortes efterhaaudeu som de 
behovedes. Derover skal saavidt mulig fortcclles. 
Foraudring, Vandlcegning eller spildte Bekostnin-
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ger, som derpaa er bleven anvendt, nden at opnaae 
Dyemedet, og begyndes da forst paa Korninolle-

Bygningen, hvorudi er 3 Afdelinger: 1ste Afde
ling indeholder Gryn-Male- og Sigtevcrrk, 2den Af
deling Meel-Male- og Sigtevcrrk, og 3die Afde
ling Slibe-Mollen. Paa Gryn-Mollen er malet 
endeel Bankebyg eller Grnber, Perlegryn samt 
alleslags smaae Gryn. Udi det Aar, da Gryn-
Mollen i Kiobenhavn asbrcrndte, giorde den en 
stor Tieneste ved at mate og levere til Soe-Eta
ten 1400 Tonder Byggryn i en Tid af 3^ 
Maaned, omtrent 100 Tonder ugentlig. Formedelst 
Vandmangel er den i endeel Aaringer ikkun lidet 
brugt. Anden Afdeling eller Korn-Male-Mollen er 
Intet at erindre om; men i 3die Afdeling blev i 
Aaret 1703 indrettet en Agat- og andre Steensli-
ber-Molle isteden for den forhen nedlagte. Til at 
faae samme i den Stand, som den Nedlagte havde 
vccret, antog Hans Excellence den Agath-Sliber-
Mester, som sidst forestod Agath-Mollen og mcd 
Kongl. Pension var afgaaet, ved Navn Johannes 
Wildt, der havde bosat sig i Brederods Bye. Han 
blev tillige Vcrrelser anviist, saasnart af de nnder 
Opbygning vcrrende Vaanings-Hnse Et dertil knnde 
istandbringes. Den nn vcrrende Lcrse- og Skrive--
Skole indrommedes ham til Beboelse; der var han 



27 

noget over et Aar, da han flyttede herfra til Fyen, 
og imidlertid fuldfcerdigede Agat Slibe Molten, 
samt afsleb, borede og polerede adskillige Kniv- og 
Gaffel-Skafter, Daaser og Stokke^Kuappe af Agat, 
Jaspis og Erystal. Bemeldte Mester, Johannes Wildt, 
havde en Son ved Navn Christian Wildt, som i 
Steensliberie var tillcrrt af Faderen, og for det 
meste havde forfcrrdiget bemeldte Kniv- og Gaffel-
Skafter etc. Da Faderen reyste bort, blev han 
her tilbage, antagen af Hans Excellence i Vcrrkets 
Tieneste, brugt ved adskillige Iern-Arbeiders Afslib
ning, samt som Skytte og Skovvarter indtil Hans 
Excellence tilbod ham som Skytte og Skov-Foged 
at flytte til Cortzelitze paa Falster, hvilket han imod-
tog, flyttede derover, og findes endnu der boende. 

Hvad Agath-Sliberiet augaaer, da siden dette 
ikke var til almindelig Nytte, lod Hans Excellence 
forandre Indretningen til Slibe- og Poleer-Mafkine 
for de til de Kongl. Danske, Norske og Holsteenske 
Infanterie - Regimenter accorderede 3000 Stykker 
Korsgevcchrers Forfcrrdigelfe, men vilde dog, siden 
Agath-Slibe-Stenene vare ubeskadigede i Behold, 
engang i Tiden lade dem ophcenge paa en Axe udi 
det eudnn aabne Sted i Slibe-Mollen, ostre Side af 
Vandaxen. 

Vaanings-Huset Nr. 19 efter Charte-Beskri-
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Velsen blev forst bygget til ^Bcrrtsbuus; men da 
afgangne Kobberstikker- og Ciceleur-Mester, Johan 
Gotfried Winckler, skulde ndstikke Fredriksva'rks Plan 
i Kobber, blev det indrettet til Kobberstikker-, Ma
ler-, Glarmester- og Forgylder-Barksted samt Baa-
ning for Mesteren, faaledes som det nn foresindes. 
Derndi sknlde tillige vcrret Tegne-Skole og Da-

maseinenr Værksted, hvis Hans Excellences Henstgt 
med Arbeids-Sorter var bleven nnderstottet. 

Baanings Huset Nr. 20 derndi var forst an
bragt mekanisk Bcerksted for en Mekanikns ved 
Navn Kayser. Derefter blev det v^lgt til La'se- og 
Skrive-Skole, og endvidere til Modelmager- og op

tisk Instrumentmager-Bcerksted, uuder ved Doden 
afgangne Bygmester Niels Haurebergs Bestyrelse, 
samt Baaning for ham selv og Familie, og i ostre 
Ende et Snedker-Bcrrksted. Ester Hans Excellences 
Dod blev det til Baaning for Bogholder Thod-
berg, men Snedker-Bcrrkstedet er endnu der. 

Udi Hiorne-Huset Nr. 21 og 22 forflyttedes 
det oveumeldte Kaysers mekaniske Bcrrksted. Nok 
blev videre, hvor Lcrsc- og Skrive-Skolen nn er, ef
ter Agath-Sliber Wildtes Bortflyttelse, end et me
kanisk Vcrrksted indrettet, hvortil en sra Kioben-
havn paa Kongl. Pension staaende Mekanikns ved 
Navn Schultz udkom, som med Familie tillige fik 
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Vaaning sammesteds. Disse tvende Mekanici for
færdigede adskillige mekaniske og mathematiske In
strumenter. men saa overmaade kostbare, at Hans 
Excellence, som Tabende, ikke lcrnge kunde lade dette 
vedvare, allerhelst, da de begge stedse paastode 
at vide mere. end ^de knnde ndfore, hvoroed mange 
Stkr. Instrumenter begyndtes paa, forandredes og 
tilstdst bleve ubrugelige og kasserede; nogle Ova-
drauter og Vaterpas bleve dog fcrrdige, men 
intet Nidse-Bestik. Schultz talede meget om at 
forfcrrdige et astronomisk Soe-Uhr paa een Maaneds 
Gang. I lang Tid arbeidedes derpaa, og tilstdst 
da det blev fcrrdig, var det et simpel 8te Dages 
Repeteer-Stue-Uhr, der blev opsat som Taarn-Uhr 
over Artillerie-Commissions-Huset, hvor det endnu 

findes. 
Efter uogle Aars Forlob skildte Hans Excel

lence sig ved disse tvende Mekanici Kayser og 

Schultz, der havde kostet anselige Udgifter nden 
Nytte, dog vandt de selv det meste, thi sornden 
deres rnndelig tildeelte Gage exercerede de sig 
videre i deres Kunster. Efter deres Afgang blev 
Værkstederne for en Tid brugt til Vaaning for Ar
bejdere, indtil Aaret 1769 da Handling med Vic-
tnalia og andet til Hnnsholdning Henhorende blev 
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anlagt, samt Lcrse- og Skrive-Skole der isteden blev 

pladseret. 
I  den vestre Ende blev indrettet Vaaning og 

Vcrrksted for en fra Kiobenhavn hidkoinmen In
strument- og Bossemager-Mester ved Navn Nägel 
med Familie. Denne Mand havde Lpsigt med 
Flintelob-Boervcrrkets Fnldfcerdigelse, samt derpaa nd-
boerede omtrent 20 Stkr. Flintelob. Men da Le
verancer as Gevcerer ikke kunde tilveyebringes, var 
denne Maskine til ingen Nytte, og Mester Nägel 
knnde ved denne Hensigt ikke opnaae sit Levebrod. 
For da at benytte hans Indsigter, lod Hans Excel
lence ved ham forfcerdige en Valse- og Skicere-
Maskine-Model med Huus-Byguing, Mode-Lvn, 
dobbelte Vandhinl og Vandstuer, og da Modellen 
var fcrrdig, vilde Hans Excellence nok lade den i" 
oi'i^iiinli opbygge, bestemte og at lade den plad
sere paa den opkastede Vold eller Bakke imellem 
Hammervcrrks og Grynmolle-Bygningerne, hvor der 
paa begge Sider kunde anbringes Vandledninger. 

At dette ikke blev fuldfort hindrede adskillige 
Aarsager, neml. forst skulde Jern efter Dimensioner 
hidbringes fra Norge, andet var Brccndsel til Ud-
glodning her kostbarere end i Norge, tredie kunde 
Asklipninger fra valsede Jern-Plader her ved Ste
det ey bringes til nogen Vcrrdie siden Massa-Ovne 

.  s 
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ey her havdes, og udi Neverberer-Iern-Smeltovne 
var giort Forsog med asdreyede Iern-Spaaner, der 
ey blev til andet end Kreds Jern, altsaa vilde Be
kostningerne, nindberegnet Vccrkernes Vedligeholdelse, 
overstige den Priis pr. Pnnd, som man kan kiobe 

Jern-Plader fra anden Haand; sierde sknlde sorges 
sor Asscrtning til (de flere, end til Vcrrkets Brug) 
forfcerdigede Jern-Plader, og femte, vilde ventes 
bestandige Protester fra Jern - Vcrrkerne om Ind
greb i deres Rettigheder. Endnn kan tillcrgges det 
Sporgsmaal: naar Maskinen var opbygt i fuldkom
men brugbar Stand, ikke alene som Modellen ud
viser, men endog med sornodne Vandhamre til Jer
nets Udplatning forinden Valsningen, hvem vilde 
da forsikkre, at det ligefrem sknlde kunne bringes til 
virkelig og formodentlig Benyttelse, og naar dette 
ey stedte, stod ikkun en smnk Maskine, med ansee
lig Bekostning opfort, nbrugbar, som enten skulde 
omdannes til en anden Maskine eller nedrives, 
eller og aarlig forfynes med Reparationer. Alt 
dette overlagt gav Hans Excellence Aarsag at op-
scrtte denne Maskines Opbygning indtil videre. Da 
derpaa de folgende Aaringer Pandet i Arresoe 
stedse formindskedes, blev det ncrsten glemt indtil 
imod Sidstningen af Hans Excellences Levetid, da 
han gav Ordre til den Valse- og Skifre-Maskines 

/ 
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Opforfel, som under Hammervcrrket er omtalt at 
skulle pladseres ved store Vaudhammer. 

Udi uordre Ende af denne Hiorne-Hnns-Byg-
ning er et Gelbgiefer-Bcerksted, som siden Aaret 
1765 har vcrret der, hvor tillige kan forfærdiges 
Guld- og Solv-Arbeide. Derndi blev ved Doden 

afgangne Mester Jens Andreas Klem og 3de af hans 
Sonner, navnlig Henrik Klem, Soren Klem og Mikkel 
Klem, samt Andreas Dahlin og nogle Tid efter anden 
ndkomme og igien affkedigede Metal- og Messing-
Ar beidere ansat af Hans Excellence til at forfær
dige Messing- og Blik-Thee-Kicedler og Maskiner. 
Caffe-Kander, Engelske og Franske Lysestager med 
Arme, Girandoler, Taffel-Uhr-Fonteraler, drevne 
Skilderie-Rammer, Messing-Knapper til Land-Krigs-
Armeerne, Sabel- og Kaarde-Fcester, Chatol- og 
Dragkiste-Beslag, Meffing-Dorbeslag, Kane-Bielder, 
Metal-Arbeide til Brand-Sproiter. alle Sorter engelsk 
Model-Kiole- og Veste-Knapper, Mesfing-Som til 
Karet- og Chaise-Fadningers Betrak, Heste-Seletoys-
Beslag, Nidsetoys-Behor, Uhr-Skaller med mere. 

Alt dette vilde Hans Excellence ikke alleneste 
lade forfærdige til Afscetuiug, men meest for at 
Arbejderne derved i alle Slags Fabricata kunde oves. 
Hensigten med Afsætning opnaaedes ikke, endskjondt 
Prisen med Kiobenhavns holdt Balance. 
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Dog vedblev Hans Excellence at lade forfccrdige 
adskillige af foranforte Sorter for egen Regning, 
hvorved Arbeiderne profiterede i Lcrrdom. I inde
værende Aar 1793 er tillagt dette Vcrrksted at for
færdige et Qvantnm Metal- Skibs- og Forhndnings-
Som for Soe-Etaten, som falder nd efter Dnske. 
Dette var dog ikke det eneste Professions-Arbeide, 
disse bencrvnte sknlde vedblive, men naar noget betyde
ligt Ardeide forefaldt i Stoberierne, maatte de dertil 
tages og brnges; endvidere ere de brugte til Canoner, 
Haubitzer og andre Armatur - Sorter af Metal, 
deres Justering og Forskicrring, hvortil de og be-
fandtes tienlige. Foruden dette kan Henrik Klem 
(som efter Farbroders Dod forestaaer Vcerkstedet) 
arbeide i Guld og Selv, hvorudi han har bragt det 
temmelig vidt. I  dette Vcrrksted ere alle Sorter crdle 
Metaller blevne proberede, og paa en Tid var der 
tillige Vcrrksted for Fiilhuggeri til at ophugge og 

hcrrde de forslidte File fra Værkstederne, men samme 
er for omtrent 8 8 9 Aar siden bleven forflyttet til 
14 Fag-Huus Nr. 72, hvor det nu forefindes. 

Haandsmede-Vcrrkstedet Nr. 23 og 24 var forst 
opbygget til Salpeter-Iords-Hytte, men det varede ikke 
lamge, forend det blev indrettet til Smederi og Iern-
Magazin. Foruden de adskillige Arbeider til Krigs-
og andre Fornodenheder, som derndi ere forfærdigede. 

3 
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er Iern-Gittervcrrkel, som freder om den Kongl. 
Statue i Nye Fredrikstad i Kjobenbavn, bragt til 
den Fuldkommenhed, som det nn opsadt udviser. 
Efter dets Opscrtning offererede Hans Excellence 
samme uden Betaling, da de derpaa anvendte nore 
Omkostninger ikke kunde ventes erstattet. At dette 
Gittervcerk er et Konststykke i Smederiet, vil enhver 

Skionner knnne begribe. 
I  Aaret >765 blev i samme Vcerksted assmedet 

5 til 600 Gevcrrlob, ved nogle sra Eronborgs Ge-
vcrr - Fabrik asgaaede og her antagne Flintlob-
Smede i Hensigt til Leverancer as Gevcerer, men 
da dette ei kunde skee, ophccvedes dette Smederie. 
Der var tillige tvende Bossemagere antagne, jom 
sorscerdigede 2de (Nevcerer med alt Behorigt, hvilte 

Hans Excellence beholdt sor stg ftlv. 
Nogle Smede sra Raadvads-Fabrik, efter 

sammes Nedlægning, bleve og her antagne; der
iblandt fandtes tvende Nagelsmedemestere, som med 
Magne 8 Svende og Hicrlpere, bleve satte i Arbeide 
med at smede Skibs- og andre Som, i Udsigt at 
antage Leverance til Soe-Etaten. Efter at et kvan
tum var efter Prover forfcrrdiget, indstikket og ved 
See-Etaten imodtaget, giorde Nagel>medene i ^ioben-
havn Besvceringer, at deres Nceringsvei blev dcm 
betagen. Hans Excellence sagde da, han vilde ikke 
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betage dem deres Levebrod, siden de ingen anden 
!)!crringsvei havde. Altsaa op borte denne Leverance, 
og den ene Nagelsmedeinefter kom nogen Tid der
efter bort. 

^or at vcrnne Arbeiderne til Sproiters ^orfcrr-
digelse. lod Hans Excellence en af de her havende 
Brandlproiter, med alt Tilbehor, her forfærdige, og 
da der tillige fra hans Regimentsfkriver Rosenqvist 
blev forespnrgt, om fra Vcerket knnde faaes Trce-
Haandfproiter, maatte Dreyerne efter Ordre forftrr-
dige et anseligt Qvantnm. som blev leveret imod 
Betaling; disse skulde brnges for de udflyttede Bon-
dergaarde, hvor til cuhver Gaard 2 Sproiter be
stemtes. Dette skeete i Hans Excellences sidste Levetid, 
og var Doden ikke kommet til Hindring, havde ban 
ordineret, at til enhver By sknlde paa Pladsen for
færdiges og leveres 6, 8 ü 10 saadanne Sproiter 
og 2de Brandhager. At det er meget nyttigt og 
beqvemt i enhver By eller udflyttet Gaard at have 
disse Sorter Haandsproiter, tvivles ikke paa; tbi 
naar Ildsvaade indtrceffer, kan en Sproite magelig 
bcrres uuder Armen og bruges i en Ballie, og 
mange saadanue Sproiter, aubragt paa disse lave 
Bygninger, ville giore bedre Virkning end en stor 
Brandsproite. 

Dreyerne maatte endvidere lnaar Canon, Hau-
3* 
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bitzer etc.. Afdreyning, Instermg og Forskicrring ikke 
gav dem Arbeide nok at forrette) forfcrrdige dreyede 
og andre Stole, indbinde i samme Scrder, saavel 
as Snorotting lom Bast og Siv, item dreye > 
Steen, haard Trcr. Jern, Staal, Metal og Mening, 
baade grove og sine Dele, ja endog lidet tilvendes 

Smedenet, hvorved Tiden nyttig blev anvendt. Te 
selv ovedes i adskillige dem hidtil nbekiendte Ting, 
og Begreberne skcerpedes til flere Ideers Samling. 

For at have et Sigtevcrverie ved Fredriksvcrrk. 
lod Hans Excellence udi Aaret 1761 en Silkevcrver 
fra Kiobenhavn udkomme, ved Navn Hemnemann. 
der paatog sig at vcrve Messing og Hestehaars Sigte-
toi; dertil blev giort en Vcev med passende Red
skaber, og da der i Kiobenhavn ikte var fornoden 
Messingtraad at faae tilkiobs, nndtagen de >aakaldte 
Messingstrenge paa Trccrnller, hvoraf et lidet kvan
tum, men meget dyrt, blev indkiobt. jaa foran
staltedes fra Lübeck et anseligt Qvantnm i Vcrgt 
forskreven, som her til Stedet med Omkostninger 
fandtes meget billigere. Af denne Messingtraad 
vcrvede han Sigtebunde, ^ Alen i , lamt Belrcrt 
til Forsatsrammer, og sik for Stykket i Arbeidslou 
1 Nd. I Forstningen eller Begynderen kunde Be
regningen svare til Indkjobsprisen fra Kiobenhavn, 
og noget mindre, men siden efter (maaskee ved Efter-

^ 
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ladenhed og Forsommelsej blev stedse 'endeel Traad 
forbrcrndt i Udglodningen. Dette kunde ikke andet 
end formere Sigtebnndenes Kostbarhed, som derved 
blev dyrere end i Kiobenhavn. For da at forebygge 
denne Skade, tilbedes ham Accordt, at betale Messing-
traad og andre behovende Ting, og igien nyde for 
hver Stykke Sigtetoy 8 til 16 Skilling mindre end 
Kiobenhavns Priis, til Reparation paa Transport 
af Materialier, fri Hnns og Brcrndsel. Dette vilde 
han ikke indgaae, men forlangte aarlig Gage 300 Rd., 
frit Huns og Brcrndsel, saa vilde han vcrve lige saa 
flittig, som i Accordt, og vcrre til Tieneste hvorndi 
han kunde. Derndi vilde Hans (5rcellence ikke op
fylde hans Begicrring, men paastod Accordt, og 
som Mester Heinnemann derpaa udlod sig med nan-
stcrndige Ord. fik han sin Afsked efter at have vceret 
her omtrent 4 Aar. og Sigtevcrveriet ophorte. 

Der var da en Mccngde af haandvcrvede Sigte
bunde i Behold, som var tllstrcrkkelig for en lang 
Tid, og som man mcrrkede, at ved lang Henliggen 
satte sig Spanskgrontrnst paa Sigterne, hvoraf de 
fortcrredes, vilde Hans Excellence hellere kiobe de 
fornodne Sigtebnnde, end have Uleylighed og Tab 
ved her at lade dem vcrve. Med Haardugs Sigte-
vcrvniug blev intet foretaget siden Messingsigter kuude 
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gwre längere Tieneste. Huset, hvorudi delte Baven 
var pladseret, er det uuvcrrende Vcrrtshuus. 

Endnu er at melde, som henhorende til fidst-

ansorte Mesfingvcrveri, at der findes en Trcekbcrnk 
ndi Gelbgieservcrrkstedet, som bruges at trcekke grov 
Solv- og Viesfiugtraad med. Paa denne blev befalet 
at forsoge, om ei herpaa den fine Traad til digter 
ligeledes kunde trcckkes as indkiobt grov Messing-
iraad. Men dette vilde ikke ved denne Maskine lade 
sig giore, deels brast Traaden naar den begyndte 
at tvndes, og deels gik det langsomt, ^aa at bereg
ningen derover steeg ^ E^ang hoiere end at kjobe 
den. At anvende Bekostninger paa Indretning til 
et ordentlig Trcrkvcrrk, vilde Hans Excellence ikke. 
siden deras er overslodig Fabrikker nok paa andre 
Steder, hvor Messing tilvirkes og haves ved Haanden. 

Udi samme Aar blev i det udi Eharte-

Beskrivelsen kaldte Lazaret Nr. 88 anlagt en Vox-
dngssabrik. Dertil ankom sra Kiobenhavn en Mand, 
som navngav sig Weber de Tillingen; han sagde 
at have vceret Lieutenant i keyserlig Tieneste, og 
efter bans egen Sigelse forstod han Boxdng-
mageriet suldkommen. Paa Befaling fik han de 
fornodne 'Matenalier og Vcrrktoyer. Han arbeidede 
i lang Tid, og uden at vilde tillade Nogen at see 
bans Behandlingsmaade, undtagen tvende simple 
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Haandlangere, som han havde tü Hicelp, hvorefter 
han bragte 2 Stykker Voxdug tilveye, omtrent 5 til 
6 Alen hvert Stykke. De vare grove i Lakken, 
klcrbede ved Fingrene naar man berorte dem, og 
vilde ikke ret gieunemtorres; maalkee flere Stykker 
med Tiden kunde blive bedre. Men da han ester 
disses Forfccrdigelse arbeidede lcrnge uden at saae 
noget Mdig, og imidlertid optog mange Forskud 
i Penge, hvilke fortcrredes meest i Drikkevare, udeu 
at anskaffe sig de fornodne Lilceder, bvortil han 
trcrngte, kiededes Hans Excellence tilsidst og vilde 
ei bekoste mere derpaa, lod Manden komme bort, 
da han kunde see, at han forstod ikke Grunden til 
denne Konst, og ophcrvede Vordugfabrikken. 

Udi bemeldte Hnus satte Hans Excellence i 
Aaret 1787 en Damafldreyelsvcrver, til at vcrve 

adskillige Damask og andre Dreyler, hvoraf han for
færdigede endeel; om Hans Excellence vilde lade 
ham bestandig blive ved Vcrrket vides ikke; det syntes 
somme Tider at han, Vcrveren, ikke var rigtig i 
Hovedet. Da Krigsoperationerne i Aaret 1788 
foranledigede hans Excellence at begicrre Comman-
doe for Vcrrkets og Krndtinagazinernes Bevogtning, 
og han ved denne Leylighed skulde flytte fra dette 
Huus, blev ban fortrcrdelig, tog sin Afsked og reyite 
bort. 
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Huset Nr. 85 var forben et Bodkervcerksted. 
men blev i Aaret 1790 forflyttet til Nr. 73, kaldet 
Karetmager-, Hiulinager- og Snedkervcrrkstedet, og 
nu bruges det gamle Bodkervcerksted til Magazin for 

Bedkermaterialier. 
Zor at blive i denne Deel af Vcrrkets Indbe-

fatning, vil jeg fortfare med, at paa den saakaldte 
norske Bakke. Osten for Krudtmagazinet Nr. 4, var 
i Aaret 1764 opsat en Klokkestol, og derudi ophcrngt 
en Klokke, vcrgtig 7 Skp. og 14 Lp. Denne Klokke 
skulde ringe naar Arbeidstiden begyndte, et Qvar-
teer forud, paa det Arbeiderne, som boede i Bonder-
byerne, hvor intet Taarnnhr var, kunde vide at 
forfoie sig til Vcrrkstederne. Lyden af denne Klokke 
kunde rigtignok hores i endeel Byer, allerhelst naar 
Vinden gik imod den Kant Byerne laae. Efter at 
denne Klokke i endeel Aar var bleven brugt, befandtes 
Klokkestolen ved Eftersyning saa brostfceldig. at Re
paration ikke var nok, men den skulde af nyt opbygges. 
Dette vilde Hans Excellence ikke, men befalede Klokke
stolen at afbrydes, og Klokken at nedfores paa 
Artilleriparken ved Vagten, for udi en ny Klokke-
stol at ophcrnges ved Pagten til Ringuiug. Dette 
fteete ikke strax. og imidlertid giordes Iudveudiuger, 
at det vilde falde for besvcrrlig at ringe, og bragtes 
Haus Excellence derved til at lade den blive staaende 
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paa ArtiUeriparkeu og en anden Klokke fra Krudt-

virket ophcrnge isteden. 
Under Nr. 91 sindes anfort et Krndtmagazin, 

som kan rumme 2 til 3000 Eentn. Krudt. Dette 
Krudtmagazin blev opbygget af sprcrngte Kampe
eller Graasteen. Men da Hans Excellence ved Efter
tanke indsaae hvor farlig saadan fast Bygning, og 
faa ncer ved Vcerket, var, naar ulykkelige Tilscrlde 
skulde indtrcrffe, blev det forandret til et Op-
lagsmagazin for raa Salpeter, hvortil det endnu 

bruges. 
Nedenfor dette nnvcrrende Salpetermagazin, mod 

Sydost, var opsat en Krndtprovestang af 110 Fods 
Hoyde. Da denne efter endeel Aars Forlob befandtes 
saa brostfcrldig, at den af ny skulde opscrttes, blev 
den afbrudt, og Ingen isteden opreist. 

Nordvest for forbemeldte Salpetermagazin, mod 
Roeskildesiorden, staaer et Kornmagazin opbygget 
efter Chartebeskrivelsen under Nr. 97. Derved var 
forhen mod Nord en Tverbygning 100 Alen lang. 
hvorudi de fra England forst ankomne Steenkul 
blev oplagt. Men da Steenknllene paa dette langt 
fra Vcerket liggende eensomme Sted laae usikkert, og 
Transporten med Opskibning fra Skibsbroen afgik, blev 
denne Tverbygning eller Sknnr, da den befandtes brost
fcrldig, efter endeel Aars Forlob nedbrudt, og Steen-
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knlsoplagstedet forflyttet til nuvcrrende Tommergaard. 
Det paa Chartet anforte Kornmagazin og Material
magazin Nr. 99 blev ikke opbygget. 

Den nn lidet brugende Skibsbro Nr. 102, as 
6 til 700 Alens Lcrngde, blev strax efter Aar 1756 
begyndt paa, og siden efter fuldfort, giorde og god 
Tieneste ved Op- og Udskibning, hvorfor Hans Ex
cellence lod nedramme en Staccade med Bolvcrrk 
af 120 Alens Lcrngde, og forsvarlige Steenkister, 
samt indenfor en Skibshavn for nogle Skibes Vinter
lager. Dette blev anbragt paa yderste Ende af 
Brohovedet mod Dybet, og strakte Staccaden sig 
sra Nordvest mod Sydost. Det var omtrent i Aaret 
1768 til 69 dette skeete, da en streng Vinter ind-
saldt og gav Leilighed sor Arbejderne, at de knnde 
trygt staae paa Isen. Tü dette anbragtes saa over-
slodigt Mandskab, at ester 3 Maaneders Forlob var 
alt soransorte saavidt fcrrdigt, at ikkun 3 til 4 Dage 
behovedes til at suldscrrdige Resten, da det en Dags 
formiddag i Marts Maaned begyndtes med Nordvest 
voxende Vande, og maadelig Blcest. Klokken 1! gik 
Mesteren med Arbeiderne til Middagsspisning, da 
stod Alt meget godt. Klokken IA slet kom de igien 
til Broen, og fandt Vandet vozet over Gang- og 
Kiorevey paa Broen. Isen var brcrkket og havde 
skndt sig 8 ü 10 Alen hoit over Brohovedet, samt 
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og paa Sidegrundene, Staccaden med Tilbehor 
aldeles stinlt og opdynget med Iis. Det blev umu
ligt strar at komme til Eftersyn hvorvidt Skaden 
rcrkkede; man maatte vente til Isen bortgik, som da 
med eet begyndte og vedblev med Toveyr indtil Isen 
var smeltet; da saa man alt Bolvcerket med Pcrle. 
Steenkister og Beklædning saa aldeles knmet og 
ruineret, at hverken Tommer eller Brcrdder duede 
til audet end Brcrndsel. De derpaa anvendte Bekost
ninger og Tidsspilde blev i iz Time gjort til Intet. 
Det vcrrste var, at de mange afbrudte Pcrle, som 
ikke i Hast kunde bortryddes, bleve til Hinder og 
farlige for Skibene, som ankom til Broen og skulde 
udlosse eller lade. Adskillige Vcrrktoyer og Materi-
alier, som behovedes ved Haanden, gik bort ved 
samme Leilighed. At foretage en ny Staceade paa 
samme Sted var vel muligt, men vilde koste over-
maade meget. Hans Excellence tog dette i Betcrnk-
ning. Imidlertid brugtes denne Skibsbro endnu en 
lang Tid til Op- og Udskibuing, men da Isen og 
Hoyvandet stedse gwrde Skade, omveltede Stenene, 
bortskyllede Opfyldningen paa Broens Kiorevey, jaa 
at den blev lige med den udvendige Grundflade, 
hvilket vel ved Forbedring blev vedligeholdet, dog 
til liden Nytte, saa maatte besluttes paa beqvem-
mere Maade at udfinde Op- og Udskibningsvey, og 
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blev da indtil videre Op- og Udskibning henlagt til 
Hovedaflobs-Caualen, hvor det endnn vedbliver. 
Havde Skibsbroens Staccade med ovrige Dele bleven 
staaende, vilde det vcrret til beqvem Nytte for Skibene, 
saasom de da knnde bave lagt paa Siden af Staccaden 
og udlosset deres Materialier, uden at pramme det 
op; derfra kunde Vognene kiort Alt over Skibsbroen 
til Vcrrket. hvorved baade Tidsspilde og Bekostning 

anselig blev sparet. 
Som meldt, blev gamle Hovedaflobs-Canal brugt 

til Op- og Udskibning ved at indpramme Materialier 
og Varer, ligesom endnu skeer. Saalcrnge overflodig 
Vand i Arresoe gav Vcrrkerne Drift, at uden O phold 
alle knnde bruges, holdt Goldvandets ftcerke Aflob 
reent og temmeligt dybt i Canalen og Aaen ud til 
Dybet i Fiorden, faa Prammene vel beladne endda 
med Lavvande kunde indbringes. Men da Vandet 
formindskedes i Arresoen, saa ikke alle Vcrrker knnde 
bruges, blev Goldvandet mindre, havde-ingen Krcrf-
ter ar holde Aaen reen for Tangbunker og Sand, 
som ved stcerke Vest- og Nordvestvinde opdyngede og 
tilstoppede Aalobet. Vel blev om Sommeren ved 
Lavvande endeel Tang og Sandbanker opryddede, 
dog knnde dette ikke lamge vedvare, thi Efteraars-
Stormene satte i en Hast Banker igien lige saa 
store, som de opryddede. 
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Hans Excellence var i Aaret 1789 sindet at 
lade den mindste Pram opfore til Muddermaskine, 
for at bruges i Aaen, men det blev opsat. Vinteren 
imellem 1788 og 89 lod Hans Excellence forfcrrdige 
den Staccade, som endnu findes paa Skibsrheden, 
samt uedramme 3de 6ue ä'^Ides eller Fortoy-Pcrle 

for Skibene. Deraf rninerede Isen de 2de. som vare 
pladserede paa Grunden mod gamle Teglvcerkshage. 
Den 3die, som staaer i Dybet, er i brugbar Stand 
til Skibenes Fortoyning, hvorved Ankertouge spares 
baade for at slrcrkkes og at ligge bestandig i Vandet. 

Pesten for Skibsrheden, ved den saakaldte Hane-
Hoveds-Bakke. laae gamle Teglvcrrk. hvorom saavidt 
vides folgende kan fortcelles. Omtrent i Aaret 1762 
lod Hans Excellence der opfore en Steen-Brcrndeovn, 
som kunde indtage 50 til 69,099 raa Muursteen. 
Til Steenstrygmng og Brcrnding antog han en 
Teglbrcrnder ved Navn Christian Kirschbaum, som 
med Kone og Born flyttede ind udi et ved Tegl
værket opbygget Vaanings-Huus, der endnu staaer 
paa Stedet og er beboet af Vcrrkets Arbeidere. 
Efter Telgbrcrnderens Ankomst begyndte han at loge 
Leret, hvilket fandtes strax Norden sor Bakkeuo 
Affald, som ogsaa paa Hanehoved; derpaa proges 
Muursteeu til Brceudina. Dette gik meget ?een-
drcrgtig til, saa at ikklin 2 ü 3 Brcrndinger Munr-
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Aar. Stenene ester Brcrndingen knnde ikke ndstaae 
Pind og Veier med Regn. som giorde dem more og 
oploste dem igien. Dette var ikke Leret Skyld udi. 
men Behandlingen, saavel i Præparationen som 
Brcrndingen, og da Teglbrænderen blev paamindet 

at vcere mere flittig, som og tilbodes ham Accordt, 
var det ligesom han blev meer esterladen, hvorfor 
han fik Afsked og flyttede bort. Ester hans Afske
digelse paatog dengang vcrrende Mnnrmester Iokan 
Scbneidter sig Teglværkets Drist, som da gik bedre. 
Dog vilde ikke Stenene ndstaae i fri Luft Vind. 
Regn og Solskin, men bleve skiore. Scbneidter sogte 
da efter Blaaleer, fandt samme ved Skibsbroen, 
anmeldte dette sor Hans Excellence, som beordrede 
ham at opbygge de 2de Tegl- eller Feltovne paa 
Vcrrket under Charte Nr. 100, hvilke endnu befindes 
brugbare ester omtrent at have staaet 20 Aar. At 
disse ker bleve opforte stedte i Hensigt til, at det 
gamle Teglbrcrnderi var for langt fra Haanden, saa
vel i Henseende til Materialier, Transporten af 
Stenene fra dette Sted til Vcrrket. og det vigtigste 
var, at Opsigt med Arbeidet og Folkene ei kunde 
iagttages, naar Mesteren skulde vcrre ved Vcrrket, 
item Brccndselens rette Anvendelse, uden Mistro til 
at dermed brugtes Snighandel med Bonderne. Alt 
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dette var Aarsag nok til denne Forandring, og nu 
da Leret soges i Hvide-Klindt ved Cregome Stenge, 
er det rettest at have dem paa Bcrrket, hvor alle 
Foretagender kan haves for Dynene. Udi disje 
tvende Teglovne kan der brcrndes 49,000 Mnnrsteen, 

eller l0 til 12 Cnbicfavne Kalksteen. 
Ved de forste Muursteens Brcending havde 

Hans Excellence isinde at ville lade brcende saa 
mange, at alle Bygningerne dermed knnde opfores, 
men da dette ikke gik saavel for sig, som formodedes, 
og Bekostningerne her oversteg den Priis, man kunde 
kiobe dem for, saa blev fra Sonderborg og Flens
borg forskreven et anseligt Qvantum Mnur- og 
Tagsteen til Bygningerne, som opfortes i Aarene 
1792, 63, 64 og 65. Dog vedblev Teglvccrket at 
drives med Kalk- og Steenbrcrnding, men ei videre 
end 2 til 3 Brcrndinger aarlig til Bygningernes 
Reparationer og Vedligeholdelse. Disse bleve brcendte 
ved Steenkul, og hiue under Kirschbaum ved Torv 

og Brcrnde. 
Det gamle Teglvcerk blev efter den Tid ei mere 

brugt til Steenbrcrnding, det stod endeel Aar nbrngt. 
Siden efter blev derndi oplagt endeel vedcrrvet Krudt; 
da dette efterhaanden var udtaget til Lmarbeidelse 
og Ovnen befandtes aldeles brostfceldig, beordredes 
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den at nedbrydes og de brugelige Materialier at 
transporteres til Pcrrket, hvilket blev efterkommet. 

Efter Beregningen over de ved Fredriksvcerk 
brcrndte Mnnr- og Kalksteen belob Bekostningen sig i 
de sidste Aaringer for 1000 Stk, brcrndte Munrsteen 
til 7.; Rd. og for een Tonde Meel-Kalk til 3 Mk. 8 ß. 
k 3 Mk. 12 ß. Siden efter i Tiden er sogt adskil
lige Steder for at finde gode Leersorter til Steen. 
Det Blaaleer ved Pram- eller Skibsbroen var fuldt 
af fmaae Kalk-, Flint- og Graasteen, samt blandet 
med siint Sand, dog gav den nogenledes brugelige » 
Steen. I den saakaldet Hvide-Klindt Bakke, samt paa 
Cregome Overdrev, er fnndet adskillige Steder godt 
Leer til Steen, hvoraf i nogle Aar indtil nu blev 

tagen det behovende. 
Saavel den ved Doden afgangne Mester Schneid-

ter, som efter ham Ericb Gnllexsen, har giort nogle 
saa Tagsteen til Prove, men ikke videre. De und-
sloge sig derfor, vilde ei have dermed at bestille 
som noget de ei forstode tilgrunde. 

Hvem Flere, der havde giort Tagsteens Prover, 

skal nn strax efter anfores. 
Udi Aaret 1764 blev Hiornehuset Nr. 69 og 70 

med Tilbygninger indrettet til Fajance Ovne. Potte
mager- og Digel-Fabrik, derudi opfort tvende 
Brcendeovne, samt Bcrrksteder og sornodne Pcrrktoyer 
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istandbragt, endeel Rsdleer blev anskaffet og ellers 
alle behovende Reqvisitter bekostet, faafom det alle
rede havde lovet sig en god Fremgang. Til disse 
Tings Bestyrelse var Hans Excellence recomman-
deret tvende Mestere, en Franskmand navnlig de 
Williers, og en Schweitzer navnlig Kypfer, som med 
undergivne Haandhielpere forfcrrdigede endeel Paser, 
Buster og Kakeler til Kakkelovne. Af Vaserne og 
Busterne bleve meget faa brugbare efter Brcrndingen. 
deels vare de sammentrykkede, sprungne og sonder-
slagne. og deels ei tilfnlde brcrndte. Naar nu de 
Williers tog dem ud af Ovnen, og ikkun fandt en 
liden Feil paa dem. sonderslog han dem uden Naade, 
baade gode og feilhavende. Dette drev han adskil
lige Gange, da man ved god Advarsel erindrede 
ham om at giore sin Flid til bedre Lykke i Arbeidet. 
Men han, som et uugt, vildt og overgivent Menneske, 
ivredes over denne sindige Paamindelse, blev vcerre og 
giorde storre Tab og Skade, hvorover Hans Excel
lence Selv saae sig nodsaget til at give ham en alvorlig 
Irettesættelse, som intet frugtede anderledes, end at 
han offentlig beviste sig uanstcrndig imod Hans 
Excellence, der da nodtes til. efter omtrent et Aars 
Forlob, hvorndi han havde vccret Aarjag til, at 
en anselig Sum Penge forbrugtes, at give ham 

sin Afsked og skaffe ham til Kiobenhavn. 
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Den anden Mester. Kypfer, var vel ved oven 
ncrvnte Ardeide, med stod nnder de Williers Kom
mando. Da nn de Willier var bortrejst, sknlde 

ban forestaae Arbeidet. 
Af Vase- og Bnsteformning og Bra'nding blev 

ittnn lidet foretaget, derimod formedes, glaseredes 
og brcrndtes endeel Kakler til Kakkelovne, som i 
adskillige af Bygningerne bleve opsatte. Disje Ovne 
sknlde baade menagere Brcrndsel og ei vcere sarlige 
for Ildsvaade; men Brcrndsel-Besparing vandtes ei 
derved, den snarere formeredes. Ovnene bleve ogjaa 
temmelig kostbare imod Jern-Kakkelovne, hvorfor 
Hans Excellence befalede at ophore med dette bekoste
lige Forsog, nden sand Nytte. Derimod blev Kypfer 
opgivet at forfcrrdige og glasere Tagstene. Leret 
dertil sogte han i Biornehoveds-Bakke, men da det 
ikke besandtes sri for Sandpartikler og Grnns-Ärter, 
maatte ester hans Forlangende giores Kasser, hvorndi 
Leret blev afslammet. Dette gav strax Formodning, 
at Stenene vilde blive kostbare, dog befalede Hans 
Excellence, at han skulde forfcrrdige en Brcrnding af 
nogle tnsinde glaserede Tagstene. Da denne Brcrnding 
var fuldbragt, besandtes de at koste ncrsten dobbelt 
imod hvad de fra Holland kunde kiobes for; altsaa 

lod Hans Excellence dette ophore. 
Men for endnu at beholde ham og brnge 
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Værkstedet til Noget, fik han Tilladelse, for egen 
Regning, at forfcrrdige brcrndte, og udscrlge alle 
Sorter Pottemager-Kar, imod Materialiernes Beta
ling. Ved dette Arbeide begik Kypfer og Kone en 

stor Uforsigtighed, idet de om Vinteren i stcrrk Frost 
tillavede Leer, dreiede Potter og torrede dem i 
samme Vcrrelse, hvor de opholdt dem og sov, altsaa 
ved samme Varme, som de behovede imod Knlden. 

As denne Fugtighed, der stedse stod i Vcerelset som 
en tyk Taage, bleve de begge saa contracte i Arme 
og Hcender, at de ikke sorinaaede at bringe Maden 
til Mnnden. Den her vccrende Chirurg Wiens 
giorde sig vel al Umage med at sordrive samme, 
men kunde ikke bringe dem til suldkomne Krcrster 
igien. Der var intet andet Middel tilbage, end at 
de skulde reise til det varme Bad ved Acben. Dette 
tillod Hans Excellence, gav dem Assked og lod dem 
reise, efter at de havde vcrret her 4 til 5 Aar og 
imidlertid ingen Fordeel eller Nytte tilvejebragt, 

men Tab. 
Med Digel-Fabrikken blev ingen Prover giort, 

siden de foranforte havde kostet nok i deres Forsog. 
Vase-, Bnste- og Kakel-Fabrikken blev altsaa ind
stille!. Men da en af Virkets Lcrrlinger, ved Navn 
Jens Jensen Nestved, havde vcrret Haandhicrlper 
hos ovenmeldte og derved saaet Indsigt i Potte-

4* 



mageriet. sik han efter Begicering Tilladelse til at 
fortfare med Pottemager-Arbeidets Fvrfcerdigelse og 
Udscrlgning. Dette drev han et Par Aars Tid, 

hvorester han fik Lyst til at boscette sig i Frede
riksborg; dertil sik han Tilladelse, reiste derhen og 
foretog sig Pottemageriet, hvilket han endnu driver i 
Frederiksborg. Efter den Tid er dette ligeledes 

indstillet. 
Udi Aaret 1766 lod Hans Excellence anlcrgge 

en Rebslagerbane og antog til Mester derover en 
Rebslager, ved Navn Ove, Michelsen Juul, som med 
een Svend og 5 af Godsets Mandskab sknlde for
færdige alle Sorter Anker- og Kabbeltouge, Pert
liner, Trosser med videre Rebslagerarbeide, hvortil 

et storl Ovantnm Hamp var anst'affet. Det nu
værende Kalkhuns blev bygget til Drog- etter Ticrre-
Maskine med Kiedel, Sax og S korsteen, sor at ticrre 
Tongvcrrk paa engelsk Maade. Rebslagerbanen lob 
fra Ticrrehnset, ved siden af Kioreveien, ud forbi 
lille Krudttaarn til ncrsten mod Krudtmagazinet 
Nr. 3, hvorpaa et Stykke Tongvcrrk af 140 til 150 

Favnes Lcrngde knnde forfcerdiges. Da nn nogle 
Aar derpaa arbeidedes, og et stort Qvantnm af 
svcrre Anker- og Kabbeltouge, Pertliner. Trosser og 
andre Sorter vare forfccrdigede, lod Hans Excellence 
en Commission af 3de Nebstagermeitere fra ^ioben-
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havn udkomme, for at besee bemeldte Tougvcerk. 
Ved denne Besigtigelse blev det Meste giort udygtigt, 
besandtes for lost slaget, saa det sknlde igien oplofts 
og omslaaes, forinden det knnde blive antageligt til 
Leverance; dette gav nye Bekostning eller Arbeidslou; 
Tougvcrrket blev derefter skikket til Kiobenhavn, og 
efter Forlydende skulde det bruges til algiersk (5xpe-
ditiou. Udi 5 til 6 Aar vedvarede dette Rebslageri, 
derefter op horte det. 

Paa den lille Bakke, Pesten for det nnvcrrende 
Kalkhnus, hvor der er Haugeplads for Muurmesteren, 
var opreist en Krudtprovestaug paa 70 til 80 Fods 
Heide, hvorved Krudtprvver forheu vare giorte, efter 
So-Etatens Provemaade. Da den i endeel Aar 
havde henstaaet ubrugt og var brostfcrldig, iudtraf 
engang i haard Stormveier, at Overdelen deraf 
nedblcrste, hvorpaa blev befalet at nedbryde det 
Dvrige, men ingen at opreise isteden. 

Hnset Nr. 7 l var forst Vaaningshuus og Dcrrk-
sted for Kobberstikkeri, derefter Vcertshuus og tilsidst 
Vaauiugshuus for Krudt- og Cauonprove-Commissair 
S. F. Hl. Major v. Gamst, som endnu beboer det. 

Huset Nr. 72 var forst Billedhugger- og Sned-
ker-Vcrrksted, derefter Sadel- og Bcrlgemager-Vcrrksted, 
sideu efter Skrive- og Regueskole, samt Vaaning 
sor Vcrrkets Chirnrgus, og nn tilsidst Instrument-
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og Armatnr-Smede-Vcrrksted. Derudi er, foruden 
endeel Ammunitions Sorter og andre Instrument-
Smedearbeider, forfcrrdiget en mekanisk Sproite med 
Drev. som dog efter Fnldforelsen ikke befandtes at 
giore halv Nytte imod de almindelige brugeude Tryk
værker eller Brand-Sproiter; eudvidere det Taarn-
Uhr, som er opsat paa Hovedbygningen Arressodahl, 
og var der tillige begyndt paa et Taarn-Uhr, jom 
flulde bruges udi en Taarn-Kuppel, hvilken Hans 
Excellence vilde lade opstrtte midt over Giethnus-
Bygningen, men ved Dodens Mellemkomst blev dette 

ikke udfort. 
Udi Aaret 1787 lod Hans Excellence en gammel 

engelsk Konstner komme til Vcrrket, ved Navn Leicht-
tnilleer. Denne skulde forfcerdige en Skrue-Skicrre-
Maftme, hvorpaa i en Hast en Mcrngde Skrner 
kunde skiccres; derpaa giorde han Begyndelje, men 
fik den ikke suldfort. Han indrettede tillige de til 
Files Afhcrrdning brugende Inerediencer saaledes, jom 
de nu bruges; ligeledes indeelte han de Glode-^vne, 
som endnu i Instrument-Smede-Vcerkstedet stes ved 
Smede-Essen- Han udgav sig for eu Pas-Dreier, 
dreiede nogle Metal 1 üs. Kugle-Modeller, som meget 
godt blev runddreiede. Denne Mand besad mange 
Indsigter i Mekaniken, men deels Alder og deels 
Uordentlighed i Levnet giorde ham tidt ubeqvem 



55 

til Forretninger og Eftertanke. Hans Excellence vilde 
dog gierne have beholdt ham ved Frederiksværk, for 
at de unge Lcrrlinger, under hans Bestyrelse, kunde 
blevet uudervnst i adskillige af hans Videnskaber, og 
til at faae Skrne-Skicere-Maskiuen bragt i brugbar 
Stand. Men forst i Aaret 1789 kom en af denne 
Mands Conner. som var en anseelig Kiobmand i 
Wien, her til Vcrrket, og vilde tage ham med til 
Wien. for at pleie ham paa sin Alderdom. Den 
gamle Hl. Leicbtnilleer vilde ikke samtykke herudi, 
men vilde forblive ved Vcerket; dog tilsidst lod han 
sig overtale, men sagde tillige, at hvis det ikke gik 
ham, som han syntes godt om, kom han tilbage. 
Dette skeete ikke, man troede han imidlertid kunde 
vcrre dod. Trcrvcrrket til Skrue-Tkicrre-Maskinen 

sindes endnn ved Vcrrket. 
Udi Fajance-Fabrikkens sammenbyggede nordre 

Floie, som er anfort under Nr. 69, var forst Vaaning 
for Arbeiderne, derefter Vcrrtshuns og indrettet til 
Barakker for Grenadeer-Eommandoet, som kom til 
Vcrrket 1772, atter derefter forandret til Lcrderbere-
der- og Skindsigtemager-, Sadel- og Bcrlgemager-
Vcrrksteder, og til nogle Familiers Bopcrle, som indtil 
nu ere vedblevne. 

Huset Nr. 68 var forst et Hattemager- og 
Pelsmager - Vcrrksted. Udi Hattemager-Værkstedet 
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blev saavel Bcerksted-Hatte forfcerdiget, som Fcrhaar 
rendset og klarslagen til Brug i Formleeret, som 
bruges i Stoberierne. Pelsmageren forfcrrdigede 
Pelse og Hner til Arbeiderne, samt allunerede Lamme-
stind. Nogle Aar bortgik, i hvilke de havde deres 
sornodue Levebrod, men da det ei uden Hans Excel
lences scrrdeles Gaver kunde vedblive at skaffe dem 
overslodig Arbeide, og Asscetning paa Markeder i 

Kiobstceder vilde finde Modsigelser. M fik de tilla
delse til at söge Levebrod paa andre Steder. De 
flyttede da Begge til Frederiksborg. Hattemager 
Jonas Biberg boer der endnu, men Pelsmager 
Hans Jacob Moller, Fader til den beromte Actrice, 
sorhen jomfru Melter, men nu Madam Bertelsen, 
flyttede efter et kort Lphold i Frederiksborg til 
Kiobenhavn, hvor han ved stn Datters Besoldung 
anlagde en Fabrik. Istedensor disse tvende bort-
flyttede, blev Kobbersmede-Bcrrkstedet plädieret derndi, 

samt Baaning sor Familier. 
Huset Nr. 67 var forst indrettet til Krndt-

Arbeidernes Barakker, samt Baaning sor Krndtmeite-
ren. siden efter til almindelig Baaningshnns. Derudi 
blev tillige i Aaret ^788 Bcerksted sor Pergament-
beredning og Sigtemageriet, hvilket endnu for ncrr-
vcerende Tid drives ved Johan Frederik Holtzweisick. 
der overslodig forsyner ^rudtvcerket med Skint'sigter. 
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Hans Excellence vilde igien have indfort Messing 
Sigtevcrvning; Holkweisick forfærdigede selv Vcrven 
dertil, men kunde ikke komme fort med Vcrvningen. 

Ved det lidet Krndttaarn as 8 Alens Lcrngde 

var forhen en Klokkestol opsat med en Klokke til at 
ringe, naar Arbejderne enten sknlde gaae paa, eller 
as Arbeide. Da Klokkestolen med Tiden befandtes 
brostscrldig, blev Klokken nedtagen, Klokkestolen af
brudt, men ikke igien opbygget; Klokken blev ophcengt 
ved Vagten, hvor den tü Ningning endnu langer 
isteden for den forhenværende og nn ved Arresoedahl 

pladserede liden Klokke. 
Vinkelbygningen Nr. 25 og 26 var sorst bygget 

til Salpeter-Iords-Hytte, men der sknlde ogsaa vceret 
indrettet i nordre Floi et Vccrksted for Vand- og 
Drevhinls Forscrrdigelse, men da dertil siden sandtes 
beqvemmere Plads paa Krndtvcrrket, blev det ind
stillet og brugt til Magazin sor skallet Ellebrcrnde 
til Krudtcompositionens Trcrknl. I  den vestre Floi 
var opsat Salpeterpyramider af Jord, som, siden 
endeel af Jorden, der var samlet af Formleret fra 
stobte Metal-Canoner, befandtes ubrugelig, blev bort
fort paa over af denne Flois Lcrngde, og der 
isteden aflukket til Magazin for gamle Vogne, Slcrder, 
Lavetter med videre. I  Aaret 1788 blev det valgt 
til Husar-Stald, men da det ved Haanddreye-Vcrrk-
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stedet ommeldte var indrettet til 12 Heste, blev dette 
ikke strax brugt; senere er det, efter at Kommandoet 
kom bort, igien brngt til ovenansorte, samt til 
Svovl-Magazin. 

Hvad sig et fuldkomment Salpeter Extraheer-
vcrrks Anlcrg betreffer, da blev i de forste Aaringer, 
efter at Hans Excellence sik med Vcerket at bestille, 
giort flere fornodne Anstalter til dets Fremme. Vel-
ovede Salpetersydere bleve forskrevet og antaget, over-
flodige Haandhicrlpere ansatte, fornodne Standtonder 
og Kar forfærdigedes og Jord opfogt paa aabne 
Steder, hvor den kunde sindes, stedse udludet og 
den igiennem Jorden extraherede Lnnd kogt og 
raffineret, hvoraf Tid efter anden vel udkom endeel 
Salpeter, men Bekostningerne derpaa, naar det noie 
udregnedes, oversteg langt det Udkomnes Vccrdi; at 
giore den Indretning, som er brngelig i Sverrig, 
hvor Salpetersyderne have Tilladene til at opbryde 
Fcrestalde, Gulve og andre Steder, hvor de formene 
at finde Salpetervcrxt, dette vilde Hans Excellence 
ikke söge udvirket, da det efter hans Mening blev 
til Uleilighed og Tidsspilde for Beboerne og ofte 
ligeledes til Skade. Den ellers her omkring befin
dende Jordart for Salpetersamling var ikke tilstrækkelig, 
for hvad der til det aarlige destinerede Krudtqvan-
tnms Forfcrrdigelse bebovedes, og da Prijerne i de 
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Tider vare lettere paa Salpeter end siden, saa op-
horte Salpeterjords Udludningen for det meste; ikkun 
imellem giordes Prover, hvorvidt den opsatte Jord 
havde forbedret sig. De nu staaeude Salpeterjords-
Pyramider eller Senge giver Erindring om samme 
Anlcrgs Hensigter. Det vil virkelig befindes ved 
Forsog. at ikkun et maadeligt Qvantum af den om 
Vcrrket samlede Jord kan udtrcrkkes, og Bekostuingerne 
derpaa ei erstattes. Det er sandt, hvis al Slags 
Jord fandtes saa riig, som de paa Krndtvcerket 
vcrrende Pyramider eller Senge, blev det en vigtig 
Sag at lcrgge Pind paa Salpeter-Tilberedningen, 
der fuldkommen vilde give pCt. paa pCt. Men 
dette righoldige Salpeter kommer deels af, at Jorden 
ei er ndlndet mange Gange og har ligget rolig i endeel 
Aar, og deels af, at der daglig fra Salpeterluttrin-
gerne udkastes Bundfaldet fra Kiedlerue, uaar det 

forst er uddraget saa yderligt som muligt. 
For at have flere af Hans Excellences gode 

Hensigter og patriotiske Iver for Industriens Be
fordring under Fortcrlning, vil jeg forbigaae Krndt
vcerket her og forbeholde Sammes Anforsel til hen 

imod Slutuiugen. 
Omtrent i Aaret 1765 lod Hans Excellence fra 

Kiobenhavn udkomme en Vox-Bleger og Poxlys-
Stober ved Navn Koefoed. Denne fik ^rdre til ar 
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indrette et Vox-Blegeri og Voxlys-Sloberi, forst udi 
nordre Vangehuns Nr. 63. der siden blev forandret 
til Fyrværkeri-Laboratorium. og derncrst blev Vox-
dlegeriet og Stöbertet forflyttet til Lysthuset, Sophie
dal ved Veirmolleu. 

Til Poxbleguiug var et stort Qvantum guult 

Pox auffasset; dette blev hovlet i Spaaner, udlagt 
paa Rammer imod Solen, bestcruket med Vand og 
efterhaanden vendt paa Rammerne; hver Aften blev 
det paa Rammerne liggende indbaaret i et Huus 
og om Morgeueu derpaa igien udsadt; dette var 

hele Behandlingen. Efter 3 til 4 Ugers Forlob 
var det bleget, bvorpaa andet igien blev udlagt og 
saa fremdeles, indtil et anseeligt Parti var bleget, 
hvorefter det blev stobt til Voxlys. Dette vedvarede 
noget over 1 Aar, da Voxblegeriet ophorte og Koe
foed reiste igien til Kiobenhavn. Hvorvidt Hans 
Excellences Hensigt var med denne Fabrik vides ikke. 
Imidlertid var ved Doden afgangne Rasmus Fleu-
strup, som var Lcrrling uuder Koefoed, kommen saa-
vidt, at han giorde en Prove, som faldt godt ud. 
men derefter blev Rasmus Fleustrup sat til Iern-
stoberiet, kom siden til Froelands Iernvcerk i Norge, 
hvor han var i 3 Aar. Efter sin Tilbagekomst sogte 
han om at komme i Vcerkets Tieneste igien. som 
endelig tillodes. hvorefter han dode. 
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Vangehuset har siden vcrret brugt til Bopcrl 
for 2 Familier, hvilket det endnu vedbliver; uden 
for Huset var en Canon-Skydebane, som er ophcrvet. 

Til at anlcrgge en Raskmager - Fabrik lod Hans 
Excellence i Aaret 1785 fra Kiobenhavn ndkomme 
en Raskmager, der fik Ordre til at ndsoge paa 
Godset de meest vittige og bebcrndige Fruentimmer, 
som skulde oplcrres i Uldens Tillavning, Spindning 
og Dcevning; endeel Spinderokke blev dertil for
færdiget, og adskillige Piger bleve ndsogte og beor
drede at indfinde sig hos Raskmageren, hvor han 
foreviste dem hvorledes Ulden behandledes, forklarede 
dem, ved selv at spinde, hvorledes Traaden skulde 
trcrkkes til at blive siin og jcrvn, og gav dem der-
paa afveiet Uld, en Nok og en Haspe hver, og bad 
dem giore deres Flid; Betaling skulde de nyde lige
som i Kiobenbavn og andre Steder. Hvor meget 
det var Hans Excellence om at giore, at faae dette 
bragt til Fortgang, saaes deraf, at han tiltalede dem 
selv paa en venlig Maade, lovede dem en Belonning 
for udvist Flid og omgikkes dem som spcede Born. 
De svarede vel strax ja, men da de sknlde til at 
begynde, vilde de ikke. De bleve da beordrede at 
giore deres Prover fcrrdige, hvilken de vel giorde, 
men kunde ikke bringe hoiere end 20 ^0 Strenge; 



ikkun 3 eller 4, som godvillig arbeidede, bragte det, 
saavidt erindres, til henved 60 Strenge. 

Da en lang Tid var bortgaaet med taalmodig 

Overbærenhed, i Haab at de sknlde fatte Lyst dertil, 
som ei skeete, blev Raskmageren misfornoiet med at 
finde Fruentimmerne saa «lærvillige, dovne og for
trydelige til en nyttig Lcerdom og vilde reise bort. 
Hans Excellence overtalede ham endnu at blive noget 
ved og see om de ikke vilde forandre sig, hvilket 
han efterkom, og imidlertid vcevedes nogle Stykker 
Rask, hvorved de tillige undervistes, men da det 
endnu ingen Lyst opvcrkkede og de sagde: hvad beho
ver vi at tvinges til dette Arbeide, vi ere fodte i 
Bondestanden, ere blandt Bonder, vi kan hos os 
selv lcrre at vcrve et Stykke Lcrrred, Vadmel, og 
Pirken, det er os nok, saa vilde Naskmageren ikke 
lcrngere blive, beraabende sig paa, at han beskyldtes 
for ikke at have giort sin Flid med at lcrre dem, 
saaledes som paa andre Steder var skeet og ncrsten 
bragt til Fuldkommenhed. Altsaa fik han Tilladelse 
til at reise igien til Kiobenhavn, og Naskmager-

Fabrikken ophorte. 
Ei mindre Umage viste Hans Excellence med 

Dreyels- og Lcrrreds-Fabrikken, som, endeel Aar for
inden Raskmager-Fabrikkens Anlcrg, under den endnn 
levende Dreyels- og Lcrrreds-Bcrver Johan Gotfriid 
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Woltermanns, med 3de Sonner og een Datters Besty
relse, var indrettet paa Sophiedahl; han lod dertil for
færdige nogle Pcrve, besorgede Hor og Hamp indkiobt 
og deraf blev ved nogle gamle Enker og Hnnsmcrnds 
Koner spundet fiint og groft Garn. Det var ikke alene 
Woltermanns Familie, som derved sknlde arbeide, men 
Flere fra Godset oplcrres, Ingen indfandt sig und
tagen nnvcrrende Woltermanns Svigerson, Jens Han
sen, der vel kan vcrve Dreyel, Lcrrreder, Vadmel og 
Pirken, men ikke Damask-Dreyel. Da dette ikke 
lykkedes, lod Hans Excellence, for egen Regning, 
aarligen vcrve en stor Mcrngde Dreyler, Lcrrreder, 
Olmerdng med vadere, hvorved Woltermann og Fa
milie hidtil har havt deres Udkomme og Ophold, 
uden at presse Bondestanden til det, som deres Egen

sindighed saa stccrkt stred imod. 
Udi Aaret 1763 talte Hans Excellence om 

Lavetters Forscrrdigelse, lod derpaa i Kiobenhavn 
antage 3de Hiul- og Stelmagere, samt 2de Billed
huggere og Stelmagere. Disse bleve ansatte deels i 
Huset Nr. 72 og deels i det nnvcrrende nye Bodker-
vcerksted Nr. 73. Da nn endeel Tid gik bort, uden 
at Resolution derpaa fattedes, blev de beordrede at 
forfcrrdige nogle Kareter, Chaiser og andre Vogne, 
hvilke de arbeidede paa i 2 til 3 Aar, og da der ikke 
videre blev talt om Lavetter og de altsaa befandt es 
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overflodige, afskedigedes deraf 4. saa at ikkun een 
blev tilbage, som behovedes til Materialvognes Ved

ligeholdelse. 
Paa Hovedaflobs-Canalen, imellem de tvende 

Artilleri-Parker, blev i Aaret 1764 opbygget en 
Overkiorsels- og Gangbro. Denne laae lavt. neppe 
2 Alen over Vandets Overflade; i Midten derpaa 
var tvende Faldflage, som ved paa Siderne apte
rede Vinde-Maskiner, kunde trcrkkes op, saa at et 
lidet Fartoi med Mast og Segl nden Hindring 
passerede igiennem. Af denne Indretning fik den 
Navn af Vindebroen. Da nn efter endeel Aars 
Forlob Broen befandtes meget brostfcrldig, blev den 
nedbrndt, og en ny bragt i Hoiden til en Buebro. 

saaledes som den nu befindes. 
Det var ligeledes bestemt i Aaret 1765, at flere 

Paaningshuse paa uuvcrrende Eng imellem Sang-
mollen og Strand-Magazinet, og flere Salpeter-Iords-
Hytter og Varkfteder paa Engen imellem Krudt-
Maskinerne og Saugmollen skulde opbygges, hvorover 
det frederiksvcrrkske Plan-Charte viser Anlægs Plad

serne, under Bogstaverne a. 0. c. d. e. f. g. h. i. — 
n. o. p. q. r. som uopforte. Der taltes tillige om. 
at Frederiksværk skulde tillcrgges Kiobstads-Previle-
gier. Men efter det hoist vigtige Dodsfald, som 
indtras den 14de Iannar 1766, da Hoylovlig 
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Ihukommelse Kong Frederik den Femte ved Doden 
afgik, fik Tingene en anden Vending, som dog ikke 
er mig bekiendt. 

Nu til Krudtvcerket. 
Det var i Aaret 1757 eller 58. at Haus Ex

cellence paa Begicrriug fik udvirket, at et Commando 
blev udseudt til Frederiksværk, der skulde grave deu 
nnvcrrende Caual, der gik fra uordre Side paa 
Hovedaflobs-Caualeu imod Norden til Krndtvcrrket, 
omtrent 450 Alen lang, 30 Alen bred og 3 Alen 
dyb, da den atter med et Kncr eller Viukel mod 
Vesten udgravedes, omtrent 950 Alen lang, men 
ulige i Brede og Hoide, hvorpaa Grnndvcrrker og 
Vandledninger blev pladseret, og der kunde tillige 
Spildevandet uden Hindring udlobe i Roskildefjorden. 
Til Opsynsmand for disse Canalers Udgravning var 
dengang vcrrende Lieuteuant, nn Hr. Obriste von 
Stricker, beordret.. 

For Vinkelens Omboining opfortes et Funda
ment med Qvadrat-Steen-Muur og Sluse med trende 
Fald-Stigborde til Vandets Indledelse i Vandled-
nings-Cassen, og over Fundamentet var anlagt Kiore-
og Gaugbro til Matrialiers Transport og Comiuu-
nication med de ovrige Vcrrker, saaledes som de 
endnu sees apterede. Derpaa opfortes Krudt-, 
Stampe- og Korue-Maskiuer med deres Indretninger, 
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Vandledninger og Vandstner; 2de Stampe-Maskiner 
blev opfort paa sondre, og 3 Stampe- samt Korne-
Maskiner paa nordre Side af den nye gravede Canal 
mod Vesten. Efter at disse Maskiner vare fuldfor-
digede, skal der vcrre giort Forsog paa at stampe 
Krudt-Satsen i Trcrknmmer eller i Huller, som var 
indhugget i store Kumtrceer. Bien da ^rceet deels 
gav Ridser, hvorved endeel Sats kunde spildes, og 
Trcret hastig opslidtes — nogle Huller hastigere end 
andre — og de tillige bleve skicrve, saa skulde stedse 
nye Knmtrcrer indscrttes isteden for de sorstidte. Det 
skal og vcrre befunden, at Satjen i disse ^rceknmmer 
ei uok kuude gjennemarbeides; for da at forbedre 

Indretningernes virkende Kraft til Satsens fuld
komne Sammenblandelse og Foreuing, og tillige folge 
de Franskes, laavel^om de Tydjkes Krudt-Mastiner, 
saaledes som i Belidors Architekt Hydranlique sindes 
beskreveu, lod Haus Excellence stobe Metal Krudt-
Mortere og Stamper, samt og formere Krudt-Ma>ki-
nerne fra 2 Rader til 4 Rader, hvoraf de 2de Rader 
ere med Contravipper og de 2de med Hcevere. Ved 
denne Formering vindes Meget, faavel i ^.iden lom 
i Bekostningen paa Bygninger, Vandets og Ar
bejdsfolkets Besparelse; men som med Tiden bemær
kedes, at Verel- eller Contravippe-Hcrvningen ei 
loftede Stampetrcrerne saa hoit, lom Hcrveren directe 
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giorde, og at derndi manglede 4 til 5 Tommer, 
hvilket havde til Folge, at Krudtsatsen med mindre 
Kraft blev sammenmamget, altsaa ei saa fuldkommen 
forenet, som ved Hcrverstamper, saa behovede dette 
Forandring, og Forandringen bestod derndi, at nye 
Vipper forfærdigedes, der vare ^ lcrngere end de 
forhen brngte. Dette giver alle 4re Rader i en 
Krndt-Maskine nisten lige Oploftning. folgelig Krndt-
satsen en Lighed i Melangen. Efter Belidors Be
skrivelse indscrttes i de franske og tydske Krndt-
Maskiners Mortere 20 A Sats, men ved Frederiks-
vcrrk ikknn 10 K; for da at bringe det til 20 T, 
Indsats i een Morter, blev med Tiden Krudt-
Morterne giordt storre og svcerere, saaledes som 
de forefindes i Krudt-Maskinen Nr. 6; men ved 
Forsoget blev det befuudet, at Satsens Mcrngde hin
drede Vendingerne i Morterne og hastig sammen-
stampedes til haarde Klnmper, behovede lcrngere 
Tid til Sammenblanding og udspredte eller bort-
stovede mere af Satsen, forinden den blev brcrkket, 
end 10 Us Indveining. Det blev derfor fastsat, at 
vedblive med 10 T Indsats, allerhelst da Krndt-
Stampe-Maskinerne hidtildags har kuunet tilvirke saa 
meget Krudt, som ordineredes og endda mere. Skulde 
det fornodiges, at en storre Mcrngde Krudt udkrævedes 
tilvirket, kan enhver Krudtstampe-Maskines Hcrverare 
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forlcrnges, og derved anbringes flere Krndt-Mortere 
med Stamper, hvorved endnu vindes, som forberort er, 
baade Tiden, Bekostning, Vandet og Arbejdsfolkene, 

naar ikkun Vandhinlet forstorres til 10 Alen i, 

Giennemsnit eller i Diameter. 
Forhen bleve Krudt-Maskinerne satte i saa stcrrk 

Gang, at Vandhinlene i 2 Secuuder giorde een 

Zirkelvending; dette er forandret, saa at de nu ikkun 
i 4 til 5 Secuuder gjor een Vending. Forhen havde 
Vandlednings-Kassen ikknn en Strcrkuiug as 360 til 
370 Alen, men efter de ulykkelige Tilfcrlde, og da 

alle Maskinerne ere pladserede paa nordre Side, er 
Vandlednings-Kassens Udstrcekning 605 til 606 Alens 

Lccngde. 
Hvad sig de ulykkelige ^.ilfa^lde, laavel paa 

Krndt-Maskiuerne, som paa andre til Krndttilvirkning 
henhorende Bygninger angaaer, vil jeg anfore Enhver 
for sig, samt Tiden naar dette er indtruffen, jaavidt 

muligt, og da begynde med: 
Krudt-Maskinen Nr. 1 er trende Gange sprungen. 

Forste Gang i Iannar Maaned 1762, da de paa 
sondre Side opbyggede 2de i^tampe-Mastiuer ligele
des sprang. En af disse tvende Maskiner blev igien 
opbygget, og da blev der indrettet, foruden Stampe-
Raderne, et Sigtevcerk til Krudt-Sigtning; men det 
befandtes, at denne Krndt-Maskine ikke arbeidede 
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Krudtet saa godt som de andre. Adskillige Foran
dringer blev vel derpaa foretaget, men forgicrves, 
hvorfor den en lang Tid stod stille, og da den siden 
efter befandtes brostfcrldig. blev den afbrndt og ingen 
Krndt-Maskine er siden efter den Tid opbygt paa 
sondre Side. og det af den Aarsag, at forst kom 
Maskinerne for ncrr til at staae ved hverandre, og andet, 
naar Vandet til begge Sider sknlde dele sig. brod 
det frem med overmaade stcrrke Vcrltninger igiennem 
Vandledningerne og var at anfee ligesom om det 
nu var stegen h'oit. nu igien faldt lavere. Dette 
maatte uden al Tvivl gjore et nlige Modtryk paa 
Vandhullet; nu da alle Maskinerne staae paa een 
Side, er der vel nogle Vcrltninger i Vandets Frem
fart. men langt fra ikke saa mange som den Gang. 
Dette kommer deraf, at Vandet paa sondre Side i 
Vand-Kassen kan skyde sig lige frem, uden at trcekkes 
til nogen Vandafledning paa den Side. Ved dette 
ulykkelige Tilfalde, at 3 Maskiner sprang, mistede 
2 Mennesker Livet; men en Mand ved Navn Ole 
Thik, der tillige var i forste Krudt-Maskine da den 
jprang, kom noget efter frem fra et Hiorne af den 
jprnngne Maskines Bygning. Hans Excellence, Krndt-
mesttren og Flere vare just kommet sammen paa 
Krndt-Molle-Broen, og forundredes ved at see ham 
ganske sortbrcrndt i Ansigtet og paa Hcrnder komme 
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ud fra det Sted. Han blev tilspurgt hvordan hau 
befandt sig, ban svarede godt, jeg vil ikkun gaae til 
Aaen for at slukke Ilden, som er i mine Klcrder. 
Dette blev ham forbnden, men han blev fort ind i 
et Huus. af Chirurg Wiens forbundet, og efter 
nogen Tids Forlob bragt i fuldkommen Sundheds--
tilstand, hvorefter han igien gik til Krndtarbeidel ve^ 
Maskinerne og har siden stedse blevet derved, indtil 
hans laf nogle og 60 Aar) ftrobelige Alder lagde 
ham paa Sygesengen, og Doden paafnlgte i Aaret 
1787. Dette kan man sige om ham til Eftermåle, 

at endskiondt fra Aaret >762 indtil hans Dod ad
skillige ulykkelige Tilfcelde ved Krudtvcrrket ere fore-
gaaede, har han dog udeu Skrcrk vedblevet sit Arbeide, 
ja endog indprentede de andre Arbeidere Mod, naar 
ct Tilfcelde havde giort dem forsagte. Han sortalte 
ellers, da han saae Ild udkomme i en af de forste 
Krudt-Maskiners Mortere, da den sprang 1762) 
havde hau i en Hast sprungen hen i en Hiorue-
eller Vinkelkrog af Maskine-Bygningen, og derved 
blev han befriet fra at komme imellem Ma,tinens 

sammenfaldne Trcrvcerk. 
Efter at den forste Krudt-Maskine igien var 

opbygget, gik .den lykkelig indtil Aaret 1783 den 
3die Februar, da deu sprang anden Gang. Dette 
skeete ikke paa den Tid, at enten Sats var rnd,at 
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eller Maskinen gik, men under Reparationsarbejdet 
og det sabledes: nogle af Krndt-Arbeiderne stode og 
sknlde ndstaae de forslidte Propper af Krndt-Mor
terne, hvortil de brngte lange Iernmeisler. Ped 
Hammerjlagenes prcrssende Krast har Sammengnid-
ningen af Jernet paa Trcret og det endnn paa 
Propperne vedhængende Krndtstov, som knnde va^re 
kommet imellem, og derved foraarsaget Antændelsen; 
ikke alle Morterne antamdtes paa eengang, men 
een efter den anden; ligeledes fattede Ilden i 
Stamperne, og da nogle af dem sprang, foraar-
sagede de Skade paa 3de af Arbeiderne, saa at de 
bleve noget qvcrstede, hvilket dog ester nogen Tids 
Forlob igien paa dem cnrredes. 

Denne Krndt-Maskine blev derpaa atter op
bygget, men i Aaret 1785 den 14de Inni sprang 
den tredie Gang, da den var i Drift med Krndt-
Sats. Een Mand kom derved til Skade, som dog 
blev enrreret, hvorefter han gik til sit forrige Krudt-
arbeide igien. Efter denne Hcrndelse blev Krndt-
Maskinen 4de Gang sat i complet Stand og har 
siden gaaet lykkelig. 

Anden Krudt-Maskine, eller Nr. 2, er engang 
sprungen i Aaret 1762; derefter blev den ftrar 
opbygget og har siden gaaet lykkelig, indtil i Aaret 
1785. da den, nagtet de aarlige Reparationer. 
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befandtes overmaade brostfcrldig; den blev derfor ncrsten 
ganske afbrudt, og ved ny Opbygning forandret fra 

forhenhavende 52 til nuhavende.60 Metal-Krudt-
Mortere med Stamper. Hans Excellence lod og 
lcegge qvadrathngne Graasteen til Underlag under 
Knmtrceerne. for at give Stampningen paa Sat,en 

desto bedre Modtryk til Foreningen. 
Krudt-Stampe-Maskinen Nr. 3, forhen kaldet 

Nr. 4, er tvende Gange sprungen; forste Gang i 
October Maaned 1771. derpaa opbygget; anden 
Gang sprang den 1782 den 1ste Mai, hvorved tillige 

Krnd t -Korne-Maskinen og en Torrestne fnlgte med; 
dog kom Ilden fra Torrestnen, som herefter omtales. 
Da den 3die Krud t -Stampe-Maskine igien skulde 
opbygges, blev den flyttet 16 ril 20 Alen imod 
Dsten, hen imod den Plads, hvorpaa den gamle 

sprungne Krud t -Korne-Maskine havde staaet. 
Krud t-Stampe-Maskinen Nr. 4, forhen kaldet 

Nr. 5, er vel ikke sprungen, dog er den vedlige
holdt med anselige Reparationer og bruges til 

Krudt-Stovs Omarbeidelse. 
Krudt-Maskinen Nr. 5 er en ny opbygget Krudt-

Korne-Maskine. Ester at i Aaret 1782 den 1ste 
Mai den gamle Krndt-Korne-Maftine var ipruugen, 
der havde staaet imellem den anden og tredie Krudt-
Stampe-Maskine, blev den forflyttet omtrent 3 til 
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400 Alen Vest mod Fjorden, paa det Sted, hvor 

den endnu sees. 
Indretningen i den gamle eller sprungne Korne-

Maskine, var ligesom i den nye; alene den forste 
havde ikknn 30 dobbelte Sigter, men 7 Krndt-Poleer-
Tonder; den anden, eller nye opbyggede, havde 36 
dobbelte Sigter og ingen Krndt-Poleer-Tonder. Dog 
sknlde disse have vcrret tilfoiet, naar Pladsen, hvor 
de sknlde pladseres, ikke var fundet saa indekneben; 
det blev derfor opsat indtil videre. 

Krudt-Stampe Maskinen Nr. 6 blev i Aaret 1784 
fra ny af opbygget og indrettet med 64 Metal-
Krudt-Morterer og Stamper. Disse Mortere ere 
uoget storre og svarere end i de andre Maskiner; 
Hensigten dermed er forhen anfort. I  Aaret 1786 
den 31te Angnst om Morgenen Klokken 8 sprang 
denne Maskine, hvorved 2 Mand bleve saaledes 
qvcrstede, at de noget derefter dode; den tredie Mand 
sik ligeledes Skade, men er igien cnreret, og gaaer 
endnu i Arbeidet ved Krudtvcerket. Efter Formod
ning var ingen anden Aarsag til denne Ulykke, end 
at i Trcrkullene uformcrrket giemtes Ild, som ikke 
var qvalt; thi strax efter at Satsen var indladt 
og endnu ei aldeles brcekket, skeete Ulykken. Krndt-
Maskinen blev saasnart som muligt igien iat i fnld-
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kommen Stand. Siden den Tid er ingen ulykkelige 

Tilfcrlde indtruffet ved Krudt-Maskinerne. 
Paa enhver af de ovenanforte 6 Krndt-Maski-

ner er en Metal-Klokke uden Kncrvl fasthcrngt ud
vendig, imod Dsten af Maskine-Huusbyguingen, der 
ved en Iernbammer med et Hcrvertryk fra Drevet 
oplofter og igien slipper til Fald paa Klokken, som 
da giver sin Lyd. Enhver af disse Klokker er for-
skiellig i Storrelse, folgelig og i Lyden. Oiemedet 
med denne Indretning er, at Krudt-Arbeiderne, som 
bave Vagt om Natten, skulle, uaar en Maskine ved 

Tilfcrlde standsedes, efter Klokkelyden strax gaae til 
Maskinen, eftersee Hindringen og bringe Maskinen i 
Gang; men sknlde noget betydeligt til Skade sor 
Pccrket vcrre indloden, da strax at anmelde samme, 
paa det at Nettelse dermed itide knnde foretages; 
det er tillige ligesom oplivende at hore disje 6 
Klokker med afvexlende Klang at lyde. Alle Krudt-
Maskinernes Tage ere afdelte i Flagge, sammen
hæftede med Trcrnagler og de igien paa Tagene 
fastslaget med Trcrnagler. Dette er skeet i Udsigt af, 
at naar en Krndt-Maskine sprang, der da ved Tagets 
hastige Askastelse giordes Lnft sor Krudtoplosningen, 
som derved mistede sin Kraft. Det er og ved Ne-
parationer nyttig, naar et Flag enkelt kan aftages 
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og ester Reparationen igien oplcrgges, uden at af-

klcrde hele Molle-Taget. 
Nogle Aar forinden den nye Korne-Maskine og 

6te Krudt-Stampe-Maskine blev opbygget paa deres 
nn indtagende Pladser, havde 4de, eller dengang 
kaldte 5te Krudt-Stampe-Maskine, en Indretning af 
Trcrkstangevcrrker, som blev fort til et stort, tort 
Krndt-Sigte-Hnns, og 5 andre smaae af Bindings
værk og Brcrdder opbyggede Sigtehnse. Dette dreves 
fra bemeldte Krndt-Maskines Vandare, til at fore 
Sigtehusenes apterede Sigter frem og tilbage, lige
som Korne-Maskinen; men da den voldsomme Bevæ
gelse og den lange Distance, Staugevcrrket med nogle 
Vinkler eller Kncrer havde og skulde drives i. daglig 
sonderbrod uu Stcengerne, nu Kncrerne, saa kunde 
dermed ei andet ndrettes end Tidsspilde og Bekost
ning; dessornden. da Krudt-Maskinen soruden Stange-
vcerkerne havde sine Krudt-Mortere og stampere, 
der tillige under eet sknlde drives, gav det Sigterne 
saa stcrrke Modstod til Sigte-Casserne, at det torrede 
Krudt sprang over Sigterne i Meel-Krudtet, som 
foraarsagede Meel-Krndtets Lmsigtning. Fornden 
disse anforte 5 smaae Sigtehuse paa nordre Side, 
vare 4 andre paa sondre Side, hvortil Stange-
vcrrkerne sknlde vcrret trukket tvers over Aslobs-
Canalen, men da Nytten af de forste var provet. 



blev intet videre foretaget, end Tid efter anden disse 
9 smaae Sigtehuse afbrndte; det store Sigtehuus 
blev brngt med Haandkraft. Efter endeel Aars Forlob, 
da det befandtes fkrobeligt, blev det istandsat, saaledes 
som det nn forefindes, til torret Krndt-Sigtning 

med Haandkraft. 
Da Krndt-Korne-Maskinen i Aaret 1782 var 

sprnngen, blev nedenfor 6te Krndt-Stampe-Mafkinen, 
mod Vest, et Brcrddehnns opbygget, og derudi, 
imedens den nye Krndt-Korne-Maskine stod under 
Arbeide, kornet Krndt ved Haandkraft. Dette Hnns 
staaer endnu og brnges til Materialhuus. 

Jeg vil her i en kort Ertract samle de 

ulykkelige Hcrndelser ved de 6 Krndt-Maskiner, saa

ledes: 
1ste Maskine, forste Gang sprungen 1762. 

anden — — 1778. 
tredie — — 1785. 

2den — een — — 1762 og 
2 Gange ombygget, vid. Forklaring P. 71. 

3die Maskine, forste Gang sprungen 1771. 
anden — — 1782. 

-Ide — ikke sprungen. 
Korne-Maskinen een Gang sprungen 1782. 
6te Maskine een Gang sprnngen 1786. 
Ligeledes er 2 Maskiner paa sondre Side sprungne 
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1762, den ene blev igieu opbygget, men er 

siden efter afbrudt. 
Altsaa har 18 Maskiner fordetmeste vceret nye 

opbyggede, og nu ere ei flere end 6 tilsyne. 
Udi de uu staaende 5 Krudt-Slampe-Maskiuer 

er ialt 274 Metal-Krndt-Mortere med Stamper. 
Vandledningerne til alle 6 Maskiner blev stedse, 

efter forste Opbyggelse, indtil Aaret 1782, vedlige
holdt med daglige og anselige Reparationer, men 
derefter ganske af nyt opbygget. Pcrlene, Stolene 
og Stolperne under samme ere fordetmeste af Eeg, 
det ovrige af Fyr, og Beklædningen as norske 
IA Tomme Brcedder; disse Brcrdder besandtes at 
vcrre noget svage, allerhelst ved overflodig Vand
mængde; Hans Excellence var derfor betankt paa 
at ville anskaffe pommersk Trcr, og deraf lade skiccre 
2^ Tomme Planker til Beklædning, hvilket virkelig 
var skeet, dersom han havde levet i lcrngere Tid. 

At opbygge en Steen-Valse-Maskine for Krudt
tilvirkning, var nogle Gange af Hans Excellence 
omtalt. Allerede i Aaret 1765 blev indkiobt og til 
Frederiksværk hidbragt de dertil brugende 6 store 
rhinske Mollestene, hvoraf de 2 storste bestemtes til 
Liggere, og de 4 mindre til Lobere; disse skulde 
fores med Metal-Plader, for at forebygge Far
lighed. Stedet til Maskiuens Opscrtning udvalgtes 



hvor nu 6te Krudt-Stampe-Maskine er pladseret; 
men da de allerede opbyggede Krudt-Stampe-Ma

skiner kunde tilvirke saa stort Qvantnm Krudt, som 
til Leverancer ndkrcrvedes, og han desnden holdt 
Stampe-Maskiner lige saa sikkre og duelige til Krndt-
Compositioners Formning, som hine, og det tillige 
er bekiendt, at med een Stampe-Maskine kan til
virkes saa meget Krudt i 24 til 36 Timer, som en 
Palse-Maskine neppe i en heel Uge kan tilvejebringe, 
og den forste ansaaes mindre farlig, saa kunde han 
aldrig beslntte sig til at lade Valse-Maskiner opbygge. 

Ved Eftertanke og Overlcrg skal Mange befinde 
dette at vcere velbegrundet; vil man derimod giore 
Indvendinger, at paa Valje-Mastlner vendes Krudtet 
bestandigt, som giver kompositionens Species en 
noiere Sammenblandede, kan dette besvares; ved 
Stampe-Maskiner kan ligeledes Arbeiderne befales 
at vende Krudter 6 u 8 Gauge ved hver Indiats, 
samt tilholdes at bryde de Klumper, som i Stamp
ningen ere sammentrykkede, og ikke vande Satsen 
for meget; ^aa vil det vel erfares, at <^tainpe-Ma-
skiner kunne fabrikere ligesaa kraftigt og tort Krudt, 
uden formegen Slamniug ved Forbrugeren, ?om 
Valse-Maskinerne. Paa disse Grunde er Palse-Ma-
skinen ikke opbygget, men Stenene dertil haves r 

Behold ved Frederiksværk. 
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Nedenfor vestre Salpeter-Hytte paa Krndtvcrrket 
sindes ansort paa Charte-Beskrivelsen under Nr. 61 
en Hytte til Brcrnde og Kul. Denne er ikke til, 
men paa Stedet ftod i Aaret 1765 en Biudings-
vcrrks Bygning med Mnnr og Steen-Tag, 4 Fag 
lang og 8 ir 9 Alen dyb; ndi dette Hnns sigtedes 
det torre Krudt, ved 5 Mand, med Haandskraft fra 
Stovet. 

Det var i samme Aar 1765 den 25de Angnft 
om Estermiddagen Klokken 2, at dette Hnns sprang 
med en overmaade stcrrk Lyd eller Knald. De 5 
Mand, som paa den Tid vare i Hnset, mistede i Hast 
Livet, og bleve opsamlede i mange adskilte Stykker. 
I Hnset var antcendt et Qvantnm af 30 til 40 Ctnr. 
Krudt af Stov eller Meel; alle Parkets Bygninger 
lede megen Skade ved Jordrystelsen, som fulgte ved 
Slaget. 

I forste Forvirring vidste man ikke hvor Skaden 
kom fra, eller hvad der var skeet, siden alle Krndt-
Maskinerne vare taglose, saavelsom de andre Byg
ninger. Ester lcrnge Leden erindredes Stedet, 
hvor denne Bygning havde staaet, hvilken var 
saa rendset, som der aldrig havde staaet nogen 
Bygning. Af Bygningens Materialier vare ingen 
i Ncrrheden at sinde; Grundstenene alene havde ind-
trcrnget sig i den uden om Hnset opkasteve Jordvold. 
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Disse 5 Mcends Levninger bleve paa det hcederligste 
begravet, og en Tale blev holdt over dem as Stedets 

Prcrst Hl. Schönon. Enkerne fik hver nogen Pension; 
men paa Stedet hvor Bygningen havde staaet, kom 

ingen Bygning siden. 
Hvorsra Ilden sknlde vcrre kommet i dette Sigte-

Huus sormodedes stedt ved een as disle 5 )lrl)eidere, 
en gammel Mand sra Meelby ved Navn Ole Jensen, 
som imod forbud dog stial sig til at ryge ^obak. 
Maaskee har han i Middagstiden reget Tobak, stukket 
Piben i Bnxelommen uden at nnder>oge, om der 
endnu var uogeu Ild tilbage i Piben. Ved Bevæ
gelsen, som haves ved Krudt -Sigtningen, kan dette 
vacre saldet ud og sattet Ild i Klcrderne, ^om as 
den sine Krndtstov vare ganske bestroede, og lettere 

sattede Ilden, hvorved denne Ulykke skeete. 
Udi Aaret 1764 i Januar Maaned sprang en 

Torrestne - Bygning; derudi var ei mere end een 
Tonde Krudt, som stod ncrr ved Kakkelovnen og 
sprang; hvorsra deuue antcrndtes, kunde ikke opdages 
videre, end at paa Kakkelovnen sandtes en temmelig 

- stor Aabning; formodentlig har Torv Ilden, som da 
'  brugtes, ikke vcrret tilsulde udslukket, og en Glod kan 

vcrre salden igiennem Aabningen ind i ^orrestnen, 
ncrr ved Krndttonden, og soraar^aget Llntcrndel>en. 
Hvorsra det nu end var, ^aa giorde dog det lidet 
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Qvantnm Krudt saa stcrrkt Modtryk, at Taget blev 
afkastet, og Ilden omfattede hele Bygningen, der 
gav Arbeide fra Klokken 6 Aften til 3 Morgen, 
forinden man fik Ilden slukket; Huset blev uedrevet 
og adspredt. 

I Aaret 1765, i Januar Maaned, sprang atter 
en Torrestue-Byguing; derudi var omtrent 13 Ctnr. 
Krndt, som skulde torres. Dette Huns blev af Krud
tets Kraft ganske adsplittet og kastet omkring paa 
Engen, men ikkun lidet Ild greb fat i Trceerne. 
Stedet, hvor Bygningen havde staaet, var rendset, 
undtagen Gruudsteuene. Efter Kakkelovnens Besig
telse, besandtes den at vccre sprungen, hvorfra Aar-
sagen blev udledet og angivet. Disse tveude Torre-
siue-Bygninger stode Norden for Salpeter-Luttrings-
Huset paa Engen, ikke langt fra Deien til nuvcrrende 
Aase-Bro. 

I Aaret 1782, den 1ste Mai, sprang en Torrestue-
Bygning, som stod opbygget paa det Sted, hvor 
nn Krudt-Prove-Stangen er »preist. Derudi var 
efter Augivende henved 24 Centner Krudt, da deune 
sprang, og Skildvagten ved Krudt-Magazinet Nr. 3 
havde iagttaget, at et Stykke Trce med Ild udi blev 
fort over Salpeter-Laboratoriummet o'g faldt ned i 
Krudt-Korne-Maskinen, hvorved den, som forhen er 
anfort, sprang, og den Vcrgt af henved 30 Centner 

6 

z 
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Krudt og Meel, som var i Kasser, Sigter og Ton-
der bleve oploste til Rog; fra denne antcrndtes lige
ledes 3die Krudt-Stampe-Maftine, der med Sats 
sprang, som forhen er anfort. Aarsagen til denne 

Torrestnes ulykkelige Handelse var for stcrrk Ild. 
hvorved Kakkelovuen befandtes at vcrre revnet. 

Derester blev en ny Torrestne-Bygning opbygget 
paa det Sted, hvor den nnvcrrende staaer; men 
omtrent 2 Aar efter dens Opbyggelse sprang den, 
den 23de October 1784; dette skeete ligeledes ved 

for stcerk Ildning. Krudtet, som derudi befandtes, 

var imellem 2^ til 30 Centner. 
Paa samme Sted blev da igien opbygget den 

nu staaende Krud t-Torreftue-Byguing, hvis Indret
ning bestaaer i 2de Kiokkener i den ostre og vestre 
Ende; til hvert Kiokken er ansat en stor rund Kak
kelovn i tvende Dele, som er opsat i den nndt i 
Hnset apterede Torrestue. Udi disje tvende murede 
Nischer blev indrettet Iernrister til Steenkulsbrug; 
disse Kakkelovne ere stobte ved Vcrrket, ere 3 til 3z 
Tomme tykke, og hver veier henved 25 Skpd. Midt 
ndi Torrestnen, Alen paa hver Side fra Kakkel
ovnene, er opsat Stellager, hvorpaa kan opscrttes 
000 Krudtlader, hver med 10 »Krudt, til at torres, 
der udgior 00 Centner. Ildningen varer omtrent 
30 til 36 Timer, og paa det at Ilden ikke stal 
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drives for stcrrk, er udi Skillerums-Muren fra hvert 
Kiokken et Vindue indsat, bvor inden fra i Torre-
stnen et Termometer viser de Grader, hvorefter Ild-
ningen i Lvnen skal vedligeholdes. Dette er til 
Dato gaaet lykkeligt siden den Tid, og kan det ved 

tro Folks Forsigtighed og Eftersyn formodes det 
samme for Fremtiden. 

Udi alle de forhen sprnngne Krudt-Torrestne-
Bygninger var ikkun et Kiokken i den ene Ende af 
Huset, og en Forstne med Skillerumsvcrg og Dor 
til Torrestuen. Indretningen med Stellagerne mod
tog ikkun 29 til 30 Centner Krudt til Tore. Da 
nu Heden ncermest Kakkelovnen virkede Torring paa 
det der opsatte Krudt, knnde det nederste, eller det 
lcengst fra Kakkelovnen ei faae faa Meget; thi ikke 
alene den lange Frastand fra Heden, men de fug
tige Dunster fra Krudtet blev lcrngst ved i det 
koldeste Rum, altsaa kunde Krudtet ei der fuldkom
men torres; enten skulde altsaa de nederste Lader 
flyttes ncermere Ovnene, eller Heden formeres. At 
formere Heden havde alle Tider ulykkelige Tilfalde 
til Folge, som Foranforte bevidner. Ved de forste 
Torrestne-Bygninger bleve Kakkelovnene dertil for
skrevne fra Iern-Vccrkerne i Norge; de vare ^kantede, 
temmelig store, men opbrændtes og sprang snart for 
man sknlde vente det, men den pressende stcrrke 

6* 
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Hede haver og Haft Skyld derudi. Ester at Iern-
Stoberiet var anlagt, lod Hans Excellence dem forme 
og stobe her. Forst bleve de. paa det Sted hvor 
^.lden meest stoder paa. 2-z Tomme tykke; men da 
disse siden befandtes ligesom de norske at springe, 
blev Tykkelsen tillagt 1 Tomme, saa at de nn bru
gende er 3^ Tomme paa de nodvendigste Steder, 

hvoraf Nytten kan erfares. 
Da de forste Kakkelovne befandtes M'nngne. lod 

Hans Excellence forfærdige. baade af Kobber- og 
Jern-Plader, Fonteraler eller Kapper, lom med 
Skrueringe blev fastbundet om Kakkelovnen. Forst 
blev provet med at lcegge Leer imellem Kakkelov
nen og Fonteralet, for at forhindre, at hvis Kakkel
ovnen sprang, kunde Ilden ikke komme igiennem 
Leret og Fonteralet; men dette hindrede, at hvor 
stark end Ilden var, saa blev Heden dog langtfra 
ikke tilstrækkelig til Krudt-Torring. omendstiondt det 
stod dobbelt saa lcrnge som ellers. Leret blev da 
igien srataget. og de lose Fonteraler paastrnet. >.og 
forhindredes Heden, saa at den ei virkede M til
strækkelig. som den burde, hvorfor de aldeles maatte 
aftages og lade Kakkelovuens Tykkelse give den Hede, 
som bedre knnde aspasses, end naar Fonteralerne 
tillagdes; var det bleven muligt at benytte Kak
kelovnene med sine Fonteraler uden Svcrkkel,e af 
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i 
den udfordrende Hede, skulde Farligheden med 
Kakkelovnenes Sprcengning ikke vcrret betydelig, men 
da dette ei kunde skee, blev, som foran er meldt. 
Tykkelsen formeret 1 Tomme, som og ved god og 
forsigtig Omgang efter den Tid er gaaet lykkeligt. 
Udi de forste Aaringer brngtes Torv og Brcrnde 
til Krudtets Torring. men siden, indtil nn, bruges 
Steenkul. 

Af det Foranforte sees, at 4 Torrestner ere 
Iprnngne; der sindes endnn 2 gamle Torrestue-Byg-
ninger, foruden, den nye paa Krndtvcrrket, bvoraf 
den ene bruges til Fyrvcrrkeri-Laboratorium og den 
anden til Material-Huus for Krndttonder og Andet, 
altsaa 7 Torrehuus-Bygninger ere opforte, men 
ikkun 3 ere tilsyne. 

Det var i Aaret 1768, omtrent i Juli Maaned, 
en Aften Klokken 10 eller II, at en Ild ndbrod i 
det dengang vcrrende Salpeter-Laboratorinm, hvilket 
nu, men mindre, er Kulbrcrndings-Hnus. Denne 
Ild fortcrrede alle brandbare Materialier, uden at 
kunde standfes; thi da Ilden havde antcrndt det 
luttrede Salpeter, hvoraf derudi fandtes en anselig 
Mcengde shvormeget i Vcegt blev mig ikke bekiendt), 
jaa var det en Umulighed at faae det dccinpet eller 
udslukket. Da der derpaa ikke var Mere for Ilden 
at fortcrre, qvaltes den af sig selv og efterlod kun 
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de ubramdbare Graasteens-Mure tilbagestaaende; 

Lykken foiede det, at ingen Blcest indsaldt. thi ellers, 
med nordlig Vind, stode Krudt-Maskinerne i Fare, 
og med andre Vinde, de ovrige Bygninger. Udi 
denne Bygning, som forinden den afbrcrndte, havde 
50 Alens Lcrngde, men Dybde og Hoide med nn-
vcrrende Salpeter-Laboratoriums Bygning, vare trende 
Salpeter-Lnttrings-Kicrdler, Kulbrcrnding og Sigt
ning, Svovlstodning og Sigtning, Iudveinings-Huus 
sor Krudt-Satser til Maskinerne, Aslnkke til et Qvan-
tnm luttret Salpeter, samt et lidet Contoir; hvorfra 
Ilden kom, kuude el opdages, men formodedes at 

vcere kommet fra Knlbrcrndingen; hvorfra det nu end 
var, stod der dog ikke mere tilbage end de blotte 
Mure. Saasnart skee kunde blev dei igien indrettet til 
Salpeter-Luttring med videre, jom vedblev indtil ^ 
Aaret 1787, da nnvcrrende Salpeter-Laboratorium 
med alle sine Indretninger blev omdannet fra raa 
Salpeter-, Svovl- og Korn-Magazin til dette. Del 
forhenværende Lnttrings-Hnns blev forandret til 
Kulbrcrnding, Sigtning og Forraads-Oplag af Kiil, 

saaledes som det nu er. 
De ovrige Krndtvcerks-Bygninger ere for Be

boere, undtagen det forhen omtalte Vcrrksted for 
Vandhinl, Stierne- og Kokkehiul samt Drevs For-
fcrrdigelse, samt tvende Salpeter - Jords - Hytter, 
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hvor endeel god Salpeter-Jord staaer i Pyramider, 
og Vagt-Huset. 

Dette er for Krndtvcrrket det vigtigste Foregaaede, 
som vides at sortcrlle, og der resterer ikkun at ansore 
deu Mcengde Folk, som derved er ansat, og i hvad 
Hensigt samme er skeet. Hans Excellence havde til 
bedre Oppasning og sorsigtig Omgang med Krudt-
behandlingen tilstaaet Krudtmesteren overslodig Mand
skab, paa det ulykkelige Tilfcrlde kunde forebygges, 
og ikke paaskydes, at Mangel paa Folk var Skylden; 
ligeledes naar Sygdom eller andre Hindringer fore
faldt iblandt Mandskabet, som nodte dem til ei at 
mode ved Arbeidet, der da Andre kunde vcrre ved 
Haanden, passende til Krudtarbeidets Fortsættelse. 

Hermed endes Frederiksværks vigtigste Behand
linger og Forandringer med Bygninger og Indret
ninger, som nok kan sees ikke at vcrre en snldkommen 
Beskrivelse, men ikkun uogle Fortællinger, saavidt 
en uvant Pen formaaer at opscrtte; om derndi ei 
tydeligt og forstaaeligt skulde vcrre forklaret enhver 
Indretnings Omdanning med videre, da bedes at 
oversee denne Feil og betcrnke, deels den lidet sor-
maaende Pens Evne, som og, at ikkun lidt mere 
end Eftertanke har vcrrel Vejledning til det Anforte. 
Alt hvad heraf kan nddrages, er Hans Excellences 
bestandige Strcrben for Industriens Fremme, samt 



Ncrringsveie for mange Mennesker, ved adjkillige 

provede Fabricaters Tilvirkning; at store Bekost
ninger derpaa vare spildte ved seilstaget Haab, hindrede 
ham dog ikke sra at gwre flere Forsog, nden Be
sparelse paa de dertil udfordrende Udgifter; derved 
vandt Arbeiderne, saavel i Ncrringsveie, som i Viden
skaber, saa at en anselig Deel Hnnsmcend og nngt 
Mandskab af Frederiksværks Gods kan, uden for 
Bondestanden, sinde deres Levebrod ved adskillige 

Konster og Professioner. 
Hvad videre af andre Forsog Hans Excellence 

har ladet anstille, nden at trattes, skal nogle deraf 
blive fortalt, uden Smiger eller Sandheds Over

skridelse, og derpaa begyndes med hans store ^m^org 
og Iver for Jordens Befrugtning med Trcrers Plant
ning, Skov og andre Froers Udsaaning, lamt hvor 
utrcrttelig han har vceret, omendskiondt de ncrsten 
uduelige Steen- og Sand-Arters Jord var mod
villig til at give Vcrxt; dette har jeg siden den 
22de April 1763 baade seet og er Vidne til. Stedet, 
som Frederiksværks Omfatning indeholdt, forinden 
de 1600 Alen paa nord og sondre Side bleve til-
maalte, var et ndneligt Overdrev og endeel Flyvesands 
Bakker. Vel har syden for Vcrrket paa de Bakker, 
hvor Krudt-Magazinerne nn staae, staaet endeel 
Begeskov, men samme var ruineret sorend Hans 
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Excellence modtog Vcerket, indtil paa nogle enkelte, 
gamle, krnmme og ei til andet end Brcendsel bruge
lige Trcrer, som endda ikke bleve bortryddede, forend 
de ei mere bar Blade. 

Begyndelsen med Plantningen blev saavel giort 
paa Krndtvcerket. som ved Hoved-Canalens-Indlob, 
eller Mundingen fra Arressoe. Paa begge Sider af 
denne Canal fra Indlobet til Vcrrket. plantedes Aar 
ester Aar alle Sorter Trccer, Piil, Elle, Birk, Hessel, 
Eeg, Bog, Gran og andre Planter, samt nedlagdes der 
en Deel Skovfrs, hvilket nu viser sig i god Vcrrt, 
og da der fra de forste opkastede Bakker, forinden 
Aaret 1763, af det lose Sand var skeet tvende Udskud 
eller Sandskrid, hvorved Aaen blev dcrmmet, og Vandet 
blev hindret fra at lobe til Vcrrkerne, forend det 
igien maatte oprenses, og for at det ei oftere skulde 
udbryde, blev sra Vandets Flade, indtil den overste 
Kant af Bakkerne, overalt beplantet, hvilket ei behover 
at anfores, da det haves for Dinene. Endskiondt 
nu ofte af 10 Planter ikkun een slog an, maatte 
dog andre scrttes isteden og forsynes ved Rodderne 
med Leer, sort Mnldjord og Giodning, samt belcrgges 
med Tang, og dermed saalcrnge vedholde, indtil det 
lykkedes, da tillige de i Vcrxt staaende kunde skiule 
Solens Brcrnding paa de nye Planter. Dette nn 
fornoielige Syn for Diet blev forst anbragt af 
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Nodvendighed, for at sammenbinde Bakkerne, at de 
n igien skulde udbryde i Canalen; men hvor nyttigt 
er det ikke i mauge Henseender, dette kan ethvert 

eftertankende Menneske selv satte, der sinder ^yst og 
Smag i Naturens Forbedringer. Saaledes var Hans 

Excellence sindet, hans storste Fornoielse bestod i at 
see disse saa, as en stor Mcrngde Poder, og at 

tvinge Naturen til Fremvcrxt. ^ 
Fra Canalens Landsiders Beplantning kan be

tragtes de anlagte Alleer, Plantningen omkring Værk
stederne, Hoved  - Aslobs - (kanalens andet Asfald, s^a 
Hoved-Goldflnsen indtil Roeskildesiorden, hvor dog 
Pileplantningen ei vil sremmes, men Metrcrer ere 
villigere; item Engene, Hangerne, den indhegnede Skov 
ved Arressodal, Veien til Brederod og Winderod, 
alle beplantede, og endelig Krndlvcrrkets Pladser, hvor 
un en ung Skov af alle Sorter Trcrer befindes. 
Denue Beplantning har ligejaavel join kanalens 
haft Hensigt; thi deels kan de voxende ^ra^er standse 
Vindens stcrrke Anfald imod Krudt-Mastinerne. deels 
forhindre Sandflugten, at den ikke jaa lige kan 
virvle og flyve ind i Maskinerne, efterdi nn overalt 
er trukket Grcesskorpe, eller det saakaldte Grousvcrr, 
imellem Trceerne, der gtver en frugtbar Grcrshost, 
og deels eudnu, som er det nyttigste, at Mennesker 
kan passere Hovedveien imellem Maskinerne og calpe-
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ter-Laboratorinmmet, og om da ulykkelige Hcendelser 
ved Maskinerne indtraf, hindrer Trcrerne, at det 
adspredende Tommer og Brcrdder ei kan beskadige 
dem. Trceplantningen er nu der i saadan Vcrxt, at 
endeel deras gierne kan ryddes til brugbar Tieneste. 

De trende Enge, som sindes, den forste imellem 
Aase-Bro-Veien og Krudtvcrrket, den anden imellem 
Krudt-Maskinerne og Saug-Mollen eller Hoved-
Aflobs-Canalen, og den tredie fra bemeldte Canal til 
Strand-Magazinet, vare begroede med meget smaat 
Lyng og lidet Grcrs; Hans Excellence lod dem derpaa 
i Aarene 1772, 73 og 74 opploie og besaae med 
Scrd; dette skeete ikke sor at profitere ved Scrd-
avlingen, da det udkomne ikknn gav liden Indtcrgt 
imod Bekostningen, men for at cnltivere Jorden og 
giore Engene beqvemmere til Grcrsvcrrt, og at jevne 
Jorden bedre for de derpaa vcrrende mange Tuer. 
Efter Sceden blev samme Enge besaaet med Klover 

og Horfro. 
Af Indgroftninger og Voldscrtning om Vcrrket 

og de tilliggende Jorder er udsort, af erfarne Folk 
fra Holsteen, ndi Aarene 1774, 75 og 76, 5005 
Favne dobbelte Grofter med Volde midt udi, og 
derpaa plantet 55,055 Stykker Hessel- og Tiorne-
Planter, samt nedlagt paa bemeldte Volde imel
lem Planterne 8 Skiepper Ronnebcer, 2 Skiepper 



Hyldebcrr, 4 Skiepper Haugtiornfro, 3 Skiepper Hyben-
tiornfro, 13 Skiepper Ellefro og 2 Skiepper Bogefro, 
og ved Ledene opsat 50 Favne Steengierder; men 
da der paa de fleste Steder er Heilande, tor Sand
jord, og Volden staaer saa meget hoiere over Jord-
fladen, saa bleve ikknn faa i Veert, og dog meget 
langsom. Volden kunde ikke holde Pcedsken vedlige, 
som Rodderne behovede. men sank ned i Iordfladens 
fastere Bnnd, uden at tildele Rodderne synderlig 
eller nodtorftig Pcedske; da disse vare ndgaaede, 
bleve de vel besatte med andre levende Planter 

isteden, dog uden nogen Fremvcext. 
Ester at Gronnesse - Gaarden var oprettet, 

blev den Landevei, som endnu er dertil, anlagt. 
Denne Veis begge Sider bleve beplantede med Elme-, 
Aske-, Elle- og Pile-Planter, men da Strandvandet 
ved Hanehoveds-Bakken ofte oversvommede Peien, 
Stormvindene brusede tillige overalt, Qvceget brod 
paa Trceerne og onde Mennesker baade overbrcekkede, 
losrykkede og mishandlede Trcrerne paa andre Maader, 
saa, endskiondt der stedse bleve satte andre isteden for 
de beskadigede, kunde det dog ikkun lidet kicelpe til 

at bringe en blomstrende Allee tilveie. 
For at forfoge Trccernes Flytninger paa ndjcrd-

vanlige Tider, lod Hans Excellence ofte i Mai, 
Inni og Juli Maaueder optage Frugttrceer fra et 
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Sted og plante paa et andet; mange Trcrer bleve 
i Fremvcrxten; iblandt dem var et stort Vald--
nodetrcr, maciskee 30 til 40 Aar gammelt; dette 
Trcr havde staaet ved ny Hovedbygning Arressodal, 
var sygeligt og Barken revnet; dette Trcr blev 
optaget i Juli Maaned og plantet i Hangen, for
synet med Leer og Muldjord og flittig vandet; her 
voxte det bedre end forhen. Aaret derpaa blev det 
atter flittigt oppasset og gav nye Skud af Grene 
og Blade, om jeg mindes ret, stod det i Vcrxt endnu 
det tredie Aar. Omtrent i Aaret 1770, da en haard 
Vinter indfaldt med stcerk Frost, og G-artneren havde 
forglemt at opbinde med Halm de voxne Valdnode-
trcrer, baade paa Gaarden og i en Hovedallee' i Han
gen, henved 120 Stkr., forfros de ncrsten saa stcerkt, 
at Barken revnede. Dette gik Hans Excellence saa 
overmaade til Folelse, at han sagde, at han hellere 
vilde miste en stor Kapital, end dette skulde ind-
trcrfse; Gartueren blev vel derfor tiltalt, men det 
var for sildigt. Foraaret derpaa lod Hans Excel
lence alle disse Trceers Toppe afkappe og besmore 
med Banmvox og behandle paa bedste Maade. I 
den derpaa folgende Vinter bleve de opbundne med 
Halm, samt lagt Hestegiodning ved Rodderne, og 
pleiet >aa godt som muligt. Derved bragtes de ei 
aldeles fortorrede Rodder til at give Trcrerne sin 
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Naring, saa at de fleste. Aar efter Aar, kom lidet 
til Fremgang, men de vare dog Ivage, og tabte ester-
haanden paa Bcrxten; da lod Hans Excellence dem 
tilfidst afkappe ved Roden og derefter overlade dem, 
om de da vilde voxe; dette skeete med dem i Hangen, 
og det lykkedes, at de fleste fra Roden har ndst'ndt 
friste og starke Grene, som kan sees endnu at ved
blive. Af de paa Hovedgaardens Plads plantede 
ere nogle ndgaaede og opgravede, de andre staae i 
temmelig god Vcrxt og barer Frugter eller Vald-

nadder. 
Saaledes vedblev Hans Excellence at befordre 

Plantningen; hvor der befandtes noget Sted^med 
Steen-Arter, Rod-Sand og ellers ndnelig ^ord. 
der skulde plantes. Ofte forsikkrede Gartneren, efter 
et Forsog, at det ikke gik for sig paa det Sted. 
Jeg for min Part mistvivlede ligeledes, men efter 
Ordre, maatte der deels reoles og deels ploies. jaint 

belcegges med Leer. god Jord, Giodning og der-
paa plantes og saaes. Vel blev ei z i Laxten 
af de Plantede, men for de ndgaaede lattes der 
andre isteden, indtil Naturen, tvungen, nodtes til at 
give Vcext. Paa adskillige Steder blev jaaet Klover-
og Grcrsfrs; item plantet Potatoes, hvoraf den 
davcrrende Bager maatte bage Brod; dette Brod 
var behageligt og godt, naar det var nybagt, men 
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naar det blev gammelt, var det overmaade tort og 
usmageligt. Adskillige Frngttrcrer og andre Trcrer 
bleve kiobte i Bamberg og andre Steder, item Pcere 
og Balsam-Poppeler; de fleste deraf vare ofte for-
torrede, naar de ankom, men atter og atter ind-
kiobtes andre, saa at Plantagernes Bekostninger 
have medtaget anselige Capitaler, hvori jeg ikke 
feiler, naar jeg siger overhovedet, at hvert Trcr, som 
nn staaer i Vcrxt, bor ansees for 12 til 16 Stykker 
og paa sine Steder flere, altsaa et lidet Ovantnm 
ilive, imod den store Mcrngde, der bnrde vcrre. 

Da her omkring i Egnen fandtes adskillige Bakker, 
og derfra ndflod mange Kilder, og dette gav Formod
ning, at derndi fandtes Leerarter, som var en nodven-
dig Artikkel for Virkets Drift, saa blev der i endeel 
Steder gravet og estersogt, hvorom allerede foran er 
anfort nogle Steder under Fajance-Fabrikken og 
Mnnr- og Tagsteens-Brcrnderiet, hvorfor her ikknn 
anfores de endnn tilbagestaaende Eftersog. I Biorne-
Hoveds-Bakken fandtes godt Leer til Formninger i 
Stoberierne, hvoraf i endeel Aar ei fra andre Steder 
blev tagen. Der fandtes tillige et Slags Leer, som 
havde den Fiinhed, at deraf kunde forfcrrdiges Por-
cellain, men eftersom deras ikknn var lidet i kvantitet, 
og det laae i Lag, ei tykkere end 5 til Tomme, 
og imellem store Sandlag, saa lonnede der ikke 
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Umagen at udgrave Sandet; derimod bruges det 

endnu, saavel ved Meta!- ?om Iern-Stoberierne. 
Under Krndt-Magazinet Nr. 8. i samme Bakke, 

men henved halvandethundrede Skridt fra stdstmeldte 

fine Leer-Lag, fandtes en Slags Sandsteen, der 
dog ei endnu var vel sammenlagt. Deraf lod Hans 
Excellence et Qvantnm udgrave og transportere til 

Teglbrcendingsovueue og der brcende til Kalk; men 
da det efter Brccndingen ikkun gav meget lidet Kalk og 
i denne var saa overflodig Sand, at ikke iaa meget be
hovedes til Kalkslagning, og Bekostningerne derpaa vare 
dobbelt imod Zndkiob, saa blev ikkun dette ene Forsog 
giort, og ikke siden gravet Sandsteen fra dette Sted. 
Efter at Formleret i endeel Aar fra Biornehoveds-
Bakken var brngt til Stoberierne, syntes den at 
blive for magert og havde for meget ^and og mem 
Arter ved sig; der sogtes da paa andre Steder efter 
Formleer, og der blev da, paa Flyvesandet, hvor Ad-
zerboe Slot havde staaet, fundet god Formleer, hvoraf 
der atter i nogle Aar blev brugt; siden efter er 
der andre Steder paa Flyvesandet opsogt, hvorfra 

hidindtil er udbragt det Fornodue til Formninger. 
Imellem Tidswille og Rowe-Fiskerleier, i Strand

bakkerne, sindes et Slags morkeblaat Leer, der er 
meget reent og sedt. As denne Leer har en Huns-
mand udi de saakaldte Morme-Tiughu^e paa Erouboig 
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Amt, prcrpareret og brcrndt Tobakspiber. Hans Excel
lence lod prove dette Leer hvorledes det vilde for
holde sig i Brcrnding; da deraf forfærdigedes Steen, 
^om bleve indsatte i Jern-Smelteovnene, knnde de ei 
ndholde Ildens Kraft, men smeltede og ndflode som 
Glas. Paa Kroghois Klint eller Bakke, ved Knl-
hnns-Renden, fandtes meget sunt Leer og Sand, 
men Veien dertil var for lang, og da ingen fine 
Leerarter nodvendigt behovedes, blev intet derfra hid
fort. Paa Eftofte og Haagendrnp Marker, saavel-
jom paa Cregome Overdrev, blev fundet Mergelarter, 
dog ei i Mcrngde; deraf forsogtes hvad Indhold 
samme havde; ved Oplosningen befandtes den at 
bestaae af mindre Kalk end Sand- og Leer-Dele. 

Da Metal-Stoberiet med sine Smelteovne sknlde 
opfores, behovedes til Ovnene ildfaste Stene, for 
Arner og Gevolber sikkre, paalidelige og af Ilden ei 
for hastigt oploselige Massers Indhold. Dertil var 
almindelig brngt kolnsk Leer, saavel as det hvide som 
af det blaa; men Hans Excellence aftalte med den
gang vcrrende, nn afdode Gietmester Henrick Horn
haver at giore Prove med bornholmsk Leer. Dertil 
ankom da et Ovantnm bornholmsk Leer, sort Sand 
eller Grnns og Sandsteen; Sandstenen blev brcrndt 
og stodt, samt meleret med Leret, noget kolnsk Leer 
blev tilsat og deraf blev forfcrrdiget Ovnesteen; men 

7 
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da de bleve provede. besandtes de for blöde og 
oploste sig i Ilden. Der maatte altsaa ester benannte 
Mester Hornhavers Paastand tages Prover af kolnik 
Leer alene, nemlig Z Hvid- og z Blaaleer med 
Skieldsand til et Sat-Steen, og til et andet Scrt 
Z kolnsk og Z bornholmsk Leer. Disje tvende Prover 
bleve giorte. og da de ikke veeg noget fra i hinanden 

i Ildholdbarhed, fik Mester Hornhaver Frihed at 
prceparere Leret og danne Stenene saaledes, som han 

selv vilde Naae til Ansvar for. 
Saa lccnge han levede vedblev han at bruge 

kolnsk Leer til Tvnesteen. Z Hvid- og ^ Blaalen. 
og ban vilde sjeldent bruge bornholmsk Leer dertil. 

Efter hans Dod bar saavel Hornhaver jom teissen-
stem casseret det blaa kolnske Leer. de vilde ikkun 
bruge Hvidleer M Steen. Da Hans Excellence for 
omtrent 12 Aar siden horte Tale om de engel,ke 
saakaldte Fire-Bricks. eller ildfaste Stene, lod han et 
lidet Parti hidkomme og prove. og da de besandtes 
mere holdbare imod Ilden end de her sorscerdiged«.. 

forskrev han sra England et anseligt Ovantnm. og 
for at have dem passende til enhver Plads i ^vnen. 
blev forfærdiget og afsendt 10 Modeller af de Soiter 
Stene, som brugtes saavel til Metal- ^om til ^.nn-
smelte-Ovnene, hvorefter de skulde dannes, for at 
her kunde vare Forraad saavel til ny ^mbyggche 
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som til Reparationer; men da de ankom hertil, var 
der efter de l0 Modeller ikknn sire Sorter, og endda 
ei fnldkommen efter Modellerne; dog er der deraf 
hidtil bleven brugt til Jern-Smelteovnene, til Metal
ovnene derimod vare de lidet passende, og der haves 
endnn en anselig Mcrngde af samme Stene ved Frede
riksværk i Behold. 

Ded alle svcrre Bygninger lod Hans Excellence 
brnge store sprcrngte Kampestene til Grnndmnnr. 
Dette blev en saadan Lyst hos ham. at endskiondt 
ingen Bygning endnn var betcrnkt, maatte dog Aar 
efter Aar bestandig bores og sprcrnges Kampesteen 
til Forraad, deels ved Fiorden, deels i Andre 
Skov ved Arressoe, og deels i Scrdemarkerne og 
Skovene, hvor den Mcrngde Steen, som uden Nytte 
og til Hindring laae paa disse Steder adspredte, 
bleve vel anvendte. Desuden er en Mcrngde Diger 
ved begge Hovedgaardene Arressodal og Gronnesse 
med Kampestene opsatte, og paa det Murerne om 
Vinteren, naar stcrrk Frost standsede Muurarbeidet, 
ikke skulde vcrre ledige og uden Fortieneste til Livets 
Ophold, lod han dem hngge Qvadrat-Kampesteen, 
uden Bestemmelse hvortil; deraf haves et temmeligt 
stort Qvantnm i Pcrrkets Behold, som er beliggende 
baade paa Vcrrkets Plads og ved Arressodal. Trans
porten med begge Sorter sprcrngte og bugne Kampe-
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steen blev fordetmeste foretagen om Vinteren, naar 
stcrrk Frost og Snee giorde Kiorselen let at fore 
dem i Slcrde saavel over Land som over Vand. 

For at have et Slags Skibsvcerft, hvorved et 

Fartoi i Nodsfald kunde kiolhales og repareres, 
er den Staecade paa Skibsrheden pladseret. Alle 

de store Pramme, som bruges til Lp- og Udpib
ningen. ere nybyggede ved Vcrrket; et lidet Fartoi 

er overfkaaret og giort storre, samt nogle Baade 
ombyggede; dertil have bestandigt 1. 2 til 3 Skibs-
tommermcend vcrret lonnede og fundet deres Levebrod 
og Bopcele i Ncrrheden. Vel talte han om, at den 
Vei, som gaaer fra Skibsrheden til Äasebroen, tnnde 
blive en god Skibshavu, men at indrette den dertil 

gaves der ingen Qrdre til. 
Hensigten med alle Foretagender af mekaniste 

Forsog, saavelsom med de almindelige Haandvcrrk, 
var at briuge Godsets unge !Vcandstab ti! ^cvrdom, saa-
vidt som det behovedes, ikke just til Btestere i Kuustei, 
men til brngbare og flittige Flok i Det, dem blev 
befalet at forrette. Det lykkedes ogsaa nogenledes, 
saa at meget Faa, som have lart og ere blevne giort 
til Svend paa andre Steder, nu findes i Vcrrkets 
Tieneste, og iblandt Vcrrkets adskillige Lcrrlinger ere 
Nogle, der arbeide i Jern og Metal saa vel, at de 
overgaae mangen Amtsmester. -^a Hans Ercellence 
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ogsaa fandt megen Glcrde i at see mnntre Ansigter 
og Enighed, uden Kiv og Trcrtte, saa tillod han 
dem adskillige Lystigheder; han lod ogsaa, til Ung
dommens Underviisning i Munkken, en Hoboist fra 
det i Aaret 1788 her liggende Riberske Regiment, 
ved Navn Rembde, antage og lonne; ved bam 
er endeel oplcrrt i Valdhorn, Clarinet, Violin, 
Flente og Violonsel; dette, endskiondt ikke bragt 
til Fuldkommenhed, er dem dog til Nytte og For-
noielse. 

Til at giore Forbedringer saavidt muligt paa 
Jordbruget og Scrdbehandlingen, saavel paa Frede
riksværks tillagte Jorder som paa Bondergodset, 
lod Hans Excellence efter Modeller forfcrrdige adskil
lige. saavel norske-, svenske-, tydske- som engelske 
Plove. Han lod ogsaa nogle Mcend hidkomme, der 
skulde give Underviisning i Behandlingen med disse 
Plove; iblandt dem blev en Mand fra Saxen ved 
Navn Innck antagen, som fik en Gaard til Beboelse 
og Jordbrugs Drift i Cassemose By. Behandlingen 
med Jorderne sik han Tilladelse til at dyrke paa sin 
Maade. Denne Mand tog sig vel for at forbedre Jor
den, plante Trcrer og Potatoes, men ikke med Flid; 
Bonderne skulde af ham lcrre Flittighed og omhygge
lig Behandling af deres Jorder, paa en lettere 
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Maade; men som han med Kone var vant til at leve 

mageligt og overflodigt, saa sad han hen i 2 til 
3 Aar, og imidlertid fortæredes en Mcrngde laavel af 

Forskud i Penge som afVictualier, lamt vistes Efter
ladenhed med Gaardens Zstandholdelse, endskiondt 

han dertil fik sornodne Materialier; deraf kan da 
sees hvad Lårdom Bonderne af denne Äcands Under-
viisning kunde profitere. Vel havde han lovet at 
omgaaes Bonderne, tale med dem, see deres Omgangs-
maade ved Jordens Ploining, og ifald Jorden ikke 
ret igiennemarbeidedes, da at vi^e dem den rette 

Behandling, lcrre dem Frngttrceers Plantning, Pod
ning og ovrige Omgang med Plantning; alt dette 
havde vceret nyttigt og hans Pligt; men hans manker 
vare ikke saaledes, han sogte Levemaade og ingen 
Bryderier eller Arbeide. Da nu ^.iden efterhaanden 
gik bort uden at han havde giort videre end plantet 
Potatoes til eget Brug, samt og nogle faa Frngt-
trcrer i sin Hauge, tcrnkte han paa med Et at giore 
Regnskabet for fin Hnnsholdning op, og det paa denne 
Maade; en Dag tog han nemlig Konen med sig og gik 
nden at tage Afsked stiltiende bort, overladende Hans 
Excellence, til Betaling for alle Udgifter, intet andet 

end skuffelige Lofter; hvad Bei han havde taget blev 
ikke strax bekiendt, men nogen Tid derester Ipurgtes 
det, at han var i Helfingoer og havde taget reneste 
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som Gartner. Hans Excellence sagde da, lad ham 
vcrre hvor han vil, jeg forlanger ham ikke tilbage, 
og at giore ham ulykkelig agter jeg ikke, kan han 
kun opfore sig bedre paa andre Steder. 

Da det syntes besvcerligt med Scrdindhostningen 
her i Landet, hvor Kornet maa ligge nogle Dage paa 
Skaaret sounden det bliver opbundet, og eudnu mere 
naar Negn derpaa indtrccffer, da det oste ligger saa 
lcrnge, at det tager stor Skade, saa, sor at afhicelpe 
denne Besværlighed, vilde Hans Excellence lade '-Ven
derne undervise udi den i Jylland brugelige Maade, 
hvor Scrden opbindes strax efter Afmeiningen i Neg 
og scrttes i Hobe. De bleve altsaa satte til at 
behandle Scrdhostningen paa denne Maade; men 
da de dermed havde giort Begyndelse en Dag, 
vcrgrede de sig ved at giore det mere, og de sagde 
tillige, at denne Maade var mere besvcrrlig end 
deres gamle tilvante; de bad dersor at de maatte 
vedblive den. At bruge Tvang for at saae dette 
Fremmede indfort, var der Intet at udrette med. 
hvorfor det blev ved deres hidtil brugte Behaudling 
faavel ved Ploiningsredfkaber som ved Indhostningen. 

Et Aars Tid sorinden Hans Excel lences dodelige 
Afgang begyndte Bonderne at paatrcrnge Jordernes 
Udskiftning. De udi Eregome, Winderod og Brederod 
vare de Ivrigste, dog var der Flere, som ikke vilde 
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ud stiftes. De. som vilde udskiftes, paastode, at naar 
Enbver sik Sit for sig selv, kunde hau ploie. laae, 
hoste og giore alt efter sin bedste Skionsomhed 
udeu at foreskrives Tiden af andre selvkloge Bymand; 
han knude ogsaa have siue Jorder i Ncrrheden, over-
see, giode dem, pleie sine Creatnre, kort, ei klamres 
med urimelige Naboer og derved altid med Lyst og 
Flid forrette sit Arbeide. De Andre, jom ikke vare 
for Udskifning, foregav deres Markers maadelige 
Jordarter, hvorimellem vel fandtes gode Stykler 
Jord eller Agre, men naar Udskiftninger skeete. vilde 
en Mand bekomme al sin Lod af god Jord, en 
anden derimod af flet Jord; desuden vidste de ikke 
hvor de skulde grcrsse deres Creature scrrstilt, sinde 
Vand til dem og holde Gices, Sviin og Faar, de 
vare derfor bedre tient med Fcrlledsskab, da hver 
Mand havde Ager om Ager, Grccsning for .hele Byen, 
Vandsteder og andre fcelleds fordele. Hans örcel-
lence horte dem Alle, uden at sige andet, end at 
Udflytning skulde ve! betcrnkes. Godset her var jnft 
ikke af den Beskaffenhed, som andre Steder, her 
vilde findes adskillige Hindringer; nogle Byer laae 
meget beqvemt til Udskiftninger, andre derimod vanske
ligere ved maadelig Jord, Grccsning, Vand. Torve-
skicer med videre Mangel sor enkelte Udflyttere, og 
gierne vnskede han at de Alle kuude have Nytte af 
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alle de anforte Dele uden at mangle Een deraf, 
paa det de ved fcrlleds Arbeide maatte sinde deres 
rundelige Udkomme; dette skulde de til Udfletning 
paastaaende Bonder noiere overlægge og ikke tcrnke, 
at naar de ikkun vandt Fordelen derved, var det 
dem lige meget om de andre Bonder tog dobbelt 
Skade. De vedbleve med deres Paastand, og da de 
ikke fik af Hans Excellence Svar efter deres Begicer'ng, 
anfogte de det Hoylovlige Rentekammer, som viste 
dem tilbage til Hans Excellence, der svarede dem 
som forhen. Saaledes gik Tiden hen indtil Doden 
ncrrmede sig; hvad da hans endelige Beslutning var 
er udi Testamentet omtalt, og jeg har ikke nodig at 
anfore Samme, da det er almindeligt bekiendt. 

Hovedaarsagen til Fcrlledsskabets Qphcrvelse, at 
dette ei skeete, var, saavidt vides, deels Hans Excel
lences Mistro til at samme ikke skulde knnde ndfores 
til almeen Nytte for Bonderne, og deels (Hans Excel
lence gientog ofte den Spaadom, jeg lever ikke 
lcrnge. Giften i mit Bryst vil tage Livet af mig,) 
var han i det sidste Leveaar ikke meget for For
trædeligheder og Bryderier; sluttelig, naar Udskift
ningen i hans Levetid begyndtes og ikke kunde endes, 
vilde den baade for og efter paadrage Mange Uleilig-
heder, altfaa var det bedst ikke at begynde en Gier-
ning, som Tiden ei tillod Udforelse af. 
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For om muligt at bringe et storre Tillob af 

Band til Arressoe, der i endeel Aaringer har vcrret 
saa lidet, at fra Mai til October ikknn 4 til 6 Vand
hjul vcd Vcrrkerne knnde drives, giorde Hans Excellence 
sig al mulig Flid for at faae adskillige tilstoppede 
Groster omkring Frederiksværk udrensede, at Vandet 

dersra ingen Hindring fandt til Äslob i So«.n, 
dette hialp ei meget. Han vilde da fra ^troe-Lille-
Molle have giort Forsog med at faae gravet 
cn Groft eller Canal, hvorved Vandet kunde faae 
Lob til Soen, istedenfor at lobe til Hageljemolle 
og siden unyttig spildes i Roskildefjorden; derfor lod 
han opmaale Distancen og Iordhoiden, ?om dertil 
behovedes, men da Qverstag derpaa var giort, befandt^.' 
Bekostningerne at vilde bidrage noget anjeligt, og da 
det desuden ei knnde foretages forinden med Von
derne i lille Hagelfe, over hvis Marker denne Canal 
skulde graves, var skeet Overeenskomst, og da, lom 
var det vigtigste. Vandmcrngden om Vinteren vel vilde 
give Noget, men om Sommeren ganske Lidet, el at 
tale om de daglige Bryderier, som derved vilde 

forefalde, thi faavel Bondernes Creatnrer som ond
skabsfulde Mennesker vilde ei nndlade at nedtrade den 
opgravede Jord igien i Groften til Vandlobets Hin
dring. hvilket da stedse udfordrede, at Folk maatte 
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bruges til at oprense og holde Vandet i sit Lob 
til Soen, saa opgaves denne Plan. 

Hagelse-Molle havde Hans Excellence isinde at lade 
indrette til en Krudt-Molle, men da derved maatte 
tages i Betragtning deels Stedets eenlige Beliggenhed, 
deels at alle Materialier skulde transporteres enten 
ril Soes eller til Lands, som og at det fabrikerede 
Krudt enten sknlde ester Forscrrdigelsen strar bortfores, 
eller et Magazin opfores, hvorudi dette kuude hen
ligge indtil det skulde proves og da fores til Vcerket, 
og da alt dette paadrog store og unodvendige Bekost
ninger og betænkelige Omstændigheder ved Krudt-
Transporterne, og da Nodvendigheden ei ndkrcevede 
denne Krndt-Molles Anlceg, siden Krndt-Mastinerne 
ved Frederiksværk kunde bestride det aarlig udsordrende 
kvantum Krudt, saa blev paa Hagelje-Molles Foran
dring ikke begyndt. Der var endnu flere Aarsager, 
som hindrede samme, saasom ved at lade Golvan-
det lobe fra 1ste Mai til 29de Inli, paa det Bon
dernes Grcrs- eller Hohost ei skulde taves, hvorved 
^ Deel af et Aar uuyttig bortgik uden Arbeide, og 
dog at loune Arbciderne. Det vilde tillige vcrre 
fornodent at forandre og fordybe Vandledningen, paa 
det Vandet knnde give storre Presning og Tryk mod 
Vandhiulet, og dette befrygtedes ikke at stulde kunne 
tilveiebringes, med mindre hele Aaen eller Canalen. 
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som bringer Vandlobet fra Stro-Lille-Molle, maatte 
baade giores bredere og graves dybere, og endda 

vilde Vandmangel som oftest indtrcrffe, og de omkring
liggende Bonder finde Leilighed til med bestandig 
Klagemaal, ligesom lille Lyngby Bonder over deres 

Torvemoser, at söge Rettergang, hvortil Hans (Excel
lence meget sieldent havde Lyst og ei onst'ede at 

lade smaae Tvistigheder opstaae. 
Paa Angivelse af den i Aaret 1769 antagne 

Iern-Sinelte-Mester Andreas Sorge, at hans Fader i 
Altona havde endeel Kredsjern, som, naar Hans 
Excellence vilde kiobe og lade lamme hidbringe til 
Vccrket, han. Mester Sorge, da vilde udsmede til 
godt Stangjern, hvilket blev accorderet. Et i Vcrgt 
anseligt Qvantum hidsortes derfra, hvoraf Mester 
Sorge udleveredes 4036 T Kredsjern, fornodent 
Trcrknl og andre Materialier, samt Hielpere; der 
arbeidedes derpaa i 18 Dage og der udbragtes nyt 
Stangjern, men ei andet end rod- og koldstiort 
3014 tt, kviltet kostede efter Regningen henved 10 Rd. 
SkA, da dog dengang godt Jern fra Norge blev 
kiobt for 11 til 12 Rd. Sku. Til Undskyldning at 
jernet blev saa slet foregav han, at det laa i Træ
kullet, han skulde have Fyr- og Gran-Kul, men 
her kunde ikke skaffes andet end Bog-, Eeg- og Elle-
Kul; derved befriede han sig for Tiltale for at have 
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sormaaet Indkiob af Kredsjern fra hans Fader. At 
lade forsccrdige mere Stangjern vilde Hans Excellence 
ikke, siden fra Norge godt Jern knnde haves for 
mindre Indkiobspriis, Vandet spares, og Smelte-
Essen samt Vandfannrvcrrket paadrog sig ei nnyttige 
Reparationer. 

Det har og vcrret Hans Excellences Villie at 
anlcrgge en Staal-Fabrik her paa Stedet; dertil 
skal, forinden jeg kom til Vcrrket, en erfaren Mand 
vcrret antagen, men Grunden hvorfor dette ikke er 
ndfort er mig nbekiendt. 

I  Avisefterretningerne var der engang anfort 
en Maade, hvorledes Trcrmaterialier i Ilden knnde 
bevares for ei at opbrcrndes; dette bestod i at Trcret 
overalt blev tilklinet med Leer, der var prcrpareret 
med smaat skaaret Ho eller Halm. Endskiondt Hans 
Excellence ikke fastede Tro til dette Project, lod han 
dog en Dor og noget Stolpetrce tilstryge med det paa 
den angivne Maade prcrparerede Leer; derpaa sattes 
det i spillende Ild, hvilken vel ikke kunde stikke de 
indsmurte Brccder og Tommeret i Brand, dog nd-
brcrndte Hoet og Straaet, og Trcematerialierne be-
fandtes kulsvedne. 

Udi Aaret 1764 lod Hans Excellence et Qvantum 
Galmeysteen indkiobe og bringe til Vcrrket, omtrent 
50 SkT; den egentlige Hensigt dermed vides ikke. 
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maaskee for i Tiden at lade sorsoge med et Galmeye-
Messing-Fabriks Oprettelse, (ifter nogle Aars Forlob 
blev afgangne Gietmester Henrick Hornhaver beordret 
at giore nogle Prover, hvilke befandtes at blive 
kostbarere end at indkiobe Messing. Dette kenstod 
da i flere Aar efter denne Prove; imidlertid dode 

Gietmesteren, og hans efterlevende Son, Johan 
Peter Hornhaver, som blev ansat i hans Sted tillige
med Mester Johan Christopher Reiffenstein, bleve 
befalede at giore videre Forsog, hvilke bleve fore
tagne den 14de December 1787 saaledes: der blev 
udtaget 5 Dele af den meest til den mindst holdige 
Galmeye, hvilken blev brcendt og stodt og derefter 

smeltet, hvortil blev ndveiet: 

Til 1ste Prove. 
. Deraf ndkom efter Smeltningen 

1 d)arkobber. i ^ ^ ^ Messing, i Afgang 
1 - Galmeye. j ^ 

2den Prove. 
.  Deraf ndkom efter Smeltningen 

1 A Garkobber. ^ ^ ^ Messing, i Afgang 
2 - G°lm°ye, ^ 28 

3die Prove. 

Garkobbe 
Galmeye. 

Deraf udkom efter Smeltningen 
1 K Garkobber. <g ̂  Messing, i Afgang 

2 K, 26 Lod. 
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-ide Prove. 

l 2 Gark°bber » Smeltningen 
4 - Galmeye, s «°d Messing, > Afgang 

^ 3 Ä, 24 Lod. 
5te Prove. 

. - c- << ^ Deraf udkom efter Smeltningen 
1 n Garkobber. / ^ 
5 - Galmeye. W L°d Messing, i A,gang 

^ 4 u. 22 Lod. 
Disse Prover syntes ikke at vcrre noie nok fore

tagne, siden baade den meest og mindst galmeye-
holdige Steen havde ncesten eens Liighed i det ud
komne og ikkun maadelige Produkt, altsaa et Beviis, 
at de ikke forstode Galmeyestenens Behandling paa 
den rette Maade; dette ncegtede de heller ikke, hvor
for ingen Prover efter den Tid er foretagen. At 
der jo er endeel riigholdig Galmeye imellem det nn i 
Behold havende, tvivles ikke paa, naar en forstandig 
Smelter fik den under Extrahering, men dertil vilde 
Hans Excellence ikke beqvemme sig, da han havde havt 
saa mange Prover paa falske, egennyttige Project
magere, at han kiededes ved de Fleste; ban overlagde 
tillige, at til en Galmey-Fabriks Anlcrg burde 
Galmeyen haves i Ncrrheden eller ved Haanden; thi 
naar den fra andre Landes Biergvcrrker skulde ind-
kiobes og hidfores, vilde aldrig Produktet i Messing 
kunde scrlges for den Priis, som den kiobes for. 
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Adskillige Compositioner til smukke og skinnende 

Colenrer cis Fontenage-Messing til Lysestager, Uhr-
sonteraler etc., har Hans Excellence ladet giore, 

hvoraf 7 forstiellige her anfores jaaledes: 

1ste Prove: 2 Lod afsnit hamret Kobber, z Qvintin 
Fontenage. z Qvintin Mercnrinm. ^ Qvintin 

Saltartarie, Lod Salt. 

2den Prove: 2 Lod afsnit hamret Kobber, z Qvintin. 
6 Ess. Fontenage, ^ Qvintin Mercnrinm. 

z Qvintin Saltartarie, 1 Qvintin Salt. 

3die Prove: 2 Lod afsnit hamret Kobber, z Qvin
tin. 6 Ess. Fontenage, z Qvintin Mercnrinm. 
2 Qvintin Saltartarie. 1 Qvintin Salt. 

4de Prove: 2 Lod japansk Kobber, 1 Qvintin Fonte
nage, z Qvintin Mercnrinm. ^ Qvintin Sal-

tartarie, 1 Qvintin Salt. 

5te Prove: 2 Lod japansk Kobber, iz Qvintin Fonte
nage, ^ Qvintin Mercnrinm, Qvintin Sal-

tartarie, 1 Qvintin Salt. 

0te Prove: 2 Lod norsk Garkobber, 1 Qvintin, 
18 Ess. Fontenage, ^ Qvintin Mercnrinm, 
z Qvintin Saltartarie, 1 Qvintin Salt. 

7de Prove: 2 Lod japansk Kobber, 1 Qvintin, 9 Esj. 
Fontenage, ^ Qvintin Mercnrinm, ^ Qvintin 

Saltartarie, z Qvintin Salt. 
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Iblandt disse 7 Prover, som vel alle vare 
smukke, syntes den 6te Prove at vcrre den smukkeste 
og meest guldligueude, og da den lod sig godt 
polere, blev det derfor befalet, at den skulde bruges 
til Lysestager etc. 

Udi Aaret 1791 blev iudkiobt et anseligt kvan
tum i Vcrgt af russiske runde Kobberpenge. Disse 
bestode ei af Kobber alene, men havde en Tilsætning, 
som sluttedes at bestaae af Ieru og Bly, siden de 
vare meget skiore og knude letteligen brcekkes ved 
Hammerslag. For da at see hvorvidt Forbedring 
med Kobberkilscrtning kunde virke, blev efterskrevne 
7 Prover befalet at foretages den 20de October 
179!, nemlig: 
1ste Prove: 16 Lod Kobberpenge uden nogen Til

sætning, efter Smeltningen udkom 15 Lod, 
2z Qvintin, altsaa i Afgang 1^ Qvintm. 

2den Prove: 12 Lod Kobberpenge med 10 pCt. 
eller 1z Lod Garkobber-Tilscrtning, hvoraf ud
kom 12 Lod, 3^ Qvintin, i Afgang I^Qvl. 

3die Prove: 12 Lod Kobberpenge med 12 Procent 
eller 1^ Lod Garkobber-Tilsætning, hvoraf 
udkom 13 Lod, I^Qvintin, i Afgang ä^z^vt. 

4de Prove: 12 Lod Kobberpenge med 15 Procent 
eller Iß^ Lod Garkobber-Tilscrtning, hvoraf ud
kom 13 Lod, 2Z Qvintin, i Afgang L.vintin. 
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5te Prove: 12 Lod Kobberpenge med 20 Procent 
eller 2^ Lod Garkobber-Tilscrtning. hvoraf udkom 
13 Lod, 3.; Qvintin. i Afgang 2^ Qvintin. 

6te Prove: 12 Lod Kobberpenge med 25 Procent 
eller 3 Lod Garkobber-Tilscrtning, hvoraf udkom 
14 Lod, 2z Qvintin. i Afgang N Qvintin. 

7de Prove: 12 Lod Kobberpenge med 30 Procent 
eller 3^ Lod Garkobber-TWtning. hvoraf udkom 
15 Lod, z Qvintin, i Afgang 1/y Qvintin. 
Den forste Prove befandtes endnu efter Smelt

ningen stiv og stior, endskiondt den havde mijtet noget 
af sin Komposition; de andre 0 derimod befandtes 
hverken for stive eller blode, men vare tcette eller 
compacte og havde smukke'Coleurer. som ncrrmede 
sig Berlogne-Gnld og Tombak, dog vare de kobberrode. 
Endvidere bleve 7 andre Prover foretagne, saaledes: 
1ste Prove: 10 Lod Kobberpenge med 1 pb't. eller 

^ Fontenage-Til>crtning. hvoraf udkom 9^^od. 

i Afgang Z Lod. 
2den Prove: 10 Lod Kobberpenge med 2 M. eller 

^ Lod Fontenage-Tilsætning, hvoraf udkom 

10/y Lod, i Afgang ^ Lod. 
3die Prove: 10 Lod Kobberpenge med 3 pCt. eller 

Lod Fontenage-Tilicetning, hvoraf udkom 

9^ Lod. i Afgaug Lod. 
4de Prove: 10 Lod Kobberpenge med 4 pCt. eller 
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Z Lod Fontenage-Tilsætning. hvoraf udkom 
10Lod, i Afgang Lod. 

5te Provei 10 Lod Kobberpenge med 5 pCt. eller 

^ Lod Fontenage-Tilscrtning. hvoraf ndkom 
10 Lod, i Afgang ^ Lod. 

6te Prove: 10 Lod svensk Kobbermvnt med 10pCt. 
eller I Lod Garkobber-Tilscrtning. hvoraf ndkom 
10s'ss Lod. i Afgang Lod. 

7de Prove: 10 Lod Garkobber uden nogen Tilsæt
ning, hvoraf udkom Lod. i Afgang Z Lod. 
Disse Prover. hvoraf de 5 forste ere Kobber

penge med Fontenage-Tilscctning. bleve seige og boie-
lige og af en fmnk lys Colenr, imellem Metal og 
Messing, og vare tcette og brngelige at presse med 
Hammerslag. De tvende sidste Prover bleve ikknn 
til lnttret Kobber, men paa enhver af alle Pro-
verne kan sees et nlige Forhold i Afgangen, som 
Enhver, der foretager Metalprover, vil indsee ikke 
alene kan foraarsages fra Kobberets eller Metal
lernes Ureenhed, men som oftest hidrorer fra In
ningens lcrngere eller kortere, stcrrkere eller svagere 
Presninger. Senere blev befalet at foretage efter-
skrevne 5 Prover den 12te November 1791. 
1ste Prove: 10 Lod Kobberpenge med 6 p(5t. eller 

Z Lod Fontenage-Tilscctning, hvoraf udkom 
10^ Lod, i Afgang Z Lod. 

8* 



116 

2den Prove: 10 Lod Kobberpenge med 7 pCt. eller 
Lod Fouteuage-Tilicetuing, hvoraf udkom 

10Z Lod, i Afgang Lod. 
3die Prove: 10 Lod Kobberpenge med 8 pCt. eller 

§ Lod Foutenage - Tilscetning, hvoraf udkom 

105 Lod. i Afgang Z Lod. 
4de Prove i 10 Lod Kobberpenge med 9 pCt. eller 

/'g Lod Foutenage-Tiljcrtning, hvoraf udkom 

10ß Lod, i Afgang ^ Lod. 
5te Prove: 10 Lod Kobberpenge med 10 pCt. eller 

1 Lod Foutenage - TilMning, hvoraf udkom 

10^ Lod, i Afgang Lod. 
Disse 5 Prover blev godt og fast Metal af 

fmukke Coleurer, som falder meer og meer i det 
hvidgule, altsom Tilsætningen er formeret; hvad 
den ulige Afgang angaaer, da vil den sindes, lige
som der foran er omtalt, at have sine Grunde. 

For Compositioner til Kanoner, Hanbitzer og Mor
terer samt andre Metal-Krigs-Armatur-Sorter var 
tagen til Regel, at til 1 Centner nyt Kobber, enten 
det var norsk Garkobber. nngarnsk, siderisk eller 
svensk Kobber, som blev mdbragt til Stobningei. 

tilsattes 10 pCt- eller 10 S engelsk Tin og 2z 55 
Foutenage. undtagen til de mindre Piecer, som 
tildeeltes z, 1 til U T engelsk Tin mere. ester,om 
deres haardere Melange udkrcrvede det, og de af det 
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smeltede Metal udtagne Prover udviste at mangle. 
Naar gamle fra Arsenalerne casserede Metal-Kanoner 
omsmeltedes, bleve Samme efter Fornodenhed for
bedret med 20, 30, 40 til 50 Ä Kobber pr. Centner 
Metal, og paa det nye Kobber 10 tl Tin, og det 
gamle Metal ä, 1 til U ti pCt. Tin, Fontenage 
2.^ T og Forbedring ^ u over hele Massen. At 
Foutenage ester Nogles Mening ei behoves til Melal-
Compositioner for Kanoner etc. tilstaaes. for>aavidt 
at det kan udelades, men vil man have en jmuk 
Glandscoleur paa Metaller, gior Fontenagen det 
fortrinligt, ja endog den mercnrialjke Egenskab, jom 
findes ved denne Composition, renser tillige Metal
lerne og gior dem levende. 

Til Metal-Valser, Farve- og Tobaks-Presse-
Skruer. Sproite-Stovler. Ventiler og videre Bebor, 
Metal-Bosninger og Pander med mere bruges ulige, 
alt efter som det giores fornodent til Haardt eller 
blodt Metal, paa 100 S Kobber fra 10 til '4 K 
engelsk Tin. men Foutenage er ikke behovende, og 
paa gammelt dertil brngende Metal maa ved Prover 
forst skionnes hvor meget, efter Tingenes Forhold, 
bor tilscrttes. 

Til Kirkeklokker og andre esterskrevne Sorter 
tages paa !00 ti Gar- eller andet Kobber, til nore 
Klokker 15 til 20 K engelsk Tin, til mindre Klokker 
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20 til 25 T engelsk Tin, til Uhrskaller eller Brcende-

speile fra 25 til 30 tl engelsk Tin. men ingen 
Foutenage, og af gammelt Klokkemetal maa Prover 
af det smeltede Metal vise hvor Meget der bor 
proportioneres. Det falder af jig lelv, at ved Er
farenhed og Praktik kan componeres mange Sorter 
Metaller, ikke alene ved Tilsætninger af Tin og 
Fontenage, men endog med Blv- og Jern-Me
lange imellem Kobber, alt ligesom Arbeidssorterne 

udfordre det. 
Hvad Krndt-Kompositioner angaaer, da bruges 

ved de frederiksvcrrske Krudt-Maskiner til de konge
lige ordonantsmccsige Krudt-Leverancers Forfcerdi-
gelse de, som almindeligen ere beskrevne i adskillige 
Skrifter, nemlig: til 1 Centner Krudt indsattes 
80 » raffineret Salpeter, 10 « Svovl og 10 n 
Elle-Kul. Til Jagt-Krudt behoves ei at tages 
anden Sats, og til Commerce-Krudt indsattes 0<>, 
70 til 75 L. raffineret Salpeter og forholdsmcrsig 
Svovl og Trcekul, alt som Commerce-Krudtforcen 

opgives at skulle virke. 
I Aaret 1785 lod Haus Excellence fra Mar

seille hidkomme trende Prover fransk Krudt i Fla
sker, hvilket skulde proves og undersoges, men 
ved Provningen vandt det ^rederiksvcrrkike Pri>en 
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og det saaledes: De 3de marseillanske Prover gaves 
Navnene: 

1ste Iagt-Krndt. 
2den Kanon-Krudt. 
3die Komposition. 
Disse bleve provede paa Grad-Proven imod 

det Frederiksvcrrkske og befandtes: 
Det marseillanske i Det frederiksvcrrkske: 

Iagt-Krndt. . . 200 Gr. Jagt-Krudt. . . 212 Gr. 
Kanon-Krndt. . 113 — Kauon-Krndt . . 115 — 
Composition . . 7 — Musqvet-Krudt.120 — 

Igjentaget ved Morteer-Proven: 
Jagt-Krudt . . 348 Alen. Jagt-Krudt . . 362 Alen. 
Kanon-Krudt .341 — Kanon-Krndt . 360 — 

Composition. . 206 — 
Det marseillanske Krudt var vel componeret. 

men i den saakaldte Composition var store og smaae 
Klumper, nogle storre end graae Wrter, andre mindre 
som Pikker og vare ikke ruude, men uformelige. 

For omtreut 4 ü 5 Aar siden befalede Hans 
Excellence at giore et Overslag til en fuldstcrndig 
Vandkasse af qvadrathngne Kampesteen. Dette vilde 
ndkrceve en betydelig Mcrngde Kampesteen, lom 
ikke var at tilveiebringe paa Vcerkets og Godsets 
Jorder og Strandbredden, allerhelst da ikke alle 
Kampesteen ere tjenlige til at hugges. Dette var 
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den forste Hindring; den anden var, at Bekostningen 
vilde paadrage saa stor en Summa, som 6 k 8 Trce-
Pandlednings-Kasser kunde opbygges for, og den 3die 
var. at Grunden er meget los og bestaaer for det meste 
af Flyvesand, altsaa maatte stcerkt Grnndvcrrk nedram
mes hvorpaa denne svcere Kasse knude urokkeligt hvile; 
den 4de Grund var, at Goldvandet vilde meget bin
dres i sit frie Lob og derved foraarsage opstigende 
Vagvand paa Vandhiuleue, og den 5te Grund var, 
at det kunde formodes, at, oinendstionrt stenene 
vare nok saa tcet sammenfoiede og tilmurede med 
vel præpareret Cement, de dog af bandets beitan-
dige Bevcegelse kunde losnes og derved opbryde noget 
af denne Kalk, som da gav Vandet Kraft at giore en 
Vei imellem Stenene til Grunden, og da maastee 
kunde opmuddre og losne Grundv<erket til Synkniug 

for Kassen, hvis Istandsættelse vilde tage lang Tid 
og sordre anselig Bekostning. Langt lettere er Be
handlingen med Trcrvandlednings-Kasiens Vedlige
holdelse, naar den enten behover et nyt Stykke op
bygget, eller skal repareres. Jeg kan ikke yge 
om denne Steen-Kasje nogentid, ifald Hans (5r-
eellenee havde levet lcengere, var bleven opfort, 
siden Ordre til Begyndelse derpaa ikke var given. 
Men en Hovedafdcrmnings-Sluje, jom var hoijl nod-
vendig, var virkelig bleven opfort ovenfor Landeveis-
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Broen ved Arressoedal. for at kunde tilscrtle Pandet 
fra Soen, naar enten Gruudvcrrkerue ved Frederiks
værk behovede Eftersyn og Reparation, eller og Aaelr 
eller Caualeu bebovede Lvrensning, ifald Doden 
ei havde standset dette og mere. 

Hermed vil jeg afbryde denne Fortælling, der, 
naar alle Prover og Forjog knnde erindres og blive 
optegnede, vilde ndgiore en stor vidtloftig Historie, 
men da Hukommelsen for ncrrvcrrende Tid ei vil 
frembringe mere, maa jeg til Slutning alene anfore, 
at Hans Excellence stedse har strcrbt at vedligebolde 
Frederiksvcrrk, paa det at alle Arbeiderne kunde have 
deres Levebrod. Haus Overregning var, at naar 
Noget her fabrikeredes, endskiondt Materialierne der-
ril maatte heutes fra Udelaudet, profiteredes dog 
Arbeidslounen, og mange Familier fandt derved 
Ncrringsvei. Intet kunde bedre fornoie ham, end 
naar han havde anskaffet endeel Produkters Forfcrr-
digelse, da at knude see hvor flittigt og strcrbsomt 
enhver Arbeider virkede i sin Kreds; han var bicelp-
som imod Bonderne paa Godset i mange tramgende 
Tilfcrlde, vilde ophielpe Fiskerierne og gav Ma-
terialier til Fiskeredskaber og Baade, anlagde de 
tvende Fiskerleier Soelager og Lieseleie og har ellers, 
saavel i levende Live som ester haus Dod, stiftet saa 
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meget Godt, at det ikke overdrives, naar man kalder 
ham i en langt senere Tid en uforglemmelig, stor 

og hoist cerevcrrdig Mand; har han end haft nogle 
menneskelige Feil, saa vil dog. naar hans Levnetslob 
sandfccrdigt blev fort ved Pennen, sees. at Dyderne 
langt overtraf de faa og ubetydelige Feil; han maa 
alle Tider blive crret. ikke alene som en klog. men, 
dvilket er det vigtigste, som en fornuftig Mand og 
Menneskeven. Mig er bekiendt, at han har haft 
Fiender, som as ham ere belonnede med Velgjer-

ninger, og hvad kan der siges mere. 
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Ä n h a  i l  g .  

Aet forhen Anforte gientages, at til Metal-Com-
positioner var fastsat til reent Kobber 10 T engelsk 
Tin og 2z u Fontenage pCt., men som til mindre 
Piecer udfordredes et haardere Metal, blev til de 
storre taget 9 ü og til de mindre 10 u, og saa 
nedefter 10^, 11 til IN ü, samt fra 2 til 2Z Ä 
Fontenage, hvorved tillige maarte nndersoges Kobbe
rets naturlige Forhold, saaledes som det befandtes efter 
Gahring eller Luttring; og for at erfare om fremmed 
Kobber befandtes bedre end det norske Garkobber, 
lod Hans Excellence paa engang i Aarene 1705 og 
66 indkiobe, hidfore og her oplcrgge esterskrevne 
Sorter: ungarnsk stemplede Kobber-Plader 12 til 
1300 Sku, sideriske smedede Kobber-Plader omtrent 
50 Sku, svenske Kobbermynt-Plader over 100 Sku, 
russiske eller petersborger Kobber-Klnmper 50 til 
60 Sku, ostindiske eller japanske Kobber-Stenger 30 
til 40 Sku. Af disse Sorter blev Zid efter anden 
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taget til Kanoner og andre Piecers Metal-Compop-
tioner, hvorved bemcerkedes den Ulighed, Naturen 
bevirkede i Oplosningen og med Tilscrtning af Tin 
og Fontenage. Foruden disse fremmede Sorter 

Kobber var ligeledes auffasset 900 ül 1000 Sku norsk 
Garkobber. Ved de derpaa foretagende Kanon- og 
og andre Piecers Stobninger befandtes det ungarn,ke 

Kobber Haardt og gav mange Pindblcerer og Gruber 
i Piecerne; det blev tillige provet, forend Jndscet-
ningen i Ovnen, hvorledes det lod sig ndstrcekke, men 
det kunde ikke udholde uogen tynd Udplatning for
inden det gav Revner eller Brcrk; det sideriske befand
tes med Tilscrtning af Tin og Fontenage meget 
godt, gav blödere Metal og mindre Pindblcerer, men 
det var noget dyrere i Indkiob, og ved Udplatning 

viste det at vccre med det Bedste til Brug for Kobbei-
smedearbeidere ,  da det lod sig tyndt ndstr^kke under 
Hamring, uden at give Ridser eller Fliser; det blev 
derfor henlagt og brugt med Nytte til Kiokkentoi, 
Brcendeviinstoi, Kobberstikplader og Andet; de svenske 
Kobbermynt-Plader ere vel skikkede til Metal Compo-
sitioner, saavelsom til smaae Kobberstikplader og smaat 
Kiokkentoi; det russiske eller petersborger Kobber-
Klumper befandtes at give lost Metal, opfyldt med 
Vindblcrrer, ja det var end ikke reent Kobber, men 
havde Tilscrtning, eller var meget jern- og blyholdig. 



Det ostindiske, eller japanske Kobberstenger, var ligele
des enten komposition eller jern- og blyholdig; dette 
blev siden brugt til Digel-Smeltninger for Gelbgieser 
Produkter. Disse sidste 2 Sorter Kobber taalte ikkun 
liden Udstrcrkinng forinden det revnede; men det 
norske, af Kongens Tiende, Garkobber, som Hans 
Excellence alle Tider tilkiobte sig, besandtes aller
bedst til alle Sorter Krigssornodenheder. og da det 
ikke ved alt for ofte igientagne Lnttringer havde tabt 
sit naturlige Svovl, faa kunde det udholde en fuld
kommen Ildskraft, hvorved de fremmede Partikler 
bleve oploste og de brcendbare deraf bortforte, saa 
at Iorddelene bragtes flydende til Assknmning. Hans 
Excellence har alle Tider paastaaet, at det norske 
Kobbers crdle Egenskaber og dets sortrinlige Godhed, 
imodsat fremmed Kobber, har og ved Prover vnst 
at dette var Sandhed; ikkun een Indvending kan 
finde Sted og denne ligger i, at lidt mere Afgang 
haves ved Smeltninger, som dog ikke er betydelig. 
Langt bedre derimod sikkrer det for Holbarhed og 
fcrrre Vindeblcerer, naar det ved en fnldkommen slcerk 
Ildning og flittig Qmroring tvinges til at loslade 
alle fremmede Snbstantser og ikkun beholder den 
cedle Livsaande eller det naturlige Svovl, hvis kraftige 
tiltrækkende Dele villig foreue sig med det tildelende 
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Tin og Fontenage. som igien frembringer et varigt 

oq paalideligt crgte Metal i de deraf stobte Piecer. 
Iblandt de norske Kobber-Arter er iagttaget, 

at det Roraaeske befindes at vcrre det bedste, skiondt 
lidt mere nreent efter Garringen; ellers kan alt norst 
Garkobber antages for det, det virkelig er, nemlig 
for fortrinlig godt og brngeligt, ikke alene til Metal 
for Krigsarmatnr og andet Metalarbejde, men, bvad 
der er væsentligt. det kan efter at det ved Lnttring 
er renset fra sine Ureenligheder under Udhamring 
villig lade sig ndtynde til nccsten Papiirs Tykkelse, 
uden at give Revner eller Ridser. Derimod ere 

nogle af de fremmede Kobberarter af en ond N^tm, 
da de, efter at de ere dannede til Metal, indebolde 

alt for mange Vindblcrrer og giore en Kanon eller 
andet Stykke nbrngbar;'de maae derfor igien omsmeltes 
og da tilscettes eller sorbedres med norsk Garkobber. 

Naar en Kanon-Haubitz eller Morser-Stobning 
forrettes, er stedse prcepareret et Pulver eller l>uce-
rings-Middel, hvis tiltrcekkende Krast, naar det paa 
det ved Zlden oploste og flydende Metal indfortes 
og derpaa udi Metallet omrortes. ikke alene gav 
Metallet en Brusen eller (5vapnrering, men endog 

sammenskiod Kalk. Leer og anden Ureenhed, som 
baade var udfort af Metallet og tillige af Smelte
ovnen kunde vcere ndfalden. Af dette Giarings-
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Middel ere forfliellige Slags anvendte, saasom med 
hele Stykker Talg paa 4 u 6 N at indkaste i det 
flydende Metal og derpaa omrore, item med islandske 
Vanter, som vare ndblodte eller dyppede i smeltet 
Talg og derpaa indkastes i Metallet til Lpbrcrnding, 
og ligeledes Metallet at omrores og holdes i Be-
vcegelse. Endvidere blev af Qviksolv og Salpeter 
tillavet et Pulver, som ndi Huller, der bleve ind
borede i Enderne af de Lcrgter eller Grannestager, 
hvorved Metallet omroredes, indfyldtes og derpaa 
blev den med en Trcrprop tcrttet og tilslaget, at det 
ikke for tidligt sknlde falde ud; herpaa blev Metallet 
omrort med disse Lcrgter, og naar Proppen var 
saavidt afbrcrndt, at Aabning til Pulveret gaves, for
puffede dette sig i det underste flydende Metal, 
ncrrmest Ovnens Arne, og satte derved Metallet i 
Bevcrgelse; dette skulde tillige sammendrive Ureenlig-
hederne, som svommede oven paa Metallet, hvilke 
derefter som scrdvanlig deels med Jern- og deels 
med Trcrrager bleve udtrukue fra Metallets Over
flade. Det 4de Gicrringsmiddel endelig — bestaaer 
af Salpeter, Svovl og Kiokkensalt, sammenmcrnget 
iblandt hinanden, hvilket med Hccnderne indkastes 
paa det i Ovnen flydende Metal, som derpaa stcrrkt 
omrores med Rorbommene; dette sidste syntes at 
vcere godt, og efter Undersogning er det befundet at 
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vcere det bedst virkende, hvorfor det stedje har vcrret an
vendt og bruges endnu, alt ester Hans Excellences Op
givende og Ordre. Melangen af dette Pulver bestod udi 
3 D Salpeter, 2 S Svovl og z Skieppe Kiokken-

salt, hvilket ncrsten blev opbrugt til enhver Smeltning. 
Da det ellers agtes som en Regel, at componere 

til ethvert Caliber af Kanoner, Haubitzer eller Morsere 
det passende Metal, hvilket Hans Excellence vidste 

og var istand til at udfore, saa lod han giore For,og 
i dobbelt Henseende med ulige Piecer, deels for at 
erfare, om det saa strengt var fornodent ikke at 
fravige Forandring ved Metallets Melange til hvert 
Calibers Composition, og deels sor at bruge ynaae og 
storre Piecer under Eet til Stobning; dette For>og 
anordnedes paa denne Maade: han lod en 20 u 
Haubitzform nedscrtte i Damgruben, og istedet for 
den saakaldte Dodhovedform, (der scrttes oven paa 
og skal tiene til ved sin Samling Metal at iam-
mentrykke Hanbitzens Masse, for at giore den com
pact) paascette en 1 L's Kanon eller Amnftt med 
sin Dodhovedform; derpaa componeredes Häubchens 
Metal; begge bleve stobte sammen og efter Stob-
ningen adskilte; den 1 S Amnset havde saameget 
Metal, at den behovende Drue derpaa kunde dreics, 

disse Blandinger bleve gientaget ved nogle Sto^ 
ninger, men de lykkedes ikke efter Onste. 2>el 
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bleve nogle 1 8 Amusetter i Metalbonitet befundet ikke 
at have giort nogen Forandring ester den kongelige 
Artilleri-Commissions foretagne Prover, men erkiendtes 
for dygtige til Hans Kongelige Majestcrts Tienefte; 
dog dette var ikknn Nogle, de Dvrige derimod befandtes 
opfyldte med Vindblcrrer og vare nbrngelige. Med 
Hanbitzerne forholdt det sig anderledes, de vare op
fyldte med Vindblcrrer og Sandgruber, hvortil Aar-
fagen maa sindes i folgende: en Hanbitzform har 
ulige storre Tverlinie end det dobbelte af en 1 3s 
Ämuset, naar altfaa Haubitzen stod underst i Gruben 
og den 1 A oven paa, faa kunde Metallets Indstyrt-
ning forhindre faavel Luftens Udprcesning, som og al 
Ureenhed eller Afstikning af Formene kunde stige til 
Metallets Overflade i 1 «s Formen, og da den 
mindste Diameter Metal hastigere afkioledes end den 
storre ndvidede, saa var 1 «6 Amusetteus Metal 
stivt og fammentrukkent, naar 20 il Hanbitzens Metal 
eudnu var flydende, altsiia maatte Sandgruber og 
Vindblcrrer forblive i den underste Deel paa de 
Steder, hvor de havde sat sig. Hvis dette Forsog 
var opuaaet til onsteligt Udfald, kunde eudeel Bekost
ning og Tidsspilde igien vindes, siden adskillige 
sinaae Piecer, ved at scrttes paa hverandre, ind
tage mindre Num i Damgruben og paakrceve mere 
Metal i Smelteovueue, hvilke nu maae inddeles til 

9 
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2 » 3 Stobninger, imod at ellers een kunde 

vcrre nok. 
Endskiondt disse Forsog ei vilde lykkes eller foie 

sig. blev dog nogle Aar derefter med bedre og lykke
ligere Udfald dette igientaget; dog maae det tillige 
anfores, at ikkun med een  Sort Caliber, nemlig 4 rts 

Metal Sving-Hanbitzer til Soe-Etaten. Af dis?e 
bleve 3de Houbitzformer satte oven paa hverandre og 
sammenstobte, siden skaaret fra hverandre og derpaa 
fuldfcrrdigede og provede, og dette gik jaa vel og godt 
for sig, at af 173 Stykker, som saaledes bleve stobte. 

ikkun nogle faa casseredes og det ikke just for be
tydelige Feil eller Gruber, men meest fordi Tegningen, 

hvorefter de forste vare formede, stobte og fcrrdig-
giorte, befandtes for svag i HaubitzslegemetS -N)kkel?e. 
hvorfor paa Tegningen blev tillagt uogle flere ^inierv 
Tykkelse og derefter istandbragt, hvorefter Iugen 

befaudtes udygtig eller blev casseret. 
Til en god Metal-Komposition v^r almindelig 

antaget det eugelske Tin at vcere den rette Tilsats; 
for da at giore Forsog med fremmed Tin, lod Hans 
Excellence indkiobe et Qvantnm ostindisk eller japanjk 
Tin, hvilket befandtes baade fastere og hvidere end 
det engelske. Dette blev taget til Kompositioner for 
Kanoner og andre Piecers Stobninger og befandtes 
lige saa godt dertil, som det engelske; men da det 
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var i den Tid. at Sl. Hans Excellence havde udvirket, 
at der fra det kongelige Artillerie Corps en Lfsiceer 
bestandigt skulde vcrre tilstede ved Kanon-Stobninger 
og Krndttilvirkninger, og Sl. Hrr. Major v. Gamst 
her ved Pccrket blev bosidende fastsat, saa tillod 
Hans Excellence Hrr. Majoren at give sine Tanker 
tilkiende ved Kanon-Compositioner. Hoibemeldte Hrr. 
Major roite da disse Sanunenscrtninger. at de ikke 
bedre knnde vcrlges, hvilket og var en Sandhed; da 
nn det japanske Tin blev taget til Brng isteden sor 
det engelske, var han nok saa ivrig en Forfcrgter af 
dets crdle Godhed, som Hans Excellence, ja foreslog 
endog, at dette bestandigt sremfor det engelske burde 
bruges til Stykgods eller Skyds; dette gik saaledes 
roligt og vel med 8 k 10 Smeltninger uden Ind
vendinger; men da derpaa en Smeltning for Kanoner 
blev foretaget og (som ved alle Smeltninger almindelig 
skeer, at naar Metallet er flydende og ved Aftrcrk-
ning eller Sknmning er renset fra Ureenheden) en 
Prove blev udtagen, hvorefter ved Udhamring og 
L^verbrcrkken skionnes, om den har sin rette Propor
tion, og denne Prove befandtes at revne i Udham
ringen, at vcrre grov kornet og svampig i Bruddet, paa-
stiod strax Hrr. Majoren, at dette kom fra det ostindiske 
Tin. Dette Hrr. Majorens pludselige forandrede 
Udsigende jatte baade Hans Excellence og flere Ncrr-
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vcrrende i Forundring, siden ingen Grund dertil 
gaves, hvilket man ventede. Imidlertid blev Metallet 

vel giennembedet. uden Ophold omrort, og da det 
nu viste sig r en kogende Tilstand, blev en ny Prove 
udtagen uden videre Tilscrtning. Denne stdfle '^roix 
indeholdt alle de synlige Egenskaber, som udfordres 
as et godt Metal, var tcrt, havde siue Korn i Bruddet, 

lod sig udhamre udeu at revne og havde en smuk 
Metal-Eonlenr; derpaa overleveredes den til Hr. Ma
jorens videre Omdomme; han kunde da ei andet end 
tilstaae Sandheden, at den var uforbederlig god. 
Omendskiondt Hr. Majoren herved blev overbevnst 

om sin Feiltagelse, vilde han dog ei sravige sin Be
slutning, at laste det ostindiske Tin; han bestyldte 
det for ikke at knnde lade sig melere med Kobberet, 
men gav Tin-Aarer, hvilket han vilde vise paa 
Kanonerne, efter at de vare afdreiede; dog, da dette 
skeete, kunde ingen Anden see dem uden han jelv. 
Af dette Tin blev endnu efter den Tid fortfaret med 
Tilsætninger for Kauoners og andre Piecers komposi
tioner, indtil det paa et lidet Qvantnm ncrr var 
forbrugt. Derpaa lod Hans Excellence anskaffe 
engelsk Tin, som siden blev brugt ligesom sorhen til 

Compositioner. 
Af denne liden Beholdning ostindisk Tin, !om 

endnn blev tilbage, er taget til Tm - Lysestager, 
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item til Gelbgieser-Arbeide, ligeledes til smaae Klokker 
og Uhr-Skaller, da det giver en reen Lyd og en 
smuk Couleur; endvidere blev det brngt til den saa-
kaldte Iern-Fortinning, hvormed saavel Jern- som 
Kobber - Kiokkentoi fortinnes, der baade er mere 
boldbar og mindre farlig, siden det ikke med Qvik-
solv faa meget er forfalsket som Bly, og altsaa er 
Jern- og Tin-Blanding mere sikkrende mod befryg
tende onde Folger paa Kiokkentoi, end Tin med Bly 
forenet. 

Af Tin-Lysestagers Melange blev forsogt kvad 
Forskiel engelsk og ostindisk Tin viste, og befandtes 
da, som for er meldt, at det ostindiske var fastere, 
hvidere og modtog bedre Politur end det engelske; 
ligeledes blev det tilsat Wismut, som giorde Pro
portionen mere haard, hvidere og gav stärkere Glands 
paa begge Sorter. 

At Sl. Hans Excellence har ved al sin Bestræ
belse vcrret utrættelig til at opsoge, ikke alene de 
rene Metallers Anbringelse til Krigsfornodenheder, 
men endog at forcrdle dem ved saadanue passende 
Sammenscrtninger, at de kunde vcrre paalidelige ved 
Presninger, laa rene for Bindblcrrer og Gruber 
wm muligt, have den smnkkeste Metal-Couleur og 
Glands, samt saa boldbare, at de med g mindre 
B(rgt endda i Styrke kunde overstige de forhen 
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brngte vcegtigere; dette har vceret hans Henpgt, og 
derpaa har han hverken sparet Umage eller Bekost
ning. Som Beviis paa hans godt trufne Valg tiener 

den her ved Frederiksværk saalcrnge i Behold ved 
Inventariet havte 3 T Metal-Kanon, kaldet Proven, 
som i Aaret 1759 blev stobt, udboret, asdreiet og scrr-

diggiort og derester provet med 375 ,karpe Geftundt-
Skud, uden at dette giorde nogen Forandring paa 

dens corporlige Dele. Deuue Kanon lader Sl. Hans 

Excellences heie Hr. Broder, Hoivelbaarue Hr. Couse-
rentsraad Classen. opscctte paa den as Sl. Haus Ex
cellence besalede og as Hoibemeldte Hr. Eonferents-
raaden bekostede og opsorte Bibliothek-Bygning paa 
ny Frederiksstad udi Amalie-Gaden i København, 
hvor deu stal med siu udgraverede poetiste Ode, 
samt Prove-Data og Valgsprog, bevidue sor den sildi-

qere Efterslcrgt. triumpl,^ 
samt bcrrer sin Mesters eller Skabers, Hans 
Excellences, uforglemmelige Brystbillede i Metal. 

Et andet Beviis studes i alle de ved Bcrrl'et 

nye stobte Kanoner, saavel til begge ^and- og So-
Arsenaler, som og til Ostindien og Algier, til hvilke 

sidste 2de Steder endeel ere henvendte. 
Det tredie B-viis paa hans ivrige Bestr>rl'cl!c 

for Metallernes For-rdling ere d- mange sta A»c-
nalerne easserede °g h-r «il Omsmeltning leverede 



Metal-Kanoner, hvilke i sidstafvigte og forst i dette 
Aarhnndrede ere stobte, og hvis Melange ved Under-
fogning for storste Delen bestod af componeret Kob
ber med Bly- og Iern-Tilfats, nogle faa nndtagen, 
der havde passabel Tilsats. Det er vel en Sand
hed, at, da disse Kanoner vare stobte over Kicerne, 
knnde de aldrig blive frie for Sandgruber og Vind-
blcrrer, hvorved den Farlighed, ved at kunne giemme 
Ild i Gruberne fra det ene til det andet Skud af 
Kardnsen eller Forladningen, maatte befrygtes og som 
udsatte Artilleristerne for Livs og Lemmers Beska
digelse; men desuden maatte Lobets Svampagtigbed, 
ved mange paa hinanden foretagne Presse-Skud, 
meget udvides og give en saa skicev og usikker Direk
tion i Sigte og Skydningen, at al accurat Stilliug 
var forgicrves og uvis for at trcrffe, og uaar Kuglen 
ikke var stcrrkt belagt med Plaster, vilde den tillige 
tabe meget af sin Force. Endvidere kunde tvivles 
Paa, at Kanouens Corpus, hvis Masse var skior og 
de jammensatte Bestanddele af svampagtigt Indhold, 
ei gav Piecerne Styrke nok til at udholde det kvan
tum, eller et mindre, skarpe og hurtige Skud, som for-
anforte af Hans Excellence componerede 3 T Kanon, 
kaldet Proven, har imodtaget, uden enten at revne 
eller frarive fmaae Stykker, til Livs og Lemmers 
Skade, samt til Forvirring under Commando-Ordeues 
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Adlvdelfe for de derved beordrede Artillerister. Dog. 
deres Omsmeltning gior, at de ikke alene ved ^ldem.' 
Lnttring mister endeel af Tilscrtningen paa Kobberet, 
fornemmelig af Blyet, der meest overgaaer til Kalk 
eller Aske, men den nye tillcrggende Forbedring 

samt massive Stobning og Udboringen gior dem 
endog sikkre, paalidelige og accnrate til deres Be

stemmelse. 
For at bringe disse casftrede Metal-Kanoners 

Masse ncrrmest det til de nyeste Kanoner compo-
nerede Metal udfordredes, at over Halvdelen, ja 
henimod z af deres indeboldende Bagt maatte for
bedres med nyt Kobber, og paa Kobberet 10 til 11 Ä 
Tin og 2^ K Fontenage tilscrttes. Naar da dette 

var sammensmeltet, blev, som foran er meldt^ en 
Prove ndtagen og forsogt ved Udhamring og ^ver-
brud, hvorledes Forholdet befandtes; var det endnu 
befcrngt med Svampagtighed eller Haardbed, blev 
endnu noget Kobber eller Tin tilsat, indtil det viste 
sig af en god Composition, hvorved disse omsmeltede 
Kanoner bragtes i den Tilstand, at de altid kunde 
scettes ved Siden af de af nyt Kobber eomponerede 
Kanoner, som ved Prover ere befundne tienstdygtige 
til Hans Kongelige Majestcrts Tieneste. Det er vist. 
at adskillige Mcrnd ofte have udladt pg med, at 
Fontenage gierne kunde undvcrres til Stykgods eller 
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Skvds. hvilket vel er Sandhed, men da Fonte-
nage har sine nyttige og gode Egenskaber, saa 
vedblev Hans Excellence stedse med proportioneret 
Fontenage-Tilscrtning. Dens Egenskaber bestaae der-
ndi: forst forhoier den Metallets Conlenr, som da 
falder i det gule, den giver en smnk Glands, der 
modtager en siin Politur, og derncrst giore dens inde
holdende mercurialske Partikler ncrsten samme Oppera-
tion og Brusen i Metallet, som det soranforte Ren-
selses-Prcrparat; uden dennes, nemlig Fontenagens 
Tilsats, sknlde Metallet saae en hvidere Conlenr, liden 
Glands og modtage mindre Politnr. Sl. Major v. 
Gamst blev paa en Tid en Fiende af Fontenage, 
uden anden dertil given Aarsag end den samme, 
som ved det japauske Tin. hvilken var, at det gav 
Aarer og ei vilde lade sig forene med Kobberet; at 
dette ikke saaledes forholder sig. kan med Digel-
Smeltninger bevises, hvor dens flygtige og brnsende 
Oplosning ncrsten uden Omroring indvikler og for
ener sig med Kobberet; han vilde dog ikke paastaae. 
at Brugen af dette aldeles sknlde afskaffes. End-
skiondt denne Indvending giordes, lod Hans Ex
cellence dog stedse vedblive med dens Tilsætning, 
som da er den 3die Species, der brnges til et godt 
componeret Metal for alle Sorter Armatur og 
andet Arbeide, undtagen til Klokker, Metal-Pander, 
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Losninger og Spro i t e-Instrumenter, hvortil ikknn 

Kobber og Tin componeres. 
Ped denne Leilighed erindrer jeg at have Hort 

En, der vilde paastaae, at Kobber alene, nden Tilsats, 
gav de bedste Kanoner; om det er en Sandhed vides 
ikke. At stobe Kanoner af reent Kobber er vel muligt, 
men om de blive saa nyttige som de, der ere kom
ponerede af Kobber og Tin med Fontenage, tvivlev 
paa; thi foruden at Kobber indeholder meget Luft, 
er det tillige saa seigt eller smidigt, at det maatte 
befrygtes, at en saadan Piece efter gan,ke faa Prove-
ftud vilde udvides faaledes, at Lobet overgik nl 
ct storre Kugle-Calibers Imodtagelse, og altsaa for 
Tiden giordes ubrugelig, eller og. at den blev op
fyldt med for mange og store Vindblcerer. hvüke 
begge Dele ere npaalidelige og farlige; at tale for 
eller imod Kobber-Kanoners Brug kau ei nytte meget, 
da dette ikke ved Frederiksværk er provet, men ved 
Kobber-Dreining eller Boring er befundet, at der 
haves e n d e e l  Fortrædelighed for at faa det jevnt glattet; 
det vil alle Tider beholde nbemcerket sine, forhoiede 
Striber; det kan i en Hast opslide saavel Boer-
som Dreie-Iern, saa at stedse Reparation derpaa 
maa giores. Altsaa er vel Kobber, ncrst Jern, Guld 
og Solv, det ypperste af de ovrige Metaller, men 
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vil dog ikke til al Slags Behandling, for sig selv 
alene, findes beqvemt. 

Udi Sl. Hans Excellences Bestyrelses og Eien-
doms Tid er det hele Fæstnings og Felt-Artillerie af 
Morsere, Hanbitzer, Kanoner etc. nyt stobt, saavel af 
nye som af forbedrede Kompositioner, item endeel til 
den kongelige Soe-Ctat, saavelsom til de ostindiske 
Etablissementer, hvilke ialt, fra Aaret 1757 til 1793, 
ndgior 1912 Stkr. Metal Morsere, Haubitzer, Kanoner 
etc., der bestaaer af efterskvevne Sorter, som folger i 

8 Stkr. 36 T Metal-Kanoner. 
19 — 18 - — 

10 — 18 - Z Gods. 
10 — 12 - C. 5te Rids, 26 Caliber. 
63 — 12 - Fnldgods, 22 Caliber. 
58 — 12 - H Gods, 22 Caliber. 
44 12 - Z Gods. 

4 — 12 - Z 
46 — 12 - 5 
1 — 8 - Metal-Canon. 

16 — 6 - C. 5te Rids, 26 Caliber. 
163 — 6 - Z Gods, 22 Calib. 
117 — 6 - 20 Caliber. 

12 — 6 - Ortnerske. 
57 — 4 - s Gods. 
6 — 4 - af 3 Ä Rids. 
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10 E !tkr. 4 Ä Fuldgods. 

200 3 - Z Gods. 

251 3 - gl. Caliber. 

34 — 2 - Kanoner. 

209 — 1 - z Gods. 22 Calib Amnsetter. 

113 — 1 - Falqvonetter. 

52 — 36 - Hanbitzer. 

65 — 20 - ^ 

88 — 10 - — 

173 — 4 -

1 — 1n - franske Morteer. 

2 — 150 - engelske — 

16 — 150 - danske 

7 — 150 - ostindiske — 

2 — 150 - algierske — 

9 — 150 - buthske — 

8 — 100 - huthske — 

2 — 100 - engelske 

3 — 100 - med Globus-Kammer. 

2 - 100 - algierske 

2 — 100 - Felt-Morsere. 

5 , 50 - Morterer. 

14 — Krudt-Prove-Morsere med Kugle. 

10 — z A Kanoner. 
Det endnu hidtildags ei aldeles opnaaede Onske, 

at kunde bestie de stobte Metal-Kanoner og andet 
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Krigs-Stykgods fra Gruber og Vindblcrrer, er stedse 
ssgt mere og mere at afhielpes, saavel med Hensyn 
til Formlerets rette Preparering som til Formningens 
Behandling, for at det Tid ester anden tyndt over
smurte Leer langsomt kunde torres, item naar For
mene vare fuldformede, afbnndne og opsatte til 
Brcrnding, da ved Udbrænding at bortfore de enduu 
tilbageværende Vcrdsker, dog saaledes, at de ei ved for 
stcrrk Brcrnding bleve glasserede indvendig, hvorved 
den naturlige og sammencrltede Bindekraft fortæredes, 
Leret blev skiort, smulrede og Formene fulde af 
store Revner og losbrcrndte Stykker, hvilke, naar 
Formene vare pladserede i Damgruben, og Metallet 
gaves frit Lob til Indstyrtmug i Formene, lettelig 
kunde medfore adskilligt, loseligt Vedhcrngende, og 
deraf formere sig Grnber; ei heller knnde Formene 
vcrre tieute med for liden Brcrnding, hvilket efter
lod dem en endnn vedhængende Fugtighed, som 
ved det kogende Metals Indstyrtning foraarsagede 
Vindblcrrer. Formene maatte altsaa noie og med 
Agtsomhed tildeles Brcrnding, saa at de havde Ba
lance imellem for stcrrk og for liden Brcrnding; de 
maatte siden efter, naar de sknlde bruges, udflammcs, 
hvilket skete paa den Tid, at de netop kunde afkioles 
forinden de nedsattes i Damgruben. Ved denne 



142 

Behandling er vundet, at Mange ncrsten aldeles vare 

frie for Grnber. 
Det var Hans Excellence saa meget magtpå

liggende, at han endog med den saakaldte Sletning, 
hvormed Kanon- og andre Former efter Brændingen 

bliver overstregen med Ticere - Koste og Pendster. 
for at udfylde og tcette de Aabninger og Sprcekker, 
som af Brcrndingen er foraarjaget, giorde nogle 

Forsog, for at udsiude det bedste Middel, Forst 
blev det tillavet afMcelk med brcendt og stodt Digel-
Leer og Kridt, dernccst med Jern-Farve eller Kakkel
ovns-Blyant, Kridt og Mcrlk, endvidere med ^l, 
Bcrrme og ovenmeldte Species, og endelig med godl 
Dl, stodt og brcendt Digel-Leer, Kakkelovns-Blyant 

og Kridt, hvilket sidste blev erkiendt og befundet at 
vcere det bedste. At udfinde det Middel, hvorved 
Metaller altid skulde befrie Krigs-Armatur eller 
Kanoner, Morsere og Haubitzer for Gruber og 
Vmdblcrrer, er endnu til Dato ei fuldkomment op-
naaet; om dette bliver umuligt, skal de hoieste og 
hoie Efterkommere ved videre Forjog kunne opdage. 
Der kan ellers anfores en Omstcendighed ved Skod
ningens Behandling, som for endeel bidrager til 
Vmdblcrrer, og dette er, at naar Formene md-
scrttes i Damgruben, ere de vel afkiolede og udtorrede 
ved Brcrndingen; men da de under 5pda,nnmgen 
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under Rendens Muring og Torring. samt under Me
tallets Smeltning, maae staae i 24 til 30 Timer i 
sammenstampet, halvt fugtigt Sand eller Jord, som er 
nodvendigt imod Metallets kraftige og voldsomme Lob, 
kan der letteligt indtrcrnge sig nogen Fugtighed, ikke 
alene fra Siderne af Jorden, hvor den presser paa 
Formene, men endog af den mnrede Rende til Me
tallets Aslob, som i Hast skal torres og opvarmes, 
og denne Fugtighed kan tcrnkes ikke at vcrre saa 
ringe, men indeholde megen Luft; uaar nu Metallet 
gives frit Lob igiennem Renden ind i Formene, 
hvor muligt er det da, at ei al Luft uddrives af 
Metallet, allerhelst ifald dette manglede noget i 
kogende Hede og alt for hastigt askioledes og slnttelig 
manglede Krcefter og Tid til at ndskyde al Luft af 
sin væsentlige Materie; derfra kan da slnttes til 
Vindblcerers Opstaaen. 

En lignende Grund har det med Sand- og 
Leer-Gruber; deels kan uformørket smaae lose Stykker 
af Formene lettelig frarives, deels slikker Metallet i 
stt hastige Lob og ved Indstyrtningen indvendigt paa 
Siderne af Formene og afforer med Magt, om ei 
meget, saa dog noget af Formlerets Masse, og deels 
endnn dette, naar nemlig Metallet skal gives srit Lob i 
Formene, ere, forinden Tappen indstodes i Ovnen, 
3 til 4 Mand ansatte paa Damgruben med Forholts-
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Skuffer og Rager; disse skulle, ved Metallets Udlob 
igiennem Renden, tilbageholde og afskumme det ,aa-
kaldte Slak eller Samlingen af Sand. Leer og Aste, 
der ikke har vcrret muligt at udtrcrkke as Ovnen, men 
som nu folger med Metallet; det iagttages vel, at 

saadanne Folk sccttes dertil, som ere behcrndige og 
hurtige ved denne Forretning, dog, hvor noie dette 
end forrettes, bliver det ikke muligt at opfange Alt 

eller forbyde, at der 10 endeel forvikler sig t Me
tallets Vccltninger og hastige Lob og maae da folge 
med ind i Formerne, hvor det !<rtter sig i Metaller 
og foraarsager Gruber. Til da at holde Metallet 

saalcrnge flydende varmt i Formene, indtil at ^nft 
og anden Ureenhed af Metallet kan opskydes 1 
Dodhovedet, opfandt Hans Excellence, at siia,nart 
Metallet er ndlobet af Ovnen, da strar med glodende 
Kul at Uldcrkke ikke aleue de fyldte Former,^ men 
endog Aslobs-Renden, hvilket efter fornuf t ig t  Begreb 
uimodsigeligt maae bidrage til. at Metallet et for 
hastigt afkioles og stivnes, da det ester M )catnr, 
saalcrnge det er flydende og varmt, ei lider fremmede 
Materier t sig, men opskyder dem Nl overfladen. 
Endnu blev tillagt og befalet deu Iagttagel,e. at 

saa lcrnge Metallet havde sit srie Lob i Formene, 
maatte bestandigt kastes Talg t  Renden sor al holde 
den fngtige Lnft fra at afkiole eller forene sig med 
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Metallet. Alt dette har Hans Excellence ndtcrnkt og 
ordineret for om muligt at forhindre de tilfældige 
indsnigende Grnber og Vindblcrrer, og dog sknlde 
Aaret 17,1 give Anledning til adskillige fortrædelig
heder og Reputations-Forncrrmelser for Sl. Hans Ex
cellence og det af ham selv eiende Frederiksværk, hvor
til Grnber og Vindblcrrer for endeel sknlde bcere 
Skylden; dog bliver man ved ncrrmere Forklaring 
istand til at nddrage, hvori de rette Aarsager bestode. 
Det var nemlig for de i Aarene 1771 og 1772 til 
den algierske Expedition med videre paa Frederiks
værk stobte Metal-Morsere, og da der ved disse 
skodninger forefaldt nogle Forsog, som give Beviis 
paa Sl. Hans Excellences velovede Erfaring i Me
tallurgien og hans snnde Opsindingskrast, saa vil 
jeg jaavidt mnligt fortcelle den vigtigste Deel og 
Behandling, som er mig bekjendt, hvilken bliver 
saaledes: 

Udi Aaret 1779 den 9de December gav Sl. 
Hans Excellence Ordre til at forfcrrdige alle Slags 
^ndstrnmenter, Vcrrktoier og Indventarier, som be 
hovedes til 19 Stykker 150 Ls og 100 Ss Me-
tal-Morjeres Stobninger og videre Fnldfcrrdigelse, 
og der blev begyndt samt fortfaret med al Iver, 
baade Nat og Dag, ved Formning, Stobning, Ud
boring og Justering, saa iilscrrdigl, at disse 19 

10 
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Morsere kunde vare fa'rdige til Prove og Aflevering 
i Juli eller August Maaued 1771. Dette betydelige-

Arbeide blev og med yderste Stræbsomhed og Flid 

saaledes fortsat, at allerede forst i ^uli Scaaned 
1771 toge Proverne deres Begyndelse. Iblandt det 
ordinerede Qvantnm bleve 3 Stkr. 150 5 s Morterer 

udtagne, enhver med forskielligt Kammer, nemlig- en 
dansk Nids 150 As Morteer med Pcrrekammer, en 
engelsk Nids med Connskammer og en franst Nids mcd 
Globnskammer; disse 3de betragtedes for overordent
lige Prover, hvorefter Kaminernes vilende Dvgtigbed 

skulde decideres for tilkommende Tid, ifald der paa-
krcrvedes at flere Morfere skulde ftobes. Til Ste
ningerne brugte Hans Excellence den^velvalgte Com-

position af reent Kobber, tilsat >0 K Tin og 2; « 
Fontenage. Og for at vise Arbeidets nodvendige Haft 
for at opnaae den til den fastsatte Tid bestemte Afleve
ring af fnldfcrrdigede Morsere, tiener dette at aufore^ 
at paa een Dag i Juni Maaned 1771 bleve trende 

Morsere fra de trende store Metal-^melteovne^ i 
Metal-Stoberiet afstobte, nemlig: 2^ Stkr. l50 5s 
fra sondre og nordre og en 100 t.s fra mitterne 
Smelteovn. I Henseende til Morsernes Tienstdyg-
tighed, da var Metallet vel componeret og Haltbart, 
men ikke befriet fra endeel Gruber og Piudblcner, 
hvilke hidrorte fra de dertil brugte Kicrrncr, der 
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efter et hastigt fattet Overlcrg ansaaes fornodent, for 
at kunne faaeMorserkammeret og Kiedelen udrensede og 
borede med Haandskraft, thi Indretning for Massiv-
Udboring ved Vandkraft i Boervcerket vilde alene med

tage den Tid. som var bestemt til at levere fcerdige 
Morjere; dette var Aarsagen hvorfor Kicrrner maatte 
vcrlges, der, lom forhen er meldt, altid opfylde 
Piecerne med Grnber og Vindblcerer; med Formene 
og Stobningerne giordes folgende Forandringer: Ved 
de forste Morjere bleve Mundingerne vendte nedad, og 
Dodhovederne satte paa Platfoden i Damgruben; 
dis>e Dodhovedforme vare aflange, 4kantede, 24 
rommer brede og 7 Tommer tykke i Aabningen til 
at rumme Metallet; derefter bleve de forandrede 
til 20 Tommer brede og 16 Tommer tykke, alt med 
Kicrrner, og endelig bleve de Cylindre, 16 til 20 
Tommer i Diameter, fatre paa Mundingen, der 
vendte opad og Platfoden nederst i Gruben, og 
derpaa massiv stobte til renere Udboring og Befrielse 
for Vindblcrrer og Gruber. Til at faae de stobte 
Morsere med deres store Dodhoveder adskilte fra 
hverandre maatte nodvendigt de forhen beskrevne 
Metal-Skicrre og Sang-Maskiner indrettes, opfores 
og bruges, da bemeldte Dodboveder ikke uden disses, 
allerhelst Saugmastinens Hicelp, hverken ved Haands-

10* 
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kraft. eller yaa Maade, r saa kort T.d kunde 

blive sraskiaarne. 

Efter at disse Morsere med alle dertil henho

lde sornodue Indretninger hastigt nok vare bragte 
.j, -nskeiig Fuldbringelse og kunde fremlægges t.l 
Piove. ankom til Fred-riksverrk en overo.dcnckg 

Kommission. bestaaende as h-ie Officerer a, egge 
Land- og Soe. Etater, hvilke da forst iagttog ee 

trende IS« S-Morterer, som skulde tiene tll Forlog 

saavel med Hensyn til Metallets Bon.tet og P°r-
xorüon efter Tegningen, som °g Forholdet «d 

deres dch'erente Krndtkamre (saav.dt vldes var 
Etaten yaastaaende p°a P-re- og Globuskammerms 
Brug. s°m ansaaes for de p-alldellgste og be.N ^ 
De begyndte altsaa med Proverne den 2den ^»l 

177l og fortsarede dermed som solger: 

Rr t Dansk Rids lso Ts Morteer med P-erekam-
mn. xrovek d. k. Juli >771 med. , , S «ku.. 

Rr. 2. En do. dansk'Ms .ned P-nekammer. 

xrovet d. 2den Juli med .  . l Skud. 

d. Zdie — — . . b 
d. 4de ^ . Zk " 
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Nr. 1. En engeljk i 50 «s Morteer med 
Conuskammer, provet den 2den Juli 
med. 1 Skud. 

provet d. 3die Juli med. 5 — 
d. 5te — — . 28 — 

34 Skud. 
Nr. 1. En franjk 159 Ls Morteer med 

Globuskammer, provet den 2den Juli 
med 1 Skud. 

Provet d. 3die Juli med . 5 — 
d. 6te — — . 4 — 
d. 12te Septbr. med 4 — 

14 — 

Nr. 3. En danst Morteer Z50 T, provet 
d. 6te Juli 1771 med.... 3 Skud. 
d. !0de Septbr. med 3 — 

6 — 

Nr. 4. En do. do. d. 6te Juli med . . . 3 — 

Nr. 5. En do. do. d. 6te — — . . . 3 — 

Nr. 9. En do. do. den 13de September 
med 3 Skud. 
d. I4de Septbr. Experiment 11 — 

14 — 

Nr. 11. En do. boret fra Proven til Cylin
der og derpaa provet den 24de Januar 
1772 med 16 Erperimentskud. 
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Nr. >2. En do. d. 12te September 1771 

d. 14 Septbr. med . . . 2 

o g Erpen menter. . . . .  8 

d, Ik Teptbr. med , - ° ^ ^ Skud, 

Nr. 2. En engelsk 150 5ls Morteer, pro-
vet d. 16de Septbr. med . . 2 Skud. 

og Experimenter ^ ^ ^ ^ 

Alle disse Morsere befandtes efter Proveflud-

deue at h-ve adffillige Gruber og Bindblerr-r, hm'kct 
ikke kunde ventes anderledes. Ilde« de, >vm >orau 
er meldt, maatte formes og sivbes over Ki..ruer ,or 
at saae dem ndrensede oz ved Haandkrast udbonee, 
men paa Grund af, at omslere sveere Morsere .Twen 
skulde paakrerves at blive forseerdigede  vcdArcecn, 
veerk, maatte der eudvg. s a a v i d t  Lel lezheden  t> o. ee 
»nder ovenmeldte 19 Morseres Fuldsorche ardetee-
paa, at Boer -Maskinen kunde modtage en 150 "s 

Morteer og udbore den »cd Vandkraft, 
».vad de t r e n d e  Mörsens Proveskud angaaer, da 

blwer'de, e n  Sandhed, at bvis det ikke var nedtage,, 
a, de skulde presses kil det yderste sor at kunde 
komme kil f-ft Beslutning °m hv.lken Sort Kammer, 
der betragtedes at veen tienligst, maatke ^nbver 
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falde paa den Tanke, at Commissionen herved begik 
de storste Uretfærdigheder; thi fra 3de Proveskud, 
jom scrdvanlig agtes for en fuldkommen Prove, at 
formere disse til 42, 30 og 14Sknd er altfor over
drevent, da ingen Masse, om den endog var nok saa 
massiv i Tykkelse, kunde undgaae total Odelcrggelse, 
bvormeget mere var det da ikke muligt, at disse Morsere, 
da de dertil givne Tegninger, hvorefter alle 19Slkr. 
vare formede og stol?te. befandtes saa sparsomt ind
rettede paa Metal, at en 150 Ks Morteers Diameter 
over Krndtkammer og Kiedel ei havde mere Tykkelse, 
end der almindelig brngtes nl 100 us Morterer; 
altsaa var dette en Hovedfeil. Efter hvis Angivelse 
og Proponering denne Tegning var antaget er mig 
ikke bekiendt, men dette veed jeg, at de fleste af 
Commisstonens Medlemmer eftcr Proverne casserede 
denne Tegning saavel for stt svage tildelte Metal, 
join og for Morterernes Indretning med Pccre- og 
Globuskammer, hvilke befandtes at vcrre altfor vold
lomme paa Morsernes Corpora og neppe kastede sin 
Bombe saa langt, som Cylinderkammer, hvilket ester-
folgende Ansorfel ncermere vil ndvise. Imidlertid 
erindres endnu at melde om de trende Morsere som 
Prover, hvor holkbart det efter Tegningen tildelte 
svage eller indskrænkede Metal endda var, at end-
skiondt de saa overordentligt og skarpt bleve mis-
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h-mdlede, var det dog >kke muligt at splitte eller 

sprenge dem i adskilte Stykker sra deres lammen-
stobte Legeme. Vel maatte de sor endeel vige Magten, 

saasom at giv- udvendig store Revner, der over Firng-
hullet og overKrudtkammeret vare S n 'Tommer lange 
og over z Tomme i Aabuing. item atFcenghnll-ru- vare 

ganske udskudte og forstorrede fra 2 iinier tst S -» « 
«!»iers Diameter, men uagtet dette vare K.unmcrnc 
endnu t-rtte. vg Aietallets gode Sammenseetning -g 

Smidighed viste sig i en faadan Grad. at Mor-
s e r n e s  Krudtkamre udvidedes til et nalm.ndeligt Rum 

for Krudtets Jmodtagelse. hvilket v.l er,åres a, ,°l-
q-ndc: D e n  danske Morser Nr. 2. mcd Pmckammer. 

modtog ved sorste Skud ikkun l-l >i Krudt, nnn 
til det 42de Skud kuude den indrumme 2ä 
den engelske Morteer Nr. I. med Couuskammer. mod
tog ved forste Skud 20 S Krudt, men til det Z«c 
Skud indrummede den SI » Krudt, den irani > 
Morteer. med Gobnskammer. udvidedes ligeledes og 
revnede som de 2de ovenanforte. Disse 3de. pave 
som de vvrige. havde som foranmeldt endeel Ernber 
oq bleve alle casserede, ikke just sor Metal-Compol» 
tlonens Skyld. (vel noget for Grnber og V.ndbl-erer. 
men meest for det omtalte svag- tildelte Metal, samt 
for de unpttige Kammeres Inddeting. Commisstoncn 
wndc vcl ikke dadle eller -assere Metallets go>-
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Sammenfatning, men Noget maatte dog erindres, 
og dette blev da, at Garkobberet bnrde forst renfes 
og luttres fra sine fremmede og urene Substantfer, 
forinden det blev brugt til Metal-Compositioner for 
Kanoner og andet Skyds, hvilket formeeutes at skulde 
forebygge, at Dindblcrrer fandt Leilighed til at op
holde sig i Metallet, som da vilde falde tcrttere. 
Hans Excellence svarede, at dette kunde gierne skee, 
og overlod til Commissionen selv at foretage denne 
Lnttriug ved Hielp af Pcrrkets Materialier og Ar-
beidsfolk, men han troede, at det neppe vilde blive 
giorligt, da forjog med fremined, luttret Kobber 
faa ofte var fkeet uden at opnaae den foronikelige 
Befrielse for Pindblcrrer; det skulde foruoie ham 
meget, om det vilde lykkes, og han vilde stlv med 
sine Erfaringer understotte Hensigtens ^pfyldel>e laa 

vidt muligt. 
Efter at alle disse 19 Morsere som an sort vare 

casserede, gav dette en stor Forlegenhed; Movere 
sknlde anskaffes og onskedes allerede fcrrdige, dog jaale-
des, at de kunde vcrre dygtige tilden kongelig Tieneste. 
Tegningerne til bemeldte Mor>ere vare ester for-
berorte Aarsager anseete ntienlige og behovede endeel 
Forandringer og Forbedringer. De hoie Herrer 
Commissarier vedtoge da at proponere nye forbe
drede Tegninger, hvilke bleve udfærdigede og ind
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givne til allernaadigst Approbation; Metallet skulde 
foroges til sin proportionerede Styrke, samtKrudt-
kammerne, efter masiv Stobning, udbores cylindrisk. 
Efter at en allermeist Resolution derpaa var erholdt, 
at et nyt Qvantnm Viorsere skulde stobes, udbores 
og fuldfcrrdiges med al mulig ^verlceg og ,>orstg-
tighed. for at saae dem paalidelige, gode og tienst-
dygtige. overlod Hans Excellence alle behovende Ma
terialien Vcerksteder og Arbeidssolk, som kunde behoves 
eller begicrres, til den hoie Kommission. der selv 
sknlde bestyre disse Morseres Compositioner, Stob-
ninger og ovrige Fuldstrrdigelse. Til den Ende blev 
indrettet den forhen omtalte Kobberjmelte-Es>e, lom 
drives af tvende Vandbcrlge, hvorved kommissionen 
lod smelte og lnttre 300 SkkGarkobber og omtrent 
tilscrtte !00 Sk^ svensk Kobber-Mont, hvilket, ester 
Sammensmeltningen i Klumper, ndstobtes og derpaa 
nnder Vandhammeren udhamredes, forinden det ind
sattes i Meta l -Smelteovnen. Derpaa componerede 
Commissionen Metallet og stobte Morserne massiv 
til at udbores med Eylinderkammer. Ved disse forste 
Morseres Stobninger var endnn beskikket tvende 
lcrrde Mcrnd som Chemici. der skulde paajee og give 
Underretning om, at Metallet og Stobningen med alle 
Prcrparata bleve ordentligt behandlede; disse lcrrde 
Mcend vare S. T. Hrr. Institsraad og Professor 
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Kratzenstein og Hrr. Institsraad og Materialist Moller; 
man veed ikke om de havde noget at udfcrtte, enten 
paa Metallerne eller Behandlingerne, der sagdes 
alene, at de skulde have ndeladt sig med, at Me
tallet burde afkioles lidt forinden det blev givet 

Aflod i Formene, hvorved endeel Pindblcrrer for
hindredes. Dersom dette saaledes er forefaldet, da 
maa enhver lidet Kyndig i Metallurgien forundres 
over, at kloge Mcrnd kunde lade sig forlyde med 
fligt Project, som er tvertimod det, der ndkrcrves, 
nemlig: naar Metallet ved fuldkommen Ildning 
er giort flydende og varmt, lober det med Hastighed 
i Formene; det kan lcrnge holde sig oploft og har 
Kraft til at opfkyde faavel Luften, som Sand- og 
Leer-Ureenbeder, saa at disse ikke faae Tid til at scette 
sig fast forinden Metallet begynder at blive stivt og 
afkioles; naar derimod Metallet lidet afkioles i 
5>nen, hvor vanskeligt vil det da ikke lobe igjen-

nem Tapkullet uden tilsidst at stoppe sig selv det 
frie Lod, og om det desuagtet knnde bringes igien-
nem Taphullet, er det dog saa dodt og tuugt, at Luft. 
Leer, Sand og Aske ikke kan afsknmmes, men faaer 
Leilighed til at folge med ind i Formene og bliver 
nbevcrgeligt liggende paa det Sted. hvor den falder, 
og kan ikke opskydes eller trcrnge igiennem det til 
Fasthed begyndte, askiolede Metal. (5t saadant af-
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kielet Metal har tillige ingen Presning ved Iud-
styrtningen i Formene, men maa blive baade lost og 
svampigt og fnldt af Gruber og Vindblcrrer. Skulde 
dette af de Hrr. Chymici vceret proporneret, maa 
man troe, at de grunde deres Scrtning paa Digel-
Sineltninger, hvor det tildeels kan paastaaes; men 
hvor stor Forskiel der sindes imellem Digel- og stor 
Masse-Smeltning, stal under praktiske Forjog vel 

knnne erfares. 
Efter at disse nye Morsere saaledes ved den 

hoie Commissions Bestyrelse vare bleven stobte, ud
borede og istandbragte til Prove, fandtes de at vccre 
ncrsten mere bescrngte med store Gruber og vind
blcrrer, end de 19 Stykker casserede og det saaledes, 
at udvendig paa nogle Steder maatte Grnben nd-
hngges, og nye Metalstykker igien indspundses. Dette 
blev doa saa vel forrettet, at ingen Svcrkkelle paa 
Morserne efter Proverne fandtes, ei heller viste 
Spundsningen noget Kiendetegn, men var saa toet, 
at en Person, der ei vidste Stederne, neppe vilde 
finde dem. Hvormegen Umage, Flid og Eftertanke 
til fornuftige Propositioner Sl. .Hans Excellence da 
brngte, for at disse Morsere skulde faae et bedre og 
lykkeligere Udfald, end hans egne stobte havde baft, er 
endeel af de endnn levende hoie Herrer Commissairer 
bekiendt. Han var med at tilraade endnu noget 
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mere Tillcrg paa Metallets Tykkelse, efter den sidste 
approberede Tegning, ligeledes med Cylinderkammer, 
Massiv-Stobning og Udboring, endog ved Forsog, 
hvorledes indlobende Tilfcrlde med Gruber i Kammer 
og Kiedel kunde tcrttes, med Mere, som siden skal 
fortcrlles. Jeg maa forst endnu giore en liden 
Anmcrrkning over de oftmeldte 19 Stykker casserede 
Morsere, hvis anvendte store Bekostninger paa Ma-
terialier. Inventarier. Maskiner, Arbeidslon og 
Metallets Afgang efter Beregning belob sig til over 
60,000 Rd. tilligemed Tidsspilde, hvilken Snmina, 
naar Renterne og Assnrancen paa Indretningerne til-
lcrgges, ndgior henimod 70,000 Rd., som, naar denne 
Summa for Sl. Hans Excellences egen Regning 
skulde tabes, var eu altfor ncrrgaaende Uret. Hvad 
Oprejsning Hans Excellence fik for dette Tab er 
mig nbekiendt, derimod veed j<g, at han var istand 
til at fralcrgge sig den mindste bebrejdende Feil fra 
sin Side, eftersom Morserne meget noie bleve for
mede, stobte og fuldfcrrdigede efter de dertil forst 
opgivne og siden casserede Tegninger, hvis egne 
indeholdende Mangelposter forhen ere forklarede. 

Jeg kommer nn til Sl. Hans Excellences utrætte
lige Bestrcrbelse for at give sine Erfaringer, Betænk
ninger og Forsog tilkiende, for deraf at nddrage 
det bedre vcrlgende til de ved Commissionen stodende 
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Morseres lykkeligere Fremgang; han lod da forst 
nogle af de casserede Morsere give endnu endeel 
Proveskud, hvorved ingen Forandring eller Udvid-
ning stedte; derna'st lod han indpresse Bly i Kie-
delen og Krudtkammernes synlige Grnber for at iee 
hvad Effect samme vilde giore; dette lykkedes M 
vel, at ved 5 Morsere, som saaledes bleve tcrttede 
med Bly, og hver fik 5 Proveskud, vistes derefter ikte 
at vcrre foregaaet mindste Forandring, men Blyet 
fandtes i den samme Stilling, det havde for Skud-
deue. Endvidere lod Hans Excellence Morserne for
syne med nye indstobte Kobber- og Metalkamre, hvor
ved Fremgangsmaaden var laaledesi Morernes 
Krudtkamre bleve endeel videre udborede, derester op-
forte i Metal-Stoberiet og ned>atte i en Damgrube, 
derpaa blev lagt Ild om Morseren og ftcerkt op
varmet; uaar deu saaledes var vel varm, indstobtes 
smeltet Metal, som fyldte Kammer og Kiedel, hvilket 
befandtes at forene sig med Morserlegemets indven
dige Dele; derpaa blev den massiv udboret. Med 
Kobberkammere anvendtes laavel denne ^remgangs-
maade, som nok en anden, nemlig: Kobberkamre stob-
tes massiv for sig felv as det luttrede Kobber, deruast 
bleve de under Vandhammeren udhamrede og jammeu-
trvkkede. siden for endeel afdreiede og udborede paa 
Dreiclagerne, dog ei til d e t  fulde Kammer-Caliber Maal. 
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Tin fastloddede i det ndborede Metalleie i Mor-
ferne, og ved Provesknddene satte eller pressede Kob-
berkamineret sig fast og ta't til Legeinet, ncrsten lige
som det var sammenstobt. Et Beviis paa, at 
Kobberkammeret tilhcrstcdes Metallet, findes i Boer-
vcrrket, hvor et Stykke, som over Kammerets Tver-
linie er giennemskaaret, viser at dette var vel apteret 
og lil Nytte. Disse Forjog havde tillige den Hensigt 
muligen at anvendes paa gamle ndskndte Morsere, som 
da nden at omsmeltes til nye stobende Piecer, knnde 
bringes til lige saa god Brug og Nytte; der kan og 
virkelig heraf nddrages den Tintning, at Udfaldet fin
des probat, og hvad vindes ikke i Bekostningerne, mod
sat de, naar de paanye omsmeltes og stobes. Ved Kam-
merindstobmnger forefalder endnn dette, at Grnber og 
Vindblcrrer ikke faa overslodigt finde Sted eller faae 
Magt til at opkolde sig i denne liden Deel reent 
Metal, som naar det stobes i en prcrpareret Leer-

Form. 
Af Kobberkamre, destinerede for de nye stobende 

Morsere, bleve 24 Stykker af det lnttrede og ren
sede Kobber massiv afstobte, derefter nnder Vand
hammeren vel sammentrykkede, hvorved de Pindbkrrer, 
som formodedes at vilde foresindes, bleve fladlrykkede 
og knnde da i Udboringen ei give andet end Fli>er, 
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men ingen Aabninger eller Hnller; thi om de endog 
ved acnrat Caliber-Udboring viste sig, havde de 
ei andet end en flad Grund, hvorved den befrygtede 
Farlighed for at giemme Ild aldeles maatte bort
falde. Alt dette viser noksom Hans Excellences prac-
tiske Erfaring i Metallurgien og Attraae efter, deels 
at de nye stobende Morsere med al anvendende Flid 
knnde befries fra de meest forekommende Feil, og 
deels paa det ncrrmeste at trccffe den paa denne Tid 
opnaaede Fuldkommenhed i Metallernes Sammenscrt-

ninger og Behandling. 
Hvad sig de indstobte Metalkamre angaaer, da 

lod Hans Excellence tvende af de casserede Morsere 
dermed forsyne paa den Maade, lom forhen er 
meldt, hvoraf den ene, med Cylinderkammer til 11 K 
Krudt at rumme, ndboredes. Med denne Morler 
giordes 42 skarpe Skud. hvilken, stillet som almindelig 
paa 45 Grader, kastede Bomben henved 4500 Alen, 
udeu at der fandtes noget forandret; den Anden blev 
ligeledes provet med Presseskud, hvilket forklares i 
cfterfolgende Prove-Naports Anforelse, og der kan 
deraf giores den stkkre Slutning, at gamle Morsere 
vel dermed knnde forsynes uden Fare eller Frygt sor 

onde Folger. 
Jeg vil da her anfore nogle af de Proveskud, 
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som bleve foretagne, saaledes som det er mig be-
kiendt at de ere ndforte. 

Forst anfores de af den kongelige combinerede 
Prove-Commission foretagne Provesknd, nemlig: 
Nr. 22. En dansk 150 us Morteer nye Rids med 

Kobber-Kammer, provet den 2den Iannar 1772 
med 9 Skud og erperimenteret paa 15 Grader 
med 20 T Krndt. 

En 150 Ls Morteer, Soe-Etatens Rids, nnderveis 
30 Secunder, kastede Bomben 5900 Alen. 

En do. med 20 2 Krudt, nnderveis 32 Secunder, 
kastet 6120 Alen. 

En do. med 12 T Krudt, underveis 23 Secuuder, 
kastet 4200 Alen. 

En engelsk med 31 Ä Krndt, underveis 30 Secun-
der, kastet 6000 Alen. 

En do. med 20 L Krudt, underveis 30 Secuuder, 
kastet 5520 Alen. 

En do. med 12 u Krudt, underveis 25 Secunder, 
kastet 4200 Alen. 

En fransk med 20 tt Krudt, underveis 27 Secunder 
kastet 5420 Alen. 

En do. med 20 T Krudt, underveis 31 Secunder 
kastet 6000 Alen. 

En do. med 12 A Krudt, underveis 24 Secunder 
kastet 4000 Alen. 

11 
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Derncrst Hans Excellences casserede Morsere, 
hvilke han for sin egen Regning lod prove ved tvende 
afdode Krudt-Meftere, Olsen og Breuta, saaledes: 
Nr. 1. En 150 Ts dansk Nids med indpresset Bly 

i Gruberne, provet den 27de October 1771 med 

1 Skud, 25 sl Krudt. 
Nr. 1. En engelsk do., provet den 18de Juli med 

1 Skud, 31 Ä Krudt. 
Nr. 1. En fransk do., provet den 7de October med 

1 Skud, 20 il Krndt. 
Nr, 3. En dansk do., provet den 6te Juli med 3 

Skud, 22 T Krud. 
Nr. 4. Eu dansk do., provet den 8de Mai med 1 

Skud, 16 T Krudt, og siden efter indstobt 
Kammer med 1 Skud . . . 16 ^ Krudt. 

Den 7de October 1 — . .. 10^ -
1  -  . . .  1 1  -  —  
i  —  . . .  n z  -  —  

En 150 Ks Morteer med indstobt Metal-Kammer, 
provet fra den 2den til den 3die November, 
ialt med 42 Skud ii 11 til IN ü Krudt pr. 
Skud, eller ialt dertil brugt 470 II, 18 Lod, 
forudeu 16 T til Asblccsning, kastede Bomben 
hcnimod 4500 Alen med udboret Cylinder-

Kammer. 



163 

En dansk Morteer, provet: 
Den 20de Septbr. med 1 Skud 15 u Krudt. 

— 27de L)ctbr. — 1 — 9 N, 14 Lod Krudt. 
1 — 10 T Krudt. 
1 — 10 - — 

Alle disse foretagne Proveskud med de casserede 
Morsere giorde ingen Udvidning eller Aabning sor flere 
Gruber, og de kunde med Tryghed udholde Skuddene; 
dog befandtes stor Forskiel paa Cylinder-, imodiat 
Globus- og Pcerekammer, da Cylinderkamret, med 
mindre Krudt, kastede siu Bombe uok saa langt som 
de andre og giorde ingen Vold paa Morserlegemet. 

Endvidere var sor lang Tid siden erfaret, at 
ved Kanoners idelige Brng, Tid efter anden. Me
tallet i Fcrnghullerne sortcrredes, saa at de ikke alene 
bleve udvidede over deres proportionerede Aabning, 
men bleve endog urunde og skiacve. Til at forbedre 
dette var vedtaget, at i saadanne Kanoner skulde 
indstobes eller indskrues Kobber-Famghuls-Ror; det 
samme blev ligeledes befalet strax at jknlde bruges 
sor nye stobende Kanoner, paa Grund as, at reent 
Kobber bedre kan imodstaae Krudtets Kraft end 
Metallet; dette blev og soretaget, ad>k>llige Kauoner 
stobtes med Kobber-Fcrnghuller, hvis Forarbejdning 
og Anscrtning behandledes saaledesi Kobberet til 
Fcrnghnllerne udstobtes i lange, runde Stamger, der
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efter bleve de nnderUdsmedning hamret og presset tatte, 
siden asdreiede til et passende Lcengdemaal med Kar
rer eller Skruegange, derpaa fortinnede og indsatte i 
Kanon-Formene, hvor Fcrnghnllerne vare bestemt at 

have deres Linie, hvorester Kanonen stobtes. Men da 
dette lidet Indhold Kobber, as 2 til 2z Tomme i Tver-
lime. ikke var mcrgtigt at modstaae den brandende 
svcrre Masse Metal, nden deraf at oplofts, saa stedte 
det oste, at naar en Kanon var stobt, fandtes ei 
mere Kobber as Fcrnghnls-Noret end det, som var 

til Bescrstigelse sat i Formen; det ovrige havde me
leret sig i Metallet, eller blev og ved Udboringen 
fundet i smaae Stykker, kvilket maaskee ei hastigt nok 
kunde oploses, og dersor ved Metallets Askioling 
maatte söge et Sted i Lobet eller ved Siderne; det, 
som scrstedes i Lobet, blev fundet i Udboringen, men 
det, som lagde sig paa Siderne, var n,ynkgt; ikkun 
een Gang kom det ved Asdreming tilsyne, hvor 
det fandtes at sidde som smaae Pletter paa nogle 
Steder af den udvendige Nunding paa kanonen. 
Dette viste sig da at vare nsikkert til Anbringelsen, hvor
for i en lang Tid. indtil nu. ei er talt videre om at 

indstobe Kobber-Fcrnghnls-Ror i nye Kanoner, men 
vel i gamle Kanoner, hvis Famghnl er udskudt og 
ubrugeligt; thi naar i saadanne nye Fcrnghuller euten 
indstobes eller indskrnes. kan Kanonen atter blive 
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drugbar og giore Tieneste som en anden god Kanon. 
Til Fcrngbnls-Rors Udboring og Indstrnning haves 
en Maskine i Boervcrrket, hvorom forhen er meldt. 

Da de as Commissionen til Stobning bestemte 
Morsere flulde foretages, proponeredes at forfærdige 
Kobber-Fcrnghuls-Ror, hvilke bleve stobte runde, ud
hamrede og lidet afdreiede. Af denne Sort forfær
digedes 12 Stkr. og siden nogle 4kantede. men ved 
Morsernes Indstobning befandtes de at have ncrsten 
samme Skicebne som ved de stobte Kanoner. 

Endelig ansores dette, som er bemerket ved 
Smeltninger og Stobninger. at Luftens og Veier-
ligets Beskaffenhed har en stor Indflydelse paa Me
tallerne; er det stcrrk Frost og klar Luft. vil 
altid Vindblcrrer meest indsnige sig i Metallet; 
dog, det er ikke vel muligt at forndsee Veirets eller 
Luftens hastige Forandring, allerhelst om Vinteren, 
da een Dag kan vcrre mild og fugtig, men Da

gen derefter omskiftes til den swrkeste Frost og Tor
luft. Ved saadau forefaldeude Forandring paapasses, 
at Metallet er vel giennemhedet og at det koldes laa 
lcrnge flydende varmt i Formene, som mnligt. Det 
er forhen ommeldt, at ved alle foretagende Smelt
ninger. naar Metallet var vel hedet og omrort, blev 
l K 2 Prover udtague for deraf at bedomme Metallets 
rigtige Forhold; disse Prover bleve, efter at de vare 



166 

udhamrede i den ene Ende og overbrcekkede, foreviste 
Hans Excellence, som efter eget Skionneude beordrede 
mere Kobber eller Tin tilsat, eller og erkiendte Proven 
for god. Naar den da var befnndet god, blev Pro
ven poleret og paahugget Datum og Aarstal og 
da igien leveret Hans Excellence, som lagde den til 
Opbevaring hos sig selv. En Deel af disse allercrldste 
Prover er vel leveret tilbage til Omsmeltning, men en
deel maatte endnu vare til; vel er det muligt, at Hans 
Ercellence, naar han reiste til Kiobenhavn, har taget 
uogle med sig, eller at de maatte sindes, da opteg
ning paa Meubler foretoges, hvilket er mig nbekiendt, 
da jeg ikke var ved denne Forretnings Fuldforel,e. 

Da Hans Excellence i Aaret 1756 modtog Frede

riksværk, havde afdode Boermester Johan Lorentz 
Juncker forfcerdiget endeel Sangblade med smaae ind
silede Tander, og eu Jern-Buestilling til samme, 
som endnu horer til Indventariet i Boervcrrket. 
Disse Saugblade skulde bruges til at overiticrre 
Metal med, men da denne Overst'icrring medtog al 
for lang Tid og Bekostning, befalede Hans Excellence, 
at K a n o n -Dodhovederne skulde fraskicrres paa Dreie-
ladet, hvilket gik hurtigere; thi med Haaudkrast 
behovedes 4 Maud i 4 til 5 Dage for at fiast'icrre 
et 3 Ns Dodhoved, og dertil maatte 2 Saugblade 

holdes vedlige med Opfiling og Hcerdning, denmod 
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kunde een Mand afdreie det paa Dreieladet paa 
mindre end en Dag, med en Haaudlaugers Hielp 
til Dreie-Jernenes Reparation, Slibning og for at 
smore Tapperne, hvorpaa Kanonen gior sine Ven
dinger; men da den horizontale Metal-Saugmastine 
var opfort, blev dette Arbeide endnu hurtigere for
rettet, da een Mand mageligt frafticerer et saadant 
Dodhoved i 4 til 5 Timer med en opfilet Sang, 
som endda kan bruges med samme Opsiling til 3 ü 
4 Dodhoveders Fraskicrring; desnden, lom forhen 
er anfort, lader andre Metalstykker, hvor store de 
end ere og hvilken Figur de eud maatte have, sig 
udeu store Besværligheder ikke alene stilles nnder 

Maskinen, men og overskiceres. 
I  Aaret l763 var ordineret og blev tillige af

smedet og forfcrrdiget 2 Stkr. 12 us Jern-Lavetter, 
dannede paa det nccrmeste ester Trce-Lavetter, hvis 
Arer bleve asbreiede, samt Navene forsynede med 
Metal-Bosninger; den ene af disse Lavetter blev 
bortsendt, den anden er endnu ved Frederiksværk 
og kan sees paa Artilleriparken, hvor den er belagt 
med en 12 Zis Z Gods Metal-Kanon af Land-
Etatens. At dette vidst har vcrret opgivet til Forjog, 
som nyttigere til Feltstykker end Trcr-Lavetter, bliver 
nok en Sandhed; det er tillige provet, at de lettere 
kuuue kiores af Heste eud Trcc-Lavetter. Jeg veed 

! 



168 

ingen gyldig Aarsag hvorfor de ei bleve approberede, 
man horte ikkun loseligt tale om, at Indvendingerne 
derimod bestode i folgende i deels vilde det falde for 
bekosteligt, og deels vanskeligt at istandbringe; naar 
de i en Bataille, paa Axen eller andet tilhorende 
bleve beskadigede, var det ikke saa let at istandbringe 
dette ved Felt-Smede-(isser, om endog fornodne Reser
vestykker af alle en Lavet tilhorende Arer, Hiul, Vcrgge 
eller Flasker ete. fandtes tilberedte; man troer endog, 
at enhver Anden vilde falde paa den Tanke, at en 
Jern-Lavet maa vcere ulige bedre og paalideligere 
end en Trcr-Lavet, thi naar godt udsogt Jern 
tages dertil, forsvarlig sammensvejses og vel anstry
ges med Oliefarve, vil Kalken eller Rnsten hindres 
fra at iudcrde sig og oplose Jernet; ja, en ?aa-
dan Lavet maatte, med Omhyggelighed og god Op-
pasning, uden Modsigelle findes brugbar et Par 
hundrede Aar. Det er jo en Sandhed, at Orm 
ei kuuue sortcere Jern, ei heller bliver i en Bataille 
Lavetten saa aldeles sonderslaaet eller splintret, at jo 
den Beskadigelse, som derpaa forefalder, vil vcere 
giorlig at istandbringe ved en Felt-Esse; lad endog 
vcere, at en  Jern-Lavet vilde koste dobbelt saa meget 
som en af Trcr, hvilket den neppe gior, saa bliver 
dog Jern-Lavetten, ved sorebyggende Hindringer fra 
Rusts Iudsuigelse, altid istand til at udholde mod 
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3 Trcr-Lc,vetter, og om endskiondt, som meldt. Jern-
Lavetten i Batailler lider Skade, kan saavel det 
beskadigede, som det der adsplittes og igien sindes 
bringes til Nytte ved Reparation eller Omsmedning. 
En Trcr-Lavet behover derimod det bedste ndsogte 
Trcr. som maa vcrre vel tort, at det ikke kaster sig 
ester Udarbejdningen, og maa vcrre sri sor Knaster og 
Orm; endnu kan tillcrgges, at Trcret bvr nndersogeS 
om det er scrldet i rette Tid, da Trcr, scrldet i Utide, 

hastigere mister sine styrkende, ncrrende Safter og 
snarere modtager Forraadnelse; dette ndkrcrves og er 
sornodent saavel til Axer, Hinlnav, Eeger og Fcrlg, 
som til Vcrggene eller Flaskerne. Det bliver en 
Uvisbed hvorlcrnge, eller om Trcret aldeles kan be
fries for Orm, endskiondt samme med Olie overstry
ges. og lad vcrre, at det for Orm stedse kunde be
fries, saa udtcrres dog med Tiden de ncrrende Safter 
fra Trcrets Bestanddele, det bliver skiort. modtager 
Forraadnelse eller aabner og loser sig i Sammen-
scrtningerne. Endvidere behoves til en Trcr-Lavet 
endnn en Mcrngde Jernbeslag, som med sine aecurate 
jnsterede Tilpasninger koster ikke lidet i Jern, Knl 
og Arbeidslon. Naar da endelig en Trcr-Lavet er 
fcrrdiggiort og fores i Felten til Bataille, og en 
derpaa rettet Kngle fra Modpartiet afikydes, da for-
dcrrves ikke alene Jernbeslaget, men Trcrvcrrket jonder-
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slaaes, adsplittes og odelcegges saa aldeles, at intet 
deraf bliver brugeligt; det kan og i sin Adspredelse 
baade ihielflaae og lemlcrste de ved Kanonerne com-
manderede Artillerister; skulde man da ikke Heras 
slutte, at saadaune Troe-Lavetters Istaudbringelse 
kostede lige saa meget, om ei mere end en belkadiget 
Jern-Lavet. Denne Ansorsel maa ikke hentydes til 
Forsvar for Jern- eller Beskyldning mod Trce-La-
vetter, lad det ei ansees for andet end noget, som 
ethvert estertceukende Menneske knnde falde paa at 
udlade sig med, naar Anledning dertil gaves; her
ved fortiener dog dette at anfores som noget besyn
derligt, at til de algierske Prcrsenter er ved det 
frederiksvcerkske Etablissement, i nogle paa hinanden 
folgende Aar, forfærdiget og leveret en anjeelig 
M-rngde (til adskillige Calibre) smedede Iern-Lavet-
Axer, som skulle kuune bruges med sortriulig god 
Nytte. Efter at oveuanforte 2de 12 us Jern-
Lavetter vare forfærdigede, arbeidedes endvidere paa 
den tredie af samme Caliber, men da endeel deraf 
fandtes fcrrdiggiort, gav Hans Excellence Ordre at 
lcrgge det tilside og ophore med dette Arbeide. 

Udi Aaret 1766 havde Hans Excellence ladet 
forskrive fra 8olii^en en Kaarde-, Palladsk- og 
Sabel-Smed eller Svcerdfeger, ved Navn Engel. 
Denne ankom til Vartet og begyndte at afsmede og 
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slibe, samt polere adskillige Sorter Sabel-. Palladsk-
og Kaarde-Klinger, hvortil ester hans Forlangende 
blev udleveret de sornodne Materialier, Vcrrktoier, 
Haandhicrlp og Indretninger i Dreievcerket til at slibe 
og polere, men hvorledes det gik til vides ikke, det 
var ham neppe muligt at saae nogen c>f dis>e klinger 

fiederboielig, saasuart han vilde bukke dem, bleve 
de staaende i en krum Stilling, uden at kunde Ipnnge 
tilbage; herved arbejdede han en lang Tid, ligesaa 
lykkeligt som for. indtil Hans Excellence kiededes ved 
dette unyttige Arbeide, og da Engel ikke sandtes 
dnelig til andet Brug, eller maajkee ingen Lyst havde, 
kom hau bort sra Vcerket, og dermed ophorte dette 

Forsog. 
Foruden den Mcengde as 8 Lods, -1 Lods, 2 

Lods. 1 Lods og z Lods smedede Skraa- eller Kardcrsk-
Kngler, som til de Kongelige Land-Artilleri-briga
der ere sorscrrdigede paa Frederiksværk og de^sra leve
rede. lod Hans Excellence endvidere sorscerdige til Prove 
nogle I Ns smedede Iern-Kngler ved Haandkrast, 
hvilke vare saa zirkelrunde, som de kunde vcrre as-
dreiede, og saa glatte, at de havde en temmelig stcrrk 
Grad af Politur; men da dertil udfordredes stcrrk 
Arbeide og Bekostning, der giorde en laadan Kugle 
i.en Vccrdie af 18 K 20 ß., saa havde Hans Excellence 
ordineret, at en as de smaae Pandhammere stulde 
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ifald et tilstrækkeligt Qvantum var bleven reqvireret, 
hvilket med Tiden vilde have bragt Vcrrdien af en 
1 Ks smedet Kugle til 11 K 12 ß. naar den be-
qvemmeste Maade og Fordelen nnder Arbeidet forst 
var bleven iagttaget, men dette gik ikke for sig, ingen 
af denne Sort Kugler bleve bestilte; hvad Aarsagen 
dertil kunde vcrre vides ikke, uden at de syntes for be
kostelige, hvilket vel tilstaaes at vcrre Sandhed, siden 
2^ Skil stobte Iernkugler kunde bekostes med 
1 Skk smedede Kugler, som efter noieste Overslag 
belober sig til 12 ß. Stk., der udgior henimod 40 
Rd. pr. Sk«; men det tillades at anfore nogle 
Tanker og Anmccrkninger derover, saasomi betragter 
man den Forskiel mellem disse Sorter smedede og 
stobte Kugler, med hvad Accuratesse, Zirkelrundhed og 
Glathed de smedede Kngler kan bringes til imod de 
stobte. der langt fra ei komme dem ncrr, hverken i 
Nundingen eller Caliber og mindre i Glathed ved Af-
bankningen, da de beholde synlige Dele saavel af 
Stobegraden, som fine Knopper, saa maatte deraf 
giores den Slutning, at en Metal-Kanon eller Am-
muset ufeilbarligen maa holdes dobbelt saa lang Tid i 
brugbar Stand, eller giore 2de Skud med smedede 
imod 1 Skud med stobte Kugler, og endda have 
mindre Mcerker as de smedede med 2, end de stobte 
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med 1 Skud; altsaa vilde en Kanon langt hastigere 
udskydes og beskadiges, eller for Tiden blive hurtigere 
ubrugbar ved stobte, eud ved smedede Kugler; naar da 
denne Kanon eller Ammuset asgives til Cassation, 
maa omsmeltes og nye stobes, vil denne Bekoilning 
vcrre at henregne til Kuglernes Kostbarhed, og da 
bliver Balancen vel ei lcrnger overstigende paa de 
smedede Kuglers Side. Foruden denne Forklaring til 
Fordeel for de smedede Kugler, er ogsaa dette maastee 
ei en ringe Iagitagelse, at en smedet Iernkngle 
bliver ved sin strenge Presning under Hammerstagene 
saaledes tcrttet og sammentrykket, at ingen Vind-
blcerer, hvor smaae de end maatte vcrre, saae Frihed 
til at blive i det Forhold hvori de findes fra Ildens 
Hede. men drives med Kraft til at udfylde de jvamp-
agtige, luftfulde Rum og faae Ligevcrgt paa alle 
ind- og udvendige Rundingsdele; altsaa maa den ved 
Afskydningen fra Kanonen gciae til det bestemte Sted 
eller Maal med en stcrrkere Force og mere virkende 
Krast, end de stobte Iernkugler, hvis indvendige Be
skaffenhed ikke kan sees, uden man sonderslaaer en 
saadan Kugle, hvor da paa endeel findes saa store 
Aabninger, at ofte 1^ til 2 Lod er formindstet i 
Vcrgten, og disse Huller findes ei alle Tider paa eet 
Sted, men paa somme ncrrme de sig til Iderzirkelen. 
Ikkun meget saa ville vcrre bestiet sta at de jo stem
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vise Aabninger etter Huller, naar de blive sonder-
slagne, og hvad Paalidelighed kan vel da en saadan Kugle 
have; den vil vistnok sindes uvis i Sigtestydningen 
og har langt fra ikke den Force eller Virksomhed 
paa det Sted, den fra Kanonen afsendes mod, som de 
smedede Kugler; og endelig kan ikke forbigaaes at 
melde, at til de smedede Kugler kan bruges kold-
skiort og Haardt Ieru, hvilke 2de Sorter etters til 
andet Smedearbejde er aldeles npaalideligt og ubrug
bart; skulde herimod indvendes, at Rusten eller 
Kalken indccder skarpe Grader og formerer Ujevn-
hederne paa de smedede Kugler, da vil det lamme 
overgaae de stovte, og disje maastee angribes hastigere 

deraf end de smedede. 
Foruden 1 Ks Kuglers Smeduiug var giort 

Forberedelser til 2 Ss Kuglers Afsmedning, men dette 
standsedes og kom ei videre. Det vil altid blive 
muligt ikke alene at afsmede og sorfcrrdige disse 
Sorter, men endog storre Calibere af Kugler, naar 
Vandhammere dertil indrettes, hvorved saavel Be
kostningens Fordeel lilvendes, som og Tiden vindes. 

Det var i Aaret 1791, at Hans Excellence gav 

Ordre til at forfcrrdige 3de Prove-Torter M Spyd
stager eller Spcer for Bosniak-Eskadronerne. Disse 
bleve indsendte til Eftersyuing og Aprobation i 
Kiobenhavn, men da ingen Leverancer deraf bleve 
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ordinerede, troer man. at Hans Excellence kiededes 
saavel ved de mange Forandringer og Udscettelser 
paa Proverne, som og ved Accordtens ringe Betingelse 
og derfor ikke vilde indgaae i Leverance-Accordt, 

hvoraf ikkun Bekostning, Cassationer og stor Tab 

var en sikker Folge. 
Efter Hans Excellences Ordre maatte nogle 

Jern-Kanoner eller Lob for Metal-Kanoner afsmedes; 
disse tilvirkedes saaledesi 4 til 6 Stykker 4kantede 
Iernstcrnger bleve meget noie sammensveifede og 
afrundede, nden om dette paasmededes t Tomme 
4kantede Iernstcrnger, i Liighed med Skruegange, 
hvorover var bestemt at skulde stobes Metal ester 
Kanonens ndvortes Skikkelle, og naar da en Kanon 

'  efter Stobningen massiv udboredes, fremviste deu et 
Iernlob, overstobt med Metal, liig den endnn paa 
Artilleri-Parken beliggende z Zls Fcltslange eller 
Amnset, som er sissileret med Hans Excellence Hrr. 
Grev Ahlefeldts Vaabenskildt; men ester at nogle 
Stykker faadanne Jern-Kamre vare afsmedede, bleve 
de lagt tilside og der hortes ei videre til dette 

Arbeides Fortsættelse. 
Det var ligeledes Hans Excellences Hensigt at 

lade ved Frederiksværk sorfcrrdige Taffel-Knivsblade 
og Gafler efter bedste Facon. Dertil blev an
skaffet en Portion af efterskrevue Sorter, jaa^om 
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engelsk Blcrrestaal, norsk og svensk Saxe- og Ficder-
staal; deraf forfcrrdigedes nogle Prover, hvis Ud
fald var dette: det engelske Blcrrestaal var det fineste 
og bedste, dog fandtes der ester Forfcrrdigelsen, at 
nogle af Knivsbladene vare blode, andre igien glas-
haarde, og neppe var den halve Deel passende blode 

og haarde; derncest knnde Saxestaalet bruges, dog 
ikke alt hertil ankomne; det ivenjke Staal be-
sandtes ikkun maadeligt, da det meste deraf, naar 
samme giennemgik Ildheden, tabte pn Haarbed og 
var ikke istand til ved Hccrdning at naae nogen 
Staalgrad, men blev blodt som !^ern. Dette giver 
Beviis paa, at Staalfabrikkerne nuomstunder behandles 
med Skwdesloshed fremfor forhen; norsk Staal var 
ncesten det bedste, og Fiederstaal ei heller uftikket. 
Det er vel Sandhed, at ved Staalarbeide skal Ild
heden noie paapasses, da ellers Staalgraderne lettelig 

udtrcrkkes, hvilket ikke er saa lige frem en Sag, 
men endog noget vanskelig, og maa betragtes ,om et 
Slags Studium i Smedeprofesjioueu; dog var Van>ke-
ligheden med ulige Haardhed eller Blodhed paa de 
forfcrrdigede Knivsblade ikke den eneste eller rette 
Aarsag, siden det esterhaanden ved daglig Erfaring 
blev mnligt at naae Fcrrdighed i Staalsmedmng. 
Bekostningerne kunde vel og blive miudre end disje, 
der kostede 1 mere end de kiobtes for fra andre 
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Steder, men Hovedsagen bestod fornemmeligen i at 
forskaffe Leverance i kvantitet; denne var ikke at 
erholde, eftersom andre Fabrikker og bosiddende Mestere 
allerede vare i fuld Drift og knnde overflodigt for« 
syne Enhver med det behovende. Alt>aa blev dette 
Anlcrg befalet at standses, og Hans Excellence lod 
brnge de forfærdigede Knivsblade til >m egen Huns-

holdning. 
Ligeledes forholdt det sig med Toismederiet, 

som Hans Excellence havde isinde at anlcrgge. Dette 
kunde dog have haft bedre Udfald og Fortgang med 
vestindiske Hakker eller Maudhauer, Kapmesser, item 
Dxer. Tangblade, Hovle og Hnggejern. Tcrngsler og 
Boer. kort sagt med alle Slags Vcrrktoier, som bruges 
af Tommermamd, Skibsbyggere, Snedkere, Hiul-
magere, Bodkere og Billedhuggere; men hvortil vilde 
det nytte, saalcrnge Isenkrccmmernes Fabrik i Icr-
gersborgs Dyrehauge er til. samt Toismedemesterne i 
Kiobenhavn, der ved alle Slags Bryderier og Klage-
maal stedse vilde besvcrre sig over Forncermelser i 
deres Ncrringsvei og borgerlige Friheder. Det blev 
derfor ei muligt at forskaffe Wcrtning i kvantitet, 
og at lade et stort Forraad deraf forfcrrdige og pden 
fcrtte til offentlig Anction kunde forudsees at blive 
det visse Tab, altsaa maatte dette gode For>cet jcrttes 

tilside, saavelsom endeel andre. 
12 
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Hans Excellence lod giore Forsog med stobte 
Jernknoer, om det var mnligt ved Sinkning at faae 
dem mere zirkelruude, samt Stobegraderue og Knop
perne indtrykkede, saa at de kunde blive glattere end 
ved Bankningen. Til den Ende giordes nogle Kugler 
hvidvarme for Blcrsebcclgen, og derpaa bleve de 
sinkede, men ved forste Hammerslag smnlrede de lige
som grovt Steengrnus og adspredte sig fra Sinken, 
altsaa var denne Varme for streng; derucest bleve de 
gjort brnnvarme og derpaa under tintning pre^?c>.c 

ved stcrrke Hammerslag og Vendinger, for at iee 
hvad derved kunde udrettes; men endskiondt denne 
Behandling paa voldsomste Maade blev sorrettct, var 
det dog ikke muligt at faae Stobegraderue og Knop
perne saa aldeles fladtrykte eller udslettede, at de 
jo stode ophcevede og tilsyne over Kuglernes zirtcl-
ruude Gruudlinie. Altsaa knnde Heras giores den 
Slutning, at de indvendige Lufthuller ei heller lode 
sig sammentrykke, men bleve uforandrede aabne, pra
ledes som de fra Stobningerne vare dannede. End
videre bleve de stobte Kugler paa Slibestene i Slibe-
Mollen afslebne Stobegraderne og ligeledes over hele 
Kuglens Rnnding; dette giorde vel, at Grader og 
Knopper bortgik, men derimod bleve de opfyldte med 
mange fladagtige Sider og saa nrnude, at Caliber-

Accnratessen manglede. 
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Foruden de til Bosniak-Eskadronerne forhen 
ansorte Spyd eller Spcrr, blev ligeledes i Aaret 1791 
efter udsendte Prover sorscrrdiget Bajonetter, hvis 
Klinger bleve sammensmede af Staal og Döllen af 
Jern. Hermed indlob ncesten samme Omstændighed, 
som med de sorhen anforte Engels Sabel- og Kaarde-
klinger, at de befandtes boielige; dette dog knnde vcrre 
blevet iagttaget ved Fleres Forfcerdigelse, saa at det 
tilsidst knnde vcrret muligt at naae Fcerdighed i Ild-
behandling og Hcrrdning, uaar ikke Hans Excelleuce 
havde befalet at ophore dermed, formodentlig ogsaa 
paa Grnnd af, at Accorden har vcrret saa indskrcrnket, 
at Udscettelser, Cassationer. Tidsspilde og Tab var 
den sikkreste Fordeel, der knnde ventes. 

Det var ligeledes Hans Excellences Villie i 
Aaret 1778, at her ved Frederiksværk skulde sorscer-
diges Hesteskoe med Som i kvantiteter, formodentlig 
til Afscrtning for Handels-Compagnierne. At samme 
baade var muligt at tilveiebringe, som og at holde 
Priserne uden Tab med Mesterne i Kiobenhavn, naar 
et bestandigt Arbeide deraf knnde tilsikkres, er til
forladelig en Sandhed; men hvad egentlig Aar^agen 
var, der giorde, at dette ei blev ivarkjat, er nbekiendt, 
siden ingen videre Ordre af Hans Excellence bleo 

given til at fortfare dermed/ 
Endvidere skulde ester Ordre i Aaret 1789 for-

12* 
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fcrrdiges et Qvantnm af 900 Scrt Jernbeslag til Telt
stanger; derover befaledes at giore den noieste Bereg
ning saavel over Bekostningerne, som og over Tidens 
Bestemmelse til at knnne levere lamme i. Dette blev 
da og forrettet og indgivet til Hans Excellence, men 
da Beregningen over hvert Scrt belob sig til o Mk., 
maa man slntte, at dette ikke blev accorderet, siden 

Ordre til Forfcerdigelsens Conlinnation ei blev given, 
da dog Beregningen var saa noie og ringe an^at, 
at intet blev tilovers sor Principalen tü Værk

stedernes Vedligeholdelse. 
Udi Aaret 1787 paatog 5^ans Excellence sig at 

lade forfcrrdige de efter Reglementet til Leverance 
aarlig ansatte 9000 Dusin Munderings Metal- eller 
Messing-Knapper for Felt-Regimenterne. Derpaa 
fortfaredes en Tid lang med Stobninger og Afleve
ringer, men da Metallernes Bekostning tilligemed Ma-
terialier og Arbeidslon ikke kunde opveies med den 
ringe ansatte Priis, som skulde betales for Duenet, 
nemlig for Kioleknapper pr. Dusin 7 ß., af 1 S Metal 
udkom 4 Dusiu, Vesteknapper 4 ß. Dustnet, af ^ 
Dietal udkom 7 Dusiu, store Buxeknapper 5 l'-
sinet as 1 T Metal udkom 6 Dusiu og stnaa Bnxe-
kapper 3 ß. Dusinet, as 1 N Metal udkom 9 Dusin, 
saa bliver endog herpaa noget, om ei meget ^ab 
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der vil altsaa neppe findes nogen Mand, der for sin 
Umage endda stal tage Skade eller lcrgge Penge til 
for at have de Bryderier og Udscrttelser paa Produk
ternes Godhed, som der ved disse Knapper, der maatte 
vcrre af poleret Messing-Coulenr, Pladen paa Knap
perne lige tyk, jevn og rnnd med mere, forefaldt 
ved Besigtelserne; da desnden Metallet ved Bccrket 
ei bavdes til ringere Priis end 24 ß. N, hvad 
knnde der vel da blive tilovers for ovrige behovende 
Materialier og Arbeidslon, samt til Pcrrkstedets Ved
ligeholdelse. Det er maaskee iKiobenhavn mere giorligt 
for Giortlerne eller Gelbgieserne at accordere disje 
Knapper, da de have Leilighed til at kiobe Naale-
magerens Affald for 8 ^ 10 ß. T, ligeledes forstidt 
og gammelt Kobber- og Messingtoi, item Afsnit fra 
Messing paa Kobber-Magasinet for 12 », 14 ß. L, 
saa at de da kunne giore Regning paa at have 1 
L. Metal (Kobber og Messing) for 12 k 13 ß. Zl; 
til dette scrttes Blytilsats, hvorved da vindes noget 
klcrkkeligt, som vist giver i fri Prosit, fradragen alle 
Omkostninger og Arbeidslon, endda vel 1 ß. og der
over paa Dusinet. Hans Excellence betragtede her
ved faavel sit eget Tab, som og at han ikke vilde 
berove Kiobenhavns Borgere denne lidet agtede For-
deel, hvorfor ban, da nogle tusinde Dusin af disse 
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Knapper vare forfærdigede og leverede, lod dette 

Arbeide ophore. 
Hvad Hans Excellences Hensigt var, vides ikke. 

men i Aaret 1788 lod han forfcrrdige et Ofsiceers-
Gehcrng-Skildt med Forgyldning, Solvvaaben og 
Krands, saaledes som den Gang var reglementeret 
at bcrres paa Hiortcla'dersgehcrng, der brugtes at 
hcrnge over Arkerne. Da dette var fordigt, giordes 

Beregning derover, hvis Belob androg sig til 3 Rd. 
3 Mk. 8 ß., men deraf blev ei videre befalet at for

fcrrdige flere; at denne Priis, som den forste Prove, 
knnde med Tiden, naar Mcrngden eller et anseligt 
Qvantnm deraf fandtes afscrtlig, blive ringere, maa-
fkee til 3 Rd. Stykket, falder af sig selv at findes 

giorligt. 
Da i Aaret 1784 ankom til Frederiksværk et 

Qvantnm saakaldet hessifl-chemifk Gnld-Metal i 
Stenger, beordrede Hans Excellence, at deraf jknlde 
tages en Stang til Forjog for at see, hvorledes det 
ved Udglodninger og Hammerslag besiindtes at ud
holde Strcrkninger, og om det nnder denne Behand
ling havde Krcefrer og Smidighed nok til at taale 
efterfolgende haarde Medfart, nden at aabne sig eller 
give Ridser, hvilken Omgangsmaade saaledes for

rettedes: 
Forst blev en Stang taget og ndplattet til 
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1 Linies Tykkelse, fra denne afhuggedes atter 3de 
smaae Stykker og ndplattedes som folger: 
Nr. 1 vcrgtig 3^ Qvintin, efter Udplatningen tabt 

^ Qvintin. 
Nr. 2 vcrgtig 2^ Qvt.. stärkere plattet, tabt ^ Qvt. 
Nr. 3 — 2 Qvintin, endnu stärkere plattet, tabt 

^ Qvintin. 
derefter blev atter fraskaaret 3 Stykker af en con-
rant Dneats Storrelse og ved Hammerslag med en 
Hammer af 5 Ns Vcrgt udplattet til en conrant 
Ducats Tykkelse, derpaa afrundet til Dncatens Zirkel 

saaledes: 
Nr. 1. 9 Gange udglodet, udstaaet 54 Slag, fandtes 

vcrgtig 29^ Ess. 
Nr. 2. 7 Gange udglodet, udstaaet 42 Slag, fandtes 

vcrgtig 30 Ess. 
Nr. 3. 7 Gange udglodet, udstaaet 42 Slag, fandtes 

vcrgtig 28^ Ess. 
En conrant Dncat holder i Vcrgt 53 Es>. 
Endvidere, fra en conrant Ducats Tykkelie til den 

mindst mulige Udtyndelse, presset med en Hammer 

af 5 Ts Vcrgt. 
Nr. 1. 16 Gange udglodet, udstaaet 100 Slag. 

fandtes vcrgtig 9 Ess. 
Nr. 2. 12 Gange udglodet, udstaaet 100 Slag, 

sandtes vcrgtig 7 Ess. 
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Nr. 3. 9 Gange udglodet, udstaaet 90 Slag, fandtes 

vcrgtig 10ö Ess. 
og endelig fraskaaret ulige 4kantede Plader af 1 
Linies Tykkelse og udtyndet saalcrnge muligt med en 
5» us vcegtig Hammer. 
Nr. 1. 16 Udglodninger, udstaaet 700 Slag, fandtes 

vcrgtig 64 Ess. 
Nr. 2. 12 Udglodninger, udstaaet 500 Slag, fandtes 

vcegtig 38 Ess. 
Nr. 3. 9 Udglodninger, udstaaet 360 Slag, fandtes 

vcegtig 46 Ess. 
Alle disse Experimenter bleve foretagne for at 

see, om den Smidighed og sammenholdende Fasthed 
forholdsmcrsig vilde kunne lade sig udstrcrkke i Hensigt 
til Metallets crdle Eomposition, uden at separeres 
eller forandre Couleur. Efter Provernes Fuldeu-
digelse befandtes de at have mange fine Ridser og 
Brcrk, og havde ingen Forhold imod conrant Dncat 
Guld, som tillige kan sees af den ulige Pcrgt imellem 
ovenmeldte sammenlignede Storrelser, der vise. atncesten 
2 chemisk-hessiske Metal-Guldstykker behoves sor at op-
veie imod en courant Dncat. Hvad Composttionen 
angaaer, da kunde ei meget deraf tabes i Ilden, ei 
heller blev Couleuren kiendelig forandret, siden Pro-
verne ikkun bleve udglodede; men derimod tabtes iVcegt 
under de voldsomme pressende Hammerslag, og formo
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dentlig bave ncrsten usigtbare Korn fraskildt det Hele 
og ere bortfloiet i Stovgran tilligemed de subtile cal-

cinerede Dele. hvilket har foraarsaget denne Afgang. As 
denne Sort chemifk Guld-Metal blev en ceggesormig 
Tbe-Maskine sorscrrdiget, men det var ikke muligt at 
befrie den fra sine Nidser og Brcrk; det besandtes og, 
at det var endeel vanskeligere at forarbeide end 

Latun-Messing. 
Under Forklaringen over Ierustoberiet er for

glemt at anfores, at i den Tid, Sorgerne arbeidede 
paa deres bekostelige Fabricata, havde Hans Excellence 
ladet sig recommandere, fra Hrr. Thomas Potter, en 
engelsk Iernformer og Stober ved Navn LawM. 
Denne ankom til Frederiksværk og sorte 2 engeljke 
Hicrlpere med sig; man veed ei hans egentlige Be
stemmelse. men han sik Anviisning at arbeide i Iern-
stoberiet med sine 2 Hicrlpere paa at forme i Leer 
til Torrestne Kakkelovne, Knlbrcrndingsgryder med 
videre, som og at stöbe franste og engelske Ierngry-
der, samt Kngler og andet i Sand. Hvad hans 
Leerforming angaaer, da var den ikkun maadelig. 
Leret blev ei halvt igiennemarbeidet og ved Form
ningen paalagdes store Klumper af dette præparerede 
halvtorre Leer, hvilket og giorde, at de stobte ^arer 
eller Produkter nogle Gange vare slette og forulykkedes 
Med Sandformningen havde det bedre Fortgang, og 
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denne behandledes vel saa godt som Sorgernes. Efter 
at han havde vcrret ved Vcrrket omtrent 1 Aar, aftalte 
Hans Excellence med Mester Lawson, at han skulde reise 
til Froclands Iernvcerk i Norge med sine 2 Hicrlpere. 
Dette Forslag antog han og reiste derop, hvor han 
med sine Hicrlpere, ester Hans Excellences egen Noes, 
skal have opfort sig vel og kommet fort med deres 
Arbeide. 

Endnn er tilbage at anfore, som henhorende nnder 
Metal-Kanoners Fabrication og Fremgangsmaaden for 
at see om det var giorligt at faae dem stobte, nden 
jnst at brnge den almindelige Regel. Leersormning og 
de deraf nodvendige fornodne Behandlinger, hvilke, som 
forhen er meldt, udkrcrvede baade Tid, Materialier 
og Varsomhed for at de knnde saavidt muligt blive 
befriede for Vindblcrrer og Grnber, samt faste i Me
tallet. Dette bestod derudi, at til nogle af de mindste 
Calibre af Kanoner blev afdreiet Træmodeller med 
Dodhoveder; disse afformedes i Sand og stobtes mas
sive, hvilket rigtig lykkedes, saa at de efter Fuldscer-
digelfen befandtes gode og brugbare. Dog dette var 
ikkun Tilscrldet med de mindre Calibere, men om samme 
lod sig giore ved de storre Calibere skal ikke kuune 
siges; maaskee er det muligt, at den vigtigste Hin
dring vilde siudes at bestaae i Metallets voldsomme 
Indstyrtning, som er stcrrkere og vedholdes lcrugere i 
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sit Lob i en stor Piece end i en liden, hvilket alt^aa 
ikke alene knnde ndtorre og oplose Sandets sammen-
stampede Forening, men endog maaskee indeholde saa 
megen Fugtighed, at der knnde tvivles paa at saae dem 
befriede fra Vindblcrrer. Naar dette ikke befrygtedes, 
var det vel mnligt med storke Trcrkasser og en Leer-
bundform, hvorpaa Metallets Styrtning kunde have 
Modtryk, at udrette en Deel med denne Stobnings-
maade, hvorved da en stor Besparing Paa Tid og 
Bekostning vandtes. Man formoder tillige, at det 
frarevne lose Sand neppe vilde faae Leilighed at for-
aarsage Gruber, da Metallet efter Formens Fyld
ning har Magt nok til at opskyde disse sine Korn, 
og skulde eud nogle af Sandkornene overgaae til 
Glas- eller Kalkarter, troer man dog, at Metallet 
neppe taaler deres Forblivende, men at de drives til 
Overfladen i oplost Tilstand. Det kan vel forud^crttes, 
at en Trcrkasse ikkun kort Tid fandtes brngelig, og til
lige kan det indsees, at en Iernkasse med mere Sik
kerhed kunde anbringes, men denne vilde med sin 
Sandformning sindes overmaade vcegtig, beivcerlig 
og vanskelig at flytte og stille i Damgruben uden 
at forrykkes. Hans Excellence har ikke villet videre 
forsege med de storre Piecers Stobning i Sand, men 
lod det ikkun blive ved den mindste Sort. 

Hermed sluttes da disse Fortællinger, hvoraf 
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kan uddrages den virkelige Sandhed, at Hans Ex
cellence stedse usortroden indtil sin Dod sogte at 
opfinde Alt, hvad mnligt knnde vcere til Landets 
Nytte, Indvaanernes Ncrringsvei, samt til Ovelse i 
Professioner, Kunster og Videnskaber. Han kan uden 
Modsigelse ei fratages den Wre at vcrre Fundator 
og at have lagt Grnnden til det nuvcrrende frede-
riksvcrrkske Etablissement, samt saavidt mnligt ndvidet 
dets tilvirkende Produkter. De hoieste og vcerdigste 
Efterkommere ville vist med Iver söge at bringe det 
endnu Ufuldkomne eller Manglende til storre Fuld
kommenhed, hvis Belonning bliver en ndodeliq Wre 
og Roes, allerhelst naar enhver arbeitende Haand 
eller Familie, for sin Stræbsomhed og Flid, seer Vel
stand hos sig at blomstre. Mig synes, at man kan 
giore en Sammenligning saaledes, at ligesom Romnlus 
lagde Grnndvolden til Staden Nom med dens Love 
og Indretninger, og hans vcrrdige ndodelige Efter
kommere bragte det til den Hoide, at Rom kunde 
kaldes Verdens Dronning, siia vil det ligeledes for
modes, med nogen Undtagelse, om det frederiksvcrrkske 
Etablissement. 

Skicrbnen var min Person saa gnnstig, at jeg blev 
et medvirkende Instrument medens Sl. Hans Ex
cellence snnderede Frederiksværks Fremgang, hvorover 
jeg stiltiende sornoier mig. — Jeg troer sikkert. 
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at Ingen med Foie kan bebreide eller laste Hans 
Excellence fordi ei alle Ting ere bragte til uforbederlig 
Fuldkommenhed. dette veed man jo at vcere ncesten 
ikke giorligt eller noget Menneske mnligt. Erfariy-
gen viser, at den lcerdeste og klogeste Mand kan 
imod sin Forstand og Villie i ganske ringe Ting 
begaae Feiltagelser, og Efterkommeren har den Lykke 
at forbedre noget mere derpaa til Hensigtens Op-
naaelse; altsaa bor Hans Excellence befries fra denne 
Eftertale og hellere roses for det meget Nyttige, han 
har sat i Gang. Der sindes da ingen retskafne, 
fornuftige Mcend, som jo ikke ville crre Hans Excellence 
efter hans Dod; hvad en Momns uden Forstand 
og Aarfag finder at udscrtte paa Hans Excellences 
Handlinger, bor ikke agtes, da det, naa^ Grunden 
og Anledningen dertil soges. vil befindes at vcere 
Had og Forringelse paa det vel ndforte og tildig
tede Maal og for at formindske Hans Excellences 
Wre og Noes. Man kan sige. at et saadant Men
neske viser Ondskaben saa aabenbar, at Enhver, der 
horer paa denne ncrrgaaende Snak, maa tcrnke, at 
kunne have samme Skicebne; dog lad ham lcrnge 
nok cereskiende og bagvaske en cervcrrdig Mands 
Rygte, Tilhorerne skionne vist hans Mening og knnne 

ikke samtykke med ham. 
Sl. Hans Excellence har haft Leilighed til at 
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gribe Lykkens Ledetraad, hvorved han veiledede sig 
til Wrens Vei, der fandtes banet for bam; men det 
er tillige en Sandhed, at han har vceret skabt til 
at giore sig den vcerdig; hans udbredte Forstand 

og fine Tpsindingskraft har sat ham istand til at 
udfore de Handlinger, som ikkun faa Andre sknlde 
sindes beqvemme til. Det er sandt, ville vel Mange 
sige, men Lykken har vceret saa foielig paa hans 
Eide, at alle Ting ere udfaldet til hans LEre og 
Fordeel, — hertil svares, ja vel, lad Lykken have 
Skylden, men hvis en klog og fornuftig Mand ei 
brnger sin Forstand, vil tilsidst sees hvor meget 
Lykkens Gunst er at bygge paa. Sl. Hans Excel
lence har ei alle Tider dandset paa Noser, mange 
Fortrædeligheder og Uheld, saavel i Tingenes Be
styrelse som af Fiender eller onde Mennejker, have 
modt ham, hvilke han med Forstand har overvundet, 
og mange Gange ydet godt for ondt, dog uden at 
krybe eller forringe sin Anseelse; herved ere ofte de 
misligste Tilfcelde endda ndfaldet til hans ?Ere og 

Fordeel. 
Ved en arbeidsom Vindskibelighed har han samlet 

en anseelig Formue, med hvilken han som en god 
Huusholder vidste at holde Orden, saa at den efter 
hans Dod kunde blive en frugtbringende Ager for 
mange Mennesker, eller til det Almindeliges lindrende 
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Kaar, samt Ungdommens Dannelse til nyttige Medlem
mer for Staten; dette beviser hans Stiftelser, hvilke, 
som er Enhver bekiendt, anvendes til Lcrrdoms Udbre-

^ delse og til Belonniug til sine underlagte Landmcrnds 
eller Benders forbedrende Kaar og til Knndstabers 
Fremhicelpning, til Syges frie Hnnsly, Pleie og 
Curering, til Fodselens Lindring for mange ufor
muende Modre, hvorved formodentlig forhindres en
deel Bornedrab, til Skolevæsenets bedre Understottche 
og Underviisning, til Arbejdsanstalternes Fremme, 
til Pensioner for hans gamle Betienter, Mestere og 
Arbeidere, kort sagt, han har Intet forbeholdt sig 
uden den Plads af Jord og Kirke, hvor hans Legeme 
er hensat. Hvor mange formuende Mcrnd findes 
der af denne Tamkemaade, at de st'ulde overgive deres 
Formue til det Almindeliges Bedste; maastee var 
denne Rigdom faldet i flere Menneskers Lod, og 
dermed var nceppe Hundrededelen saa meget godt 
udrettet, som nu ved de classeuske Snftelser, der ville 
blive en evig vedholdende og i ^iden meget forbedrer 

Godgiorenheds Kilde. 












