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F. IT. MÜLLER.

Frantz Henrich Müllers Selvbiografi.
Meddelt af Ad. Clément.

Grundlæggeren af den danske Porcelæns Fabrik, F. H. Müller, har
selv nedskrevet sit Levneds Løb og afsluttet denne Selvbiografi i 1817, 2%
Aar før sin Død d. 4. Marts 1820.
Hans Levnet er forud vel kendt ved Camillus Nyrops omfattende
Undersøgelser herover, men hans egne Meddelelser give dog dels et godt Ud
tryk for hans egen Opfattelse af sin Livsgerning, dels bekræfte de Gætninger
af C. Nyrop og dels korrigere de, hvad denne har antaget.
O. I. Rav er t omtalte Fabrikkens Grundlæggelse i 1850. (Danmarks
industrielle, Forhold, S. 305 f.). Derefter begyndte C. Nyrop allerede i 1872
sine Undersøgelser over »den danske Porcellænstilvirkning« (Bidrag til den
danske Industris Historie, 4. Hefte), skrev i 1878 »den danske Parcellæns
fabrikations Tilbliven« (Industriforeningens Maanedsskrift) og specielt gjorde
han F. H. Müller selv til Genstand for en indgaaende, paa Arkivstudier
grundet, Undersøgelse i dette Tidsskrift, 4de R. 4de Bd. for 1901 (se ogsaa
7de R. 6te Bd. p. 195: A. C. Luplau af Ad. Clément).
Selve Porcelæns Fabrikkens Historie har Karl Madsen skrevet
(Tidsskrift for Kunstindustri 9. Aarg. 1893 p. 37 se smst. p. 208 F. H. Müller
og Luplau af Ad. Clément) og derefter A. Hayden omtalt (Royal Copen
hagen Porcelain, London 1911), ligesom ogsaa E. Hannover kommer ind
herpaa i sin posthume Afhandling om europæisk Porcellæn. (Keramisk Haandbog. II. 2. 1924, S. 418 f.).
Silhouetter af Müller, hans Sønner og anden Hustru, se Tidsskrift for
Industri. 1902. S. 96 f.
Nedenstaaende Selvbiografi findes paa Rigsarkivet (Vejledende Arkiv
registraturer IV. Bd., S. 51, ved Kr. Erslev 1923) og er udtaget af Stutteri
direktionens Arkivalia.

Mit Levnets Løb korteligst fortalt.
Jeg er født den 17. Novbr. 1732 om Middagen paa Christians
havn ved Forældrene Frantz Henrich Müller, kongl.
Material Forvalter i Søe Etaten, paa saakaldet Gammel Holm og
Moderen Øhlegaard Christiana Ehlers1) en Datter
af Otto Christian Ehlers fordum kongl. Inspecteur.
Min Fader var født i Lybeck, min Moder i Hovedstaden af tydske
Forældre, holdende sig til den tydske St. Petri Menighed, hvorudi
jeg med en Broder og Søster ere døbte og fremdeles opdragne,
som idelig skeete hiemme ved tydske Informatorer, af dem min
!) * 1706, t 1737.
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Fader bestandig holdt en i Huset til Undervisning i Cristendom,
Historie, latinske Sprog og Geographi, dernæst 2de andre Lærere,
den ene i Skriv- og Regning og den anden for Tegnekonsten, skif
tede, daglig ved to Timers Undervisning1).
Min Moder døde i mit 5te Aar, men min Fader, da jeg nær
var 14 Aar gammel, som Enkemand i sit 64 Aars Alder d. 11.
Marts 1746. Han efterlod mig i Arv 2000 Rdr.
Kort før hans Død, begierte hans Ven, sahl. Apotheker
Bernhardt Hagen, eyende det saakaldte Salomons Apotheque2) paa Østergaden, af ham, at have mig, som Discipel i
hans Apothek, som jeg og tiltraadtc d. Ilte Juli 1746 for her at
disciplinere i 7 Aar.
Bemeldte min Principal døde et Aar3) efter, og hans Hustru
ligeledes et Aar sildigere. Omsider blev Apotheket bestyret af
en Provisor, navnlig Cappel4, som forhen havde conditioneret
som ældste Subject, paa samme Apothek, endnu en ung, men
ordentlig, flittig og habil Apotheker i sit Fag. Han var af ingetogcn Levnet og elskede især Læsning. Under hans Bestyrelse
hengik for mig de første 3de Aar, dels ved Sysler i det pharmaceuptiske Fag, og dels med chemiske Operationer i den sublimear
Chemie, hvortil han blev foranlediget ved da levende Livmedicus
P i p e r5) og en formuende fremmed navnlig 0 h 1 c r s fra Peters
borg, der begge vare Elskere af den høyere Chemie. Og da jeg,
med Ungdom, baade havde Lyst og Udholdenhed, ved de fore
tagne Arbeider, som skulle besørges, uden at de Apotheket ved
kommende maatte forsømmes, blev det mit Lod, at arbeide i begge
Fag, og da min Principal var en lang Tid sygelig og hold sig inde,
arbeidede jeg mest ene, til Fornøyelse, saavel for min Principal
som for bemeldte Herrer; hermed hengik atter et par Aar.
Omtrent i denne Tid vaktes hos os og i Almindelighed Lyster
for Natur Videnskaber, som meget befordredes ved sahl. Overhofmarskalk Adam Moltke og bcgyntes af ham især at legge
Vind paa, at indføres mere grundig Kundskab i Bergvæsenet især
for Kongsberg.
I disse Henseender kom adskillige Ertzer s. s. Guld, Sølv og
Blye Ertzer med flere fra Kongsberg, ledsaget af en Hyttemand
2) C. Nyrop: Fra F. H. Müllers Barndom: Fra Arkiv og Museum,
Bd. IV. 1909, S. 95.
2) Müllers Skrivemaade skifter stadig i disse Ord ml. k og q u e; i det
efterfølgende er »que« overalt rettet til k.
3) B. Hagen døde først 1750. E. Dam: Kong Salomons Apothek.
4) I. D. Cappel 1717—84, se Biogr. Lex.
5) Hans Piper, 1703—76, blev kgl. Livlæge 1751. Ingerslev: Dan
marks Læger II, 1873.
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navnlig Peter Iver t1), som blev modtaget af bemeldte Grev
Moltke, for at vorde undersøgte i Henseende til deres metalliske
Gehalt m. v. Imidlertid var min Principal, af ovenmeldte Livmedicus
Piper bekientgiort som en duelig Mand og forsynet med et got
Laboratorium, som ellers intet endnu var offentlig anlagt.
Da saa bemeldte Hyttemand fik Ordre her hos Provisor Cappel
at indfinde sig, og der at probere de nedbragte nordiske Mineralicr. De herved mødende metallurgiske Operationers Arbejder,
som bestyredes af bemeldte Hyttemand, fald ligeledes i mit Lod;
jeg foranlediges hernæst, at læse Er ker2) og S lütt er3) om
Bergwerks Videnskaben og Metallurgien og da Hr. Ivert var,
næst en øvet Mand i Probeer-Konsten tillige en venlig og arbeid
som Mand, samt ved at nyde god Modtagelse i Huset, hengik for
mig, ved siden af hans daglige Nærværelse atter 1 Aars Tid. Ved
denne Ledighed lagde jeg den første Grund til Kundskab, baade i
Mineralogien og Metallurgien, samt at giøre en lille Begyndelse til
en Mineralsamling af de Ertzer og Bergarter, som havde været
under Arbeide. Og ved mine Øvelser, saavel i dette Fag som i
det pharmaceuptiske, giorde jeg omsider saa sikre Skrit, at alle
siden herhidhørende Operationer, endog fra høyere Steder, ligesom
og nedsendte Mineralier, til Undersøgelse bleve mig anbetroet.
Endelig hengik saaledes mine 7 Lære Aar i Apotheker Konsten
med Aaret 1753.
Da man i denne Tid, var i Begreb med, at anlægge det kongl.
Frid. Hospital og derudi at anordne et Apothek, traf den Lykke
for min Principal, dertil, formodentlig ved de hos ham kendte
Udarbeidninger og Yndest hos sahl. Overhofmarskal A. Moltke,
at blive valgt til Apotheker, hvorved da hans Provisorat ville blive
vacant. Dertil havde vel neppe nogen nærmere Adgang end jeg,
og kunde være saa meget visscre paa at optinere, som det heller ikke
manglede mig paa Yndest hos Formynderen af Apothekets Ar
vinger.
Men Hr. Cappel forekom disse, ved at tage det Løfte af mig,
at være ham behjelpelig ved forberørte Hospital Apothekets Ind
retning, som jeg saamegct mindre nægtede ham, som han derfor
giorde mig store Løfter og jeg, paa min Side, skiøndt 21 Aar gammel,
ikke havde Sidde-Kiød nok saa tidlig at gaae til Hvile. Denne
Paa Jarlsberg-Værket var der en Overdircktør: O. M. I f f e r t, c. 1730
og senere hans Søn: O. I f f e r t (Topogr. Journal for Norge VII, 1799).
2) Lazarus Ercker: Aula subterranea alias Probier Buch, 1573,
o. fl. senere Udgaver.
3) C. A. Schlüter: Gründlicher Unterricht von Hütte-Werken, 1738.
Müller har da neppe kendt Ole Borchs Dissertatio de docimastice, 1677,
oversat til tysk 1680: Probier Kunst, trykte i Kbhavn.
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Situation opløstes saaledes: Omtrent til Skiftetiden i Mai 1753
forlangtes af sahl. Herr Doctor Gra m1) i Bragenæs i Dramen,
som der eyede et Apothek, at vorde forsynet med en Provisor,
som da ogsaa mig af Hr. Cappel nu just frie, blev tilbudet at forestaae og tage imod. Lysten at see mig om i Norge og at besøge
Bergværkerne der, som jeg havde læst meget om, men kiendte
intet til, lod mig ikke længe i Tvivl, at tage mod dette Tilbud;
saa at jeg endog reiste til Norge 2 Maaneder tidligere, end mine
egentlige Disciple Aar vare endte.
Ved min Ankomst hos Hr. Doctor Gram, fand jeg i ham, jo
længere vi kientes, en baade brav og venlig Mand, han yndede
min Lyst for Naturhistorien, og var selv saa god, som Kundskabs
mand og bekiendt med det Linneiske System i Botaniken, i mine
frie Timer at nedlegge hos mig i dette Videnskab den første Grund,
ligesom og naar Tiden tillod det, at jeg maatte besøge det nærved
liggende Blye-Værk paa Jarlsberg, hvor jeg, ved flere Gange, fik
de første Ideer af en Hyttemester navnlig C ab bel2), om Bergmands Videnskaberne, ved at kunde se Hytte Arbeidet og der at
befare Gruberne i den Egn. Af denne gode Mand blev jeg og
skiænket endel Mineralier, der er, i ligning med andre Ertzer i
Norge, af en særdeles Art, som f. Ex. visede sig at jeg derude fandt,
ved Blyertz-StufTer, mineraliseredc Conchilier endog blandt
Bergarterne, flere Slags Trap-arter, hvilke begge fornemeligst hører
til Søeriget og saakaldede Flød-Ertzer.
Nu og da vandt jeg og Tid og Ledighed, at giøre Reiser til
Kongsberg for her at befare de betydeligste Gruber, ligesom og
at samle mig StufTer for min begyndte Mineralsamling.
Gierne havde jeg og nu besøgt flere Bergstæder i Norge, saasom Arendahl og Laurvigen; og dersom min Formue havde tilladt
det, kunde jeg have skiftet min Bestemmelse for Pharmacien
med Valget: at lægge mig efter Berg værks væsenet, allerhelst jeg
aldeles ikke havde Lyst at blive Apotheker i Smaae Slæderne og at
faa Apothek i Hoved-Staden, dertil havde jeg for liden Haab.
Men Forsynet ordnede det for anderledes.
I Slutningen af Aarct 1754 meldede Hr. Provisor Cappel mig,
at den Stund nu nærmede sig, at jeg skulle drage hiem, for efter
mit Løfte og efter Aftale af hielpe ham ved Indretningen af det
forventende Hospitals Apothek Anlæg, i hvilken Henseende jeg
da og uopholdelig forlod Norge og reiste til Kiøbenhavn. Men da
alting derved var for tidlig, forblev jeg hos ham paa forrige Stæd
og conditionerede indtil paafølgende Foraar 1755.
x) Christoffer Gram, 1719—54, Dr. med. 1751, Apotheker paa
Bragernæs (Flood: Norges Apothekere, 1889).
2) En Grosserer? v Cappele n købte Værket 1801 (Kraft: Norgell. 276).
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Og da samme Tid endnu ingen Begyndelse med Hospitals
Apothekets Indretning kunde foretages, besluttede jeg, at udvide
min Lyst for Naturhistorien og i denne Henseende, ligesom forhen,
for mine egne Penge, at giøre en Reise i Foraaret og Sommeren
derpaa i Aaret 1755 giennem Skaane til Upsal, for der at høre
Linné1) og Wall eriu s2) over Botaniken, Metallurgien og Mineralo
gien, hvilket da blev om saa lettere og mindre bekostelig for mig,
som nu sahl. Confcrentsraad og Professor R o t b ø l3) giorde fælles
Reise med mig.
Vi opholdt os her i Upsal til henimod Novbr. Maaned 1755
og reiste omsider igiennem Skaane hiem igien. Enhver af os havde,
ved denne Leilighed, samlet sig et lærerigt Herbarium og en lige
ledes Samling af svenske Mineralier, som sentes hiem til Søes.
Ved min Hiemkomst flyttede jeg ufortøvet til det nyeanlagte
Hospitals Apothek hvor Kister og Skuffer med Bøsser, Glas og
Krukker vare indrettede og anskaffede, og nu skulle efter Materialierne og Tingenes større og mindre Nødvendighed indrettes og
hvert beskrives4). Dette Arbeide blev mig aldeles anbetroet. Man
gav mig en Discipel, som var nu sahl. Professor Abildgaard5)
til hjelp for at beskrive Apotheket; for de andre Stæders Beskri
velse blev en Malersvend antaget. Og da tillige de fornødne Præ
parata medica, efterhaanden skulle fremmes og laves, fik jeg dertil
en Collega navnlig Fischer.
Efter tre fierdings Aars møysommelig Stræbsomhed var
Apothekets Indretning med tilhørende Medicinalia i stand til at
forsyne Hospitalet og Publicum med hvad samme derfra behøvedes.
Jeg havde nu opfyldt hvad jeg havde lovet Hr. Cappel, som for
at fuldføre det uopholdeligen, endog havde kostet mig Opofringer
af ikke ubetydelige Penge Udgifter, nu ventede jeg derfor at høre
noget bestemt, om de mig derfor utallige Gange givne Løfter.
Disse bestod og opløstes nu i det Raad, at jeg nu burde se mig
om i Verden! som han i øfrigt aldeles overlod til mig selv, paa
hvad Maade jeg selv behagede. Naar jeg her anfører, som jeg med
Sandfærdighed kan, at jeg haf de laant Hr. Cappel min hele Eyendom af 2000 Rdr. til dermed at begynde sit Etablissement, som
han ellers ey saa ligefrem, vidste at faa andensteds; saa vil man
nok ey undres, at det ovennævnede mig givne Raad, i stædet for
mange høytidelige og ofte igien tagne Løfter, om Giengieldelser
x) C. a f Linné, 1707—78, Prof., berømt Botaniker og Mineralog m. m.
2) G. W a 11 e r i u s, 1709—85, Prof., berømt Mineralog og Kemiker.
3) C. F. Ro tt bøl, 1727—97, Prof. med. 1776.
4) o: etikketteres.
ö) P. C. Abildgaard, 1740—1801, Mineralog, Dr. med., Prof., Stifter
af Veterinærskolen.
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til mit Livs Velfærd (der ikke utydelig bestod i de ofte igientagne
Løfter, at forsikre mig om hans Biestand at fremmes i mine Kund
skaber og efter hans Død, at faa hans Apothek)1) maatte frappere
mig og komme mig saa meget mere uventet, som jeg i hele 2 Aar
igiennem, ved alle Ledigheder hørte: Ingen, Ingen uden De skal
... ....... Jeg faldt, som jeg nu erindrer mig i en Sygdom, som
holdt mig til dels i Sengen over 16 Uger.
Men jeg holt Contenancen ved Forkyndelsen af omtalte Raad,
skiønt med Tanker og Attraae paa min Side, at giøre Forandring
i mit Ophold, saa snart som muligt. Dog forblev jeg endnu her,
for at giøre en god Ende paa alt, omtrent 2 Aar, i hvilken Tid jeg
til dels bestyrede Apotheket, og da min Principal, nu og da, giorde
Lyst-Reiser til Hamburg, Altona og i Provinserne, samt til Jylland
gik jeg taalmodig i al Arbeide.
Omsider sørgede Forsynet for mig paa en uventet Maade
saaledes: Banken, som den Tid var en Privat-Indretning, og ey
vedkom det kongelige Rentekammer, havde besluttet, at indrette
et Myntvæsen, hvortil det var mig bekiendt en Mynt-Gvardein
eller Mynt-Proberer tillige med en Myntmestcr pleiede at ansættes.
Da jeg nu til første Post, vidste mig, at eye den fornødne Kund
skab hertil, formedelst de Øvelser, som forhen om Metallernes
Prøvelse og Anvisning ved Hyttemester I v e r t er omtalte, ansøgte
jeg denne Gvardein-Tieneste, og ved god Anbefaling af Venner i
Bank-Directionen, erholt jeg og Løfte derpaa, naar jeg derfor
havde aflagt Prøver om min Duelighed.
Men med Myntens Indretning syntes det, at derved endnu
nville hegaa % e^er % Aars Tid, som tillod mig at anvende gavnlig
for mig, ved at besøge de harziske Berg Værker, vedkommende
Gruber og Hytte Arbeider, indbefattet sammesteds befindlige
Myntindretninger med videre. Ligesom og i Hamborg at giøre
mig bekiendt med den Tids særdeles berømte og fortjenstfulde
Mynt-Gvardein C r a m e r2). Da denne Excursion maatte ligesom
alle forrige ske med egen Formue, som ikkun var liden, tog jeg til
Skibs over Lübeck først til Hamborg, opholdt mig omtrent 6 Uger
der, ved Omgang med bemeldte Hr. Cramer, derfra reis te jeg til
Brunsvig, over Goslar til Clausthal og Zellerfelde, og ved særdeles
Bevaagenhen af derværende Berghauptmand von Imhoff
havde jeg og al ønskelig Leilighcd, der at se og lære, saa meget
Tiden ville tillade, i 6 Uger at besøge Erz-Gruberne, og dertil
liggende Smelthytter samt Mynten: hvortil jeg fandt saa megen
mere let Adgang, som jeg den Tid, derom, allerede vidste temmelig
T) Parenthesen er en Randbemærkning.
2) I. A. Cramer, 1710—77, udgav: Elementa artis docimasticae 1739,
1744, tysk Udg. 1766, 8° fransk og eng. Udg. og Metallurgie, I—II, 1774—76, Fol.
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got Besked med Bergværks Videnskaberne, dels ved Theorie og
ikke mindre ved practiske Øvelser, og kunde nævne mig indskreven,
i denne Classe af Videnskabs Mænd. Efter at jeg paa disse Stæder
havde opholdt mig nogle Uger, omtrent 10, rejste jeg længere op
i det Harziske nemlig til Blankenburg og Andreasberg; besaae
ved første Sted det siældne Marmor Brud og den dertil for Marmorens Forskiønnelse giorte betydelige Fabrike og Magazinanlæg,
for alle muelige Udarbeidninger af Bordflader, og utallige andre
Ting for almindelig i huuslige Ting, saasom: Vaser, Bordflader,
Pyramider, etc.; dernæst besøgte jeg Andreasberger Erz-Gruber,
samt dets Hytte- og Smeltvæsen med dets Betientere og endelig
og den bekiendte Baumanshöle, hvormed atter nogle Uger hengik.
Og ved alle disse Besøg, havde jeg tillige den Fornøyelse, uden større
Omkostninger, at samle de sieldneste Mincralier, og som en Bcrgsbetienterne beslægtede Reisende at nyde den venskabligste Mod
tagelse.
Endelig reisede jeg tilbage over Brunsvig, ved Bekiendskab,
som jeg forhen havde Ledighed at giøre med sahl. Hr. Oder’s
Broder1) der paa Stedet, saa jeg her det skiønne og sieldent store
Cabinet af slebne Bergcristaller.
Omsider reisede samme Vei tilbage, som jeg var kommet,
hvormed jeg nu hastede, da jeg, forinden jeg kunde tiltræde den
mig betroede Gvardein-Tieneste, havde med dertil hørende Ind
retninger samt egen Equipering endnu for en Del af bestille.
Da Bankens Mynt imidlertid var bragt saa nær at sættes i
Brug og jeg var kommet hiem, samt saa mig færdig at tiltræde
den mig derved vedkommende Post, meldede jeg mig dertil at
være færdig og for at aflægge de dertil anordnede Prøver, bad jeg,
at dertil Tiden og Timen maatte vorde anbefalet, som og skedte
kort efter i Aaret 1760.
De mig paaliggende Prøver, Myntvæscnet vedkommende,
bleve af mig fuldført i Overværelse af en kongl. Mynt Commissair,
af Rentekammerets Deputerede, Hr. Conferentz Raad H e 11 z e n2),
Bankens Myntmester Hr. W a h l3), Stads-Gvardeinen F ab r it i u s4) og nogle flere fra Rentekammeret og da min Prøvelse
visede, hvad jeg havde lovet og udfordredes for Sagens Vigtighed,
erholdt jeg derimod min Bestalling og tiltraadte ufortøvet min

J. L. O e d e r, 1722—76. Prof, i Fysik i Braunschweig.
2) P. Helt zen, 1711—72, biogr. Lex.
3) G. V. W ah 1, 1706—78, Weilbach. Nyt dansk Kunstneriexikon II,
1897.
4) ChristofferFabritius, 1710—87, Guldsmed og Stadsgvardein.
C. Nyrop: Dansk Guldsmedkunst, 1885.
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Tieneste, hvortil mig frie Værelser og flere Emolumenta blev
anvist i Myntens Bolig.
Næst det gode Hæld jeg hafdc, ved mine Bestræbelser for
med Nøyagtighed at efterkomme min Pligt, ikke alene, hvad som
egentlig vedkom Probeer-Væsenet, men og hvad som vedkom
Myntens gode Behandling, ved Smelt og Udstykning, som skaflede
mig Velyndest hos Banqvens Direction og forsaavidt Leverendeu
rernes Tillid angik, ikke mindre Deres Tillid ved Metallernes Prø
velse, virkede dette mit Hæld endog omsider saavidt, at Leverendeurene, af Guld og Sølvet, i Hamborg visedc mig den Tillid, i
det Tilfælde, at de ey promte nok kunde erholde de fornødne
Probeer-Sedler af derværende Gvardein Herr Cramer, at de da
og i saa fald, ved Hr. Cramers Garantie, vare fuld fornøyet med
den Angivelse, som jeg, ved Metallernes Prøvelse maatte finde.
Saaledes hengik dette Arbeide for mig i paafølgende 5 Aar i
hvilken Tid jeg endog nød den Ære i paakommende Tilfælde, da
Stridigheder opstod nemlig mellem Kongsberger Berg Amt og den
kongelige Mynts Betiente angaaende Sølvleverencerne fra første
Sted, at man saavel fra dette Sted, som fra det kongl. RenteKammer [foreslog mig] at probere det leverede Sølv og efter befin
dende at decidere mellem Parterne hvilket lod mig Haab for Frem
tiden i Henseende til mit fremdeles Fremme (daglige Udkomme),
at torde see en bedre Tid imøde omsaameget vissere, som den kgl.
Mynt, den Tid hverken havde en habil Myntmester eller Gvardein
og begge først skulde lære, hvad dertil erfordredes, og dette gav
mig Haab til, at kunde gifte mig, som og skeedte i Aaret 1763
med Jomfru Anna Dorthea Berger en Tømmer og Bygmesters
Datter. Med hende aflede jeg 2de [3] Sønner. Da min Forretning
ved Mynten, gav mig Tid til at sysle mig med Betragtning over
det mineralogiske Fag og Stedet tillod mig at øve Metallurgien,
gavnede jeg mine Friheds Timer, til med meere Udførlighed, end
hidentil, at cultivere begge Videnskaber. Disse mine Sysler lok
kede Liebhavere af samme Fag til mig som Tilskuere, som siden
gav Anledning, at jeg derudi kunde og gav Underviisninger i
hvilken Henseende jeg i 2de Vintere havde den Ære, at læse for
2de af Oberhofmarskal A. Moltkes Sønner i bemeldte Fag og
foruden disse, for andre Videnskabs Elskere, at afhandle den
techniske Chemie, som foruden at det stemmede got for min Lyst,
gavnede mig nogle hundrede Rigsdalers Indkomst om Aaret;
saaledes henbragtes mine Aftens Timer.
Ved Dagens Lys, syslede jeg i oftbemeldte Obcrhofmarskalk
Moltkes Natural-Cabinet, som var mig anbetroet over samme
at forfatte Catalog, ligesom og nu og da i det Grevelig Tot tiske1),
2) Otto Thott. Hauber: Kopenhagen 1777, S. 124 og 129.

9

for at beskrive og forfatte en Catalog over Mineralerne i samme,
hvilket Arbeide jeg endog havde paataget mig, hos Apotheker
Cappel og flere mine Bekiendtere; Der G.'.1) Tak, skeete til Enhvers
Fornøyelse og mig til Indkomst. Saaledes hengik roelig og for
nøyet paa sin Side og fornøyet for min Familie 5 Aar. Men nu
vaagne endeel Uroeligheder som truede mig med fleere Ubehagelig
heder i Fremtiden: hvortil fleere tilfældige Omstændigheder vare
Aarsagen, men den betydeligste var denne, at den kongl. Myntmester, Justitsraad von Have n2), en Mand af 70 Aar, afgik
ved Døden. Paa denne Tieneste havde Bankens Myntmester
Vahl haft Expectance i mange [Aar] og hvorvel han og var til
Aars og egentlig kun, af Profession, var Stempelskiærer, vel ey
heller hafde udstrakte Erfaring i Mynt-Væsenet, saa kunde RenteKammeret alligevel ikke formene ham, at faa tiltraacde bemeldte
ledige Myntmester Tieneste, som man dog i Rentekammeret vidste,
at giøre saa kort som ønskedes, for at udføre andre Planer.
Den ved sidstes Fratrædelse vordne Vacance ved Bankens
Mynt blev nu af mig søgt, og Bankens Direction var og strax saa
gunstig at love mig den, n a a r nogen Forandring ved dens Mynts
fandt Sted: dette n a a r klingede meget betydelig for mine Øren,
og befalede mig, om dette Udtryk at faae nærmere Oplysning,
i midlertid befalede man mig, næst min egentlige Tieneste, tillige
at bestyre Myntmesterens, endskiøndt det var modsigende, at jeg
skulle controllere mit eget Arbeide (som er Forholdet mellem
Myntmester og Gvardeincn) som jeg ey heller gierne førte; men
indtil videre fortsatte jeg dog som ærlig Mand bemeldte begge
mine Embeder omtrent 5/4 Aar og ligesom forhen, med Tilfredshed
baade for bemeldte Direction, og uden Anke, fra det kongl. RenteKammer. Men omsider udviklede sig Skiæbnen af Bankens Mynt
og sammes Indflydelse paa mig.
Det var, om jeg ey tager Feil? i den Tid, at Tvistighederne
mellem Rusland og Danmark paastod, angaaende det fyrsti: holsteenske og nu begyndte at ende[n]s, i hvilken Mellemrom, Banken,
som den Tid var egenraadig, myntede tillige med den kongl: Mynt,
Guld og Sølv, hver omtrent ugenti. 50000 courant Ducater; men
Banken tillige Skillemynt af diverse Værdi for nogle Tønder Guld.
Ved Enden af bemeldte Tvistighed, havde Banken nok Lyst, som
hidindtil, at fortsætte Myntningen med begge Metaller, efter den
Fornødenhed, at begge, som Staten krævede: Men Rente-Kammeret
ville ikkun modtage dette Tilbud, forsaavidt Skillemynt af 1, 2
og 4 ß ß\{- angik, som just var det der kostede mest Arbejde og
x) Gud ske.
2) P. N. v. Have n, Myntgvardein 1729—49, blev Myntmester 1749.
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største Lønning, frem for Guld- og Sølvmynters Frembringelse,
som Rente-Kammeret vilde, at den kongl. Mynt, allene, skulle
forarbejde. Da nu Banken ey kunde indgaae denne Rente-Kamme
rets Forlangende, uden at udsætte sig, for en uomgængelig Tab,
nedlagde samme heller al hidtil havde Myntarbeide, afskedigede
Mynt-Folkene og sadte mig paa Pension.
Samme Tid studeredes paa at give den kongl. Mynt en anden
Myntmester i stæden for Hr. Wahl, som vel ikke havde været saa
ilde, naar man tillige havde haft en Mand i Stædet, af mere Kund
skab for det herhid egentlig hørende Arbeide, men den fandtes
ikke blandt Normændcne, naar jeg undtager Myntmesteren paa
Kongsberg.
Jeg var den Tid, uden at ville prale med min Indsigt i Arbej
det, den enest dertil ledige Mand. Men det skulle være en Normand
og da valgte man en Persohn, som i Kongsberg havde været Pro
viant Forvalter og skulle som Lærling lære hos mig (forinden dette
Møde indtraf) Myntvæsenet. — Men dette blev kun ved Ord og
inden 6 Uger, var det afgiort og R a b n e r s1) Paastand »at den,
Gud giver et Embede, den giver han og Forstand«, fyldestgiort,
at Proviant-Skriveren skulle være Mynt-Mester og en lige frem
Student, hans Svoger, være Gvardein. Hiin havde aldrig giort
Beskik og Regning for en Mynt-Smeltning eller videre Bearbej
delse og Studenten havde aldrig havt en Tang i sine Hænder,
mindre giort nogen metallurgisk Operation. — Imidlertid, at dette
kom i den for got befundne Skik, og en Gvardein af samme Qualitæt
var installeret, blev jeg ved at mynte paa den Bankens Mynt,
hvor det ikke sielden indtraf, at jeg, ved Guld og Sølvets Prøvelse,
som var leveret til den kongl. Mynt, maatte, endog, efter RenteKammerets Vidende og Befaling, decidere, i opkomne Tvistig
heder mellem de kongelige Myntbeticnterne og Leverendeurene,
som altid faldt ud til Fordeel for de sidste og som ey heller paastod
andet, end hvad som deres Probersedler fra Hamborg medført,
som var ret. Men dislige Misligheder, som ikke var enkelte, rok
kede ey den tagne Indretning paa Rente-Kammerets Side.
For at jeg ikke skulle tage mig den forestaaende Forandring,
nemlig Bankens Mynts Nedleggelse, for nær, tilbød man mig Emploi
i Norge som Hyttebetient. — Men denne Maade at forfløttes, stod
mig saalidet an, at jeg herpaa svarede, da man var vissest paa
min Duelighed ved Mynt Væsenet, da at give mig her den Tieneste,
der her var ledig, og hvortil jeg, i Henseende til min Bekvemme
lighed og Sikkerhed for Staten havde med 5 Aars Tieneste, givet
der derfor anbefalede Beviis. Derved blev det, de nyeskabte
Myntmester og Svoger skulle være det, jeg havde Ret til.
-1) Rabener, Th. W., 1714—1771, tysk Digter.
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Jeg maattc nu begynde at arbeide med egen Hjelp. Vel var
jeg nu kuns 31 Aar gammel, munter og villig at arbeide, men
tillige gift og havde Børn, som fordrede en overordentlig Anstren
gelse, for at leve. I denne Henseende begyndte jeg at fortsætte
mine forrige Sysler, med Underviisning i det chemiske Fag, især
Technologien, som og lønnede Umagen og mine Hensigter. Men,
som dette Arbeide ikke lovede mig en uafbrudt Leve Vei, var jeg
betænkt paa at giøre Brug af min Ungdoms Lærdom Pharmacien.
Og mine Venner opmuntrede mig dertil, saa alvorlig, at [en]
baade høyagtet og formaaende Mand, falt paa, for at hjelpe mig
paa Vei, at ville søge for mig, at blive Admiralitets Apotheker.
Som vist nok havde lykkes for mig, dersom det ey var bleven
for tidlig bekiendt, da saa dette gik overstyr og blev forhindret,
ved en Mand, jeg allerminst havde ventet, og af hvem jeg, ved
de betydeligste Tienester visselig burde ventet, mit Vel befordret.
Jeg kan ikke nægte at dette Møde næsten opvakte en almindelig
Tvivl, om Tillid til Mennisket!
Denne Mislykke opvakte hos en anden Ven, den Mening, at
jeg skulde søge Privilegium at etablere mig som Materialist og
Laborant, som jeg og fulgte1), endskiøndt min Formue dertil var
saare ringe, neml. 1000de Rigsdaler, og jeg desuden kunde vente,
at Apothekerne i Hovedstaden, vilde se lige saa ilde dertil, som i
ovennævnte Fald, ja endog, med en ulige større Formue, ville
nedtrykke mine Operationer. Men jeg nødtes og opmuntredes, at
gribe dette Raad. Og var og hældig nok, at faae et mere udvidet
Privilegium2), end jeg vovede at søge. Formedelst mine Venner i
Staden fik jeg i en Hast, et for mig passelig Bopæl midt i Byen,
da jeg i Aaret 1768 kiøbte mig en Gaard i Vimmelskaftet3). Jeg
besluttede, som nødvendig for min Handel, der angik ikke allene
med Apotheker- men og Drogerie Vahre af alleslags, at reise til
Amsterdam hvorhen man herfra ved anseete Kiøbmænd og for
synede mig med de beste Anbefalinger og Credi tiver, saa at man
og i Amsterdam ville have betroet mig Vahre for 50 og liere tusinde
Rigsdaler.
Efter at jeg havde forskaffe! mig den nødvendige Qvantitæt
Vahre, udenlands fra, havde giort de fornødne Indretninger af
et Laboratorium, Boutique, Vasa og Instrumenter og begynte
mine derhenhørende Operationer, havde jeg snart den Lykke, at
se Kiøbmænd hos mig, og i Henseende til mine medicinske Sysler
0 Ansøgning af 3. Nov. 1767, trykt i E. Dam: Christianshavn Apothek,
1907, S. 21.
2) Privilegium af 19. Febr. 1768, trykt i E. Dam: Christianshavn Apothek,
1907, S. 30.
3) Amagertorv Nr. 3, E. Dam: Christianshavn Apothek, 1907, S. 32.
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og Afsætning, at faae Leverencer af Medikamenter, til den kongl.
Søe-Etat.
Endskiøndt jeg ey havde den ægte Handels Aand, ville dog
føye mig i hvad som passede sig for min nærværende Forfattning.
For at recommendere min Etablissement, for uden Byes Kiøbmænd, i Norge og Provindserne forfattede jeg en udførlig PriisCourant, baade for Medicinalia og Drogerier og chemiske Elaborata, sendte samme ud og reiste selv omkring i Provindserne Fyhn,
Jylland og Holsteen, for tillige persohnlig, at giøre mig bekiendt.
Ved min herved havde Umage og giorte Omkostninger tabte
jeg meere end [jeg] vandt. Hist og her fik jeg Kiøbmænd til mine
Vahre, men, som tillige vare slette Betalere. For altsaa at kunde
blive ærlig Mand, maatte jeg tænke paa deslige Afsætning og Udarbeidninger, som andre i Byen hverken havde Lyst eller Anled
ning at sysle sig med. Og dette blev at anlægge en Choquelade,
Lak og Skeedevands Fabrike, hvornæst jeg og forfærdigede
englisk Plaster, flydende og haard engelske Skoe-Sværte, forskiéllige
Fernisser i sær til Regnskiermer (i samme Tid, forlangtes en sort
Glandsfirniss til Bandeler og Kaarde Geheng for Garden, som jeg
og forfærdigede og var den første, som da og siden hos os er bleven
brugt, ligeledes er denne Ferniss (dog uden at farves sort) særdeles
gavnlig til at overstryge Træ Arbejde med, som bør skee meget
tynd, og med den flade Haand, da den saaledes brugt, er langt
bedre, end Lakfirnis, saasom saadant Arbejde f. Ex. Stoele og
Borde kan renses med kold Vand, uden at tabe deres Glands.
Brugt over Jern-Plader, beskyttes disse mod Rost. Denne Firnis,
som fortiener at være bekiendt, laves formedelst Kaagning af
stødft] ægte Umbra 1 Deel og 4 Decle klart ægte Liin Olje, som
naar den er klaret, saaledes kan bruges for Jernet og over Silke
Tøy neml. Paraplyer). Diverse Vandfarver, hvilket alt lykkedes
meget god, fand fuldkommen Publici Biefald, ja jeg havde endog
Leilighed, deraf at afsætte, især i Rusland, men hvad som derved
tillige var ubehagelig for mig var dette: at flere i Staden fik Lyst
at dele sig med mig i Henseende til Lak og Choquelade Fabrika
tionen, man bestak mine Arbeids Folk, som forlod mig og bekiende
med mine Indretninger og deres Anlæg maatte jeg se, at man
saa at sige, pløyede med min Kalv, og betog mig aarlig nogle 100de
Rdl.s Indkomst, som jeg ey, uden meget Afsavn, kunde taale og
nu søgte, at skaffe mig Oprcisning for. I hvilken Henseende, jeg
da atter, efter Begiæring, gav Undervisning i Mineralogie, Metal
lurgie og dels technisk chemiske Afhandlinger, hvortil jeg havde
anskaffet og til dels indrettet for mig et god Laboratorium og dertil
hørende Apparata. Jeg havde herved den Lykke, at have et Audi
torium af 10 til 12 Persohner, anselige Mænd, som alle betalte got.
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Paa det Vis, hengik 3 Vintere, imidlertid arbejdes tillige udi forbemelde Opfindelser, da saaledes det ene med det andet gav mig
et tarvelig Leve-Brød.
Forsynet sørgede nu og da og saa vel for mig, at giøre en ellers
siælden Vinding, saa traf det f. Ex., at der i denne Tid ankom hos
os paa Rehden en russisk Flode paa 18 Krigs Skibe, som beordret at
gaae til Middel-Havet, i en Hast skulle forsynes i Kiøbenhavn,
med fornødne Medikamenter; Admiralen paa samme, min
Ven, navnlig A r v1) fik Adresse til mit Etablissement, og som
den der leverede Medikamenter til den kongl. danske Flode, fik
jeg ogsaa nu denne, der beløb sig til 11000 Rdl. afhændiget i en
Maaneds Tid, og promte betalt.
Deslige hældige Tilfældigheder hævede min Lyst og Mod,
som forhen var temmelig nedtrykt.
Blandt andre Arbeider, blev mig af det kongl. Toldkammer
paalagt at forfærdige en ny Brændeviins Prøver; til Undersøgelse
af alle i Handelen forekommende Brændeviner, nemlig fra 1 Grad
til 40 Grader, der var det stærkeste som da indkom fra Frankrig,
istæden for den, ved Professor Røm m e r2) forfærdigede, der
ikkun angav fra 1 til 12 Grader: hvorved endog maa bemærkes,
ikke var bleven bestemt den Afvigning, som der findes ved Prø
velsen, hvor man vil see, at det Brændeviin s. f. Ex. om Vintren
holder 6 Grader synes om Sommeren at være 8 å 9 og det som i
førstbemeldte Tid holder 40 Grader i den anden Tid holder 72 og
derover. Disse bestemte egentlige Grader, som grunder sig paa det
Forhold, som den egentlige spiritueuse Del haver imod Vandet,
skulle tillige angives, hvilket af mig, med flere anvendelige Om
stændigheder i Handelen, blev af mig iværksadt, som for at treffe
bemeldte Afvigelser baade for Vintren og Sommeren, medtog for
mig 3 Aars Arbeide. Den mig paalagte Opgave lykkedes saa got,
at Kongen for min derved havde Umage, og den derover forfattede
Tabel og Anvisning betalte mig 5 å 600 Rdl. og 4re Aars Fritagelse
for nogle Oxhoveder af 40 Graders Styrke og min Prøver blev
omsider, uden mindste Paaanke brugt ved Toldstederne i Riget,
som og i Almindelighed ved denne Vahres Forhandling i 30dive
Aar, men sidet ombyttet med en anden, af en Brændevins Mand3)
projecteret, der hverken ligner Rømers eller min Indeling, af
Brændevines væsentlige Forhold, men overalt angiver Brændevinen
for stærkere, end samme, efter forrige Prøver, befindes.
x) I. G. Arff, Kontreadmiral, 1723—81. Se dette Tidsskrift 5. R.
I. Bd. 1904. Arff passerede Øresund i Juli 1770.
2) O. Rømer, 1644—1710, Prof., Astronom, Borgmester i Kbhavn,
konstruerede en Brændevinsprøver af Elfenben, delt i 12°.
3) P. M. S p e n d r u p, se S. '2+5F, Note 1.
22..
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Om mine Brændevins Prøveres Fortrinlighed, frem for alle
hidintil bekiendte, kan jeg tilføye, at de endog ere forlangte hos
mig til Brug udenlands, nemlig i Frankrig, da de medførte den
Fordeel, at man ved Brændeviners Forsendelse, s. s. fra de var
meste Egne ved Brugen af min Tabelle, nøye kunde bestemme
dets Forhold i den koldeste Klima. Det har giort mig ondt, at
sligt er bleven overseet etc. etc. Maaske man siden vil see, med
blotte Øyne, hvad som forhen ikke kiendtes med Briller. Imidlertid
havde jeg dog den Ære, formedelst en Afhandling1) over dette
Arbeide, at vorde optagen, som Medlem i det kongl. danske Viden
skabers Selskab.
Næst bemeldte Instruments Udarbeidning, blev mig omsider
paalagt, at udfinde et brugbart Metal for Mørsere og Kanoner, i
stædet for det, som hidindtil brugtes, og som jeg befand havde
disse Feil: 1) at det ved Smeltningen ikke holt tæt i Støbning,
2de) at det var for blødt, for det 3die at dets egentlige Bestand
dele, ved Smeltningen skiltes ad og deels forvandledes i Slagge;
hvilke 3de Mangler egentligst vare dem, som ved et nyt Slags
Metall skulle forebygges. Denne Opgave var jeg ogsaa heldig at
fuldføre, som og, af den dertil forordnede Commission blev paa
Tøyhuset proberet og befunden, formedelst de dertil forordnede
Forsøg, approberet. Og dette mit Metal havde, næst ovenomtalte
Egenskaber, de Fordele, 1) ved Smeltninger, endog ved Omsmelt
ninger ey at tabe over 3 å 4 pro Ct., som var langt mindre end det
Tab, der pleiede at møde ved det gamle Metal. NB: i det Tilfælde,
at den hele Massa af Metal, overalt, tillige var tæt. 2de medførte
Metallets tilbørlige Smeltning den Fordel, at det var letsmelteligere
og endelig for det 3die var det langt haardere og tillige saa tæt at
det lod sig dreie. Men saa meget godt mit Forsøg, fortrinlig for
det gamle, end medførte, blev den dog, saa meget mig bekiendt,
ey sadt i Brug: hvortil jeg fuldkommen ved ogsaa oplyste, at
hverken nogen Vanskelighed, eller større Bekostelighed, kunne
være Aarsag. Ogsaa en Afhandling over dette Arbejde2) haver jeg
fremlagt i bemeldte Videnskabers Selskab.
Ellers var det i [disse] Tider, i Aarene 1769 til 1771 at jeg følte
mig meget trykket og hverken kunde taalc at spilde Tid, og mindre
at giøre Opofringer til chemiske Operationer, som man forlangte
af mig, og vare for stolte til at gavne, og behandlede, som om jeg
kunde giøre dem, enten til min egen Fornøyelse, eller for at prale
med, hvilket sidste aldrig har været min Sag, og hvad angik mine
9 F. H. M ü 11 e r: Om Maadcn at prøve Brændevine. Vid. Selsk. Skrif
ter, 2den R. 3die Bd., 1784, S. 202.
2) F. H. M ü 11 e r : Forsøg paa Bronce &c. Vid. Selsk. Skr. 3. R. 2. Bd
1801—2, S. 161.
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Fornøyelser, da fordrede jeg, ved dem altid tillige at gavne: Med
Hensyn dertil, lod jeg siden, som jeg nødtes til, det være mit Formaal, at tænke og arbeide for at forsørge min Familie og at blive
mig og hver god Mand til Gavn og Nylte.
Jeg havde og siden 1773, ved mit hidindtil havde Etablisse
ment, pagtet Vaisenhuses Apotheket1), hvilke begge Steder gave
mig nok at bestille, helst jeg, ved hiins Tiltrædelse, maatte finde
Apotheket i en almindelig slet Credit i Publico, og de første 2 Aar
af min Besiddelse at det neppe lønnede saa megen Indkomst, at
jeg kunde betale den aarlige Pagt, for da at fremskaffe, hvad som
tillige udfordres, for at leve og lønne mine Folk, maatte jeg søge,
om mueligt selv at arbeide som forhen, i chemisk oeconomiske
Arbeider.
En formuende Ven2) var falden paa at anlægge en Pottemager
Fabrik, af det Slags, som ligne det hessiske og da jeg dertil kiendte
det Bornholmske Ler særdeles anvendelig, og man lovede mig,
naar jeg havde bragt brud i Isen og givet nogenledes Plan til et
Anlæg, da at betale mig min Umage. Da gav jeg mig i Arbeide
hermed, og inden % Aar var jeg færdig med at vise Muelighed og
Maaden til et Fabrik Anlæg, ey allene for at giøre et ædlere Potte
Vare, men og det forhen hos os bekiendte hvide cngl. Steen Tøy,
som meget mere nærmer sig ægte Porselin, end det siden hid
bragte gule engl. Sten tøye. Men ogsaa havde jeg arbeidet uden
sønderlig anden Nytte, end at have faaet Indsigt i Pottemageriet,
thi, nu just mødte det Tilfælde, at en Skibsladning, saakaldet
engl. gul Stentøy, fra Rendsborg3), var her ankommet. Og da
denne Omstændighed indsaaes, at ville omsider, enten kuldkastes
ved min Udarbeidning, eller at det samme ville møde for min
Ven for hans Anlæg; saa faldt hele Sag i Stilhed hos ham, men hos
mig var nu Vei banet, til at udarbejde, hvad som var begyndt
til mere fuldkommenhed. Nu at ville giøre Porselin, faldt mig
ingenlunde i Tankerne, da jeg tit havde hørt og omstændelig
vidste; at høysahl: Kong Frid. d. 5te for Porselin Arbeidet havde
anvendt mere end 50000 Rdl. og intet udrettet, cndskiønt man for
dette Arbeide havde brugt en sachsisk Fabriqvant M e h 1 h o r n4),
en Wiener Lahn5) og en F o u r n i e r6) fra Frankrig, dog hvad
1) Hertil udfordrede en »Examen chcmico-pharmaccuticum« som Müller
bestod d. 14. Octbr. 1773 Testimoniet er meddelt i dette Tidsskrift, 4. R. I. Bd.,
1898, S. 192. Apotheket var i Vimmelskaftet Nr. 49 (E. Dam 1. c.).
2) (J. F. Classen)?
3) Se I. W. Froh ne: Danske Fajancer, 1911, S. 105.
4) I. G. M e h 1 h o r n. C. Nyrop: Den danske Porcellænsfabrikations
Tilbliven, 1878, S. 18 m. fl. Steder.
5) ? (I. G. v. Lan gen ?). C. Nyrop, 1. c., S. 36.
6) Louis Fournier. Biogr. Lex.
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den sidste angaar, da frembragtes ved ham, temmelig got, Porselin
i Durksigtighed lignende Gods, men det var saa dyrt at en maadelig
Talerken kostede 5 Rdl. og da Kongen døde ophørte dette Arbeide;
men i dets Sted, skimtede jeg Muligheden, at giøre det uigiennemskinlige chinesiske, saakaldede Ultramarin Porselin, som er meget
hviidere og durablere i Brug end det almindelige Porselin. — Derpaa begynte jeg nu alvorlig at arbeide, men fandt, i stedet for vad
jeg søgte, Mueligheden af ægte Porselin og som tillige i Styrke
var bedre end det chinesiske, men derimod ey saa hvid som det
sachsiske, at naae det paa det nærmeste, kostede mig lang Tid
og megen Umage, omsider lykkedes det dog temmelig, saa jeg
kunde haabe ikke at have arbeidet forgieves, naar jeg kun tillige
maatte naae saa langt med dets Fabrikation, at det ey blev dyrere
end det sachsiske! Derpaa maatte nu pønses! Som, da det nu
var kommet saa langt med Sagen, gav mig Mod og Haab, at over
vinde Resten, skiøndt at jeg nu ikke allene maatte Selv arbeide,
men og skulle bruge andres Hænder, og disse bleve en Muurmester,
en Dreier og Former samt en Maler: Da nu for det første ingen
Kunstnere brugtes søgte jeg disse Folk blandt Soldaterne, hvor
det og lykkedes mig at treffe Folk, der tænkte ligesom jeg. I Frem
tiden at høste større Nytte af mit Arbeide, hvori og, hverken jeg
eller de toge feil.
Jeg leiede mig nu et Værksted i Studii Stræde, hvor jeg hafde
disse Folk, skaffede mig de fornødne Materialia fra Bornholm,
indrettede Mølle og Dreie Skive, samt byggede Ovne. Nu blev
allehaande stort og smaaet Gods saasom Terriner, Fade, Talcrker
og The Kopper, dreiede, gloede1), glaserede og brænde2) etc. etc.
Jeg havde nu 3de Verkstæder at passe, som næsten overgik
mine Kræfter, ikke allene at overse alt, men og skaffe den daglig
fornødne Udgift i hvilken Henseende Porselinsmageriet daglig,
for et og andet medtog 2 å 3 Rdl., som da dette Arbeide varede
4 Aar, havde medtaget for mig en Udgift af omtrent 4000 Rdl.
og næst giort mig aldeles modløs at gaa videre. Men det rygtedes3),
at jeg havde produceret Porslin af adskillige Fa^on og Størrelse,
som gav Anledning at Hoffet understøttede mit Arbejde med
omtrent 1500 Rdl. og efter 5 Aars Arbeide, har jeg og kommet
saa vidt; at man forlangte en Plan af mig, til en Porselin Fabriqves
Anlæg, som og snart fulgte4) og efter at jeg havde viist, at et
1) Glødede eller forglødede.
2) Blankbrændte.
3) D. 3die Decbr. 1772 indsendte Müller Prøver af ægte Porcellæn til
Commerce Deputationen, der lod disse undersøge af Prof. Kratzenstein og
Apotheker Cappel (Rawert, S. 306).
4) F. H. Müller: Indbydelse til et Participantskab i en dansk Porcellainsfabriqve, Oktbr. 1774. Tillæg til min Invitationsplan, Novbr. 1774.
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Anlæg kunde gavnlig giøres med 20000 Rdl. og man, af hvad jeg
allerede hafde produceret, kunde vente at Fabriqven snart ville
kunne bringes i Drift, saa varede det kun faae Dage, inden hvilke,
20 Actier, hver til lOOOdcRdr. var bragt blandt Liebhavere, blandt
hvilke Hoffet vare de fleste og selv havde jeg og een Actie.
Altsaa i Aaret 1775 kiøbtes hertil Gaarden paa store Kiøbmager Gaden, lige for Skinder Gaden. Værksteder, Ovnen og
Mølleværk m. m. indrettet, 22 Lærlinger, af den simple Folke
Klasse, antaget, huset, klædet og fødet paa Fabriken, og til disses
Anførsel til dcels de Folk brugte, som ved mine Forsøg, nu over
4re Aar vare øvede, til deels fleere Folk antagne.
For at forsyne Porselinfabriken med de fornødne Leer og
Materialicr som hafdes fra Bornholm1), reiste jeg selv, paa egen
Bekostning, derover, giorde vedkommende paa Stedet med det
ene og det andet Slags nøyere bekiendt, giorte Accort om sammes
Gravning, valgte en Mand til dermed at have Opsigt og besørge
deslige hidsendt; Fra Norge søgte jeg at vorde forsynet med den
fornødne Brændsel. Imidlertid giordes her Anstalt, til indfaste
Steens Dannelse, Muursteen og Leer anskaffet, samt med Ovnes
Bygning begyndt, som medtog omtrent % Aar. For Lærlingenes
Undervisning og Anførsel samt Øvelse blev ligeledes sørget.
Siden jeg nu havde paataget mig et tredie Arbeide, hvis lykke
lige Udførende mere angik min Ære end Vinding for mig, da jeg
ikkun derfor havde accorderet mig en aarlig Løn af 1000de Rigs
daler, som paa udenlands Fabriker betaltes fiirdobbelt og af mig
i det mindste kunde fortienes dobbelt, naar jeg hafde søgt, eller
hafde været oplagt til, ved Handel, at benytte mig mine forhen
omtalte 2de Etablissements. Men jeg delte nu min Opmærksomhed
mellem 3de Arbeider: Og da jeg, ved den sidste Indretning hafde
med et Fabrikanlæg at bestille, saa var det tidlig mit Formaal,
saaledes at behandle det og hvad Arbeidet derved angaaer, at
foregaae andre derved med et got Exempel som i al Sandfærdig
hed, var af den Beskaffenhed over 7 paa hinanden følgende Aar
og NB. Dag efter Dag, om Morgenen, Vinter og Sommer kom jeg
Kl. 5% Slet, drak min Kaffe paa Fabrik og Kl. 6 Slet befand jeg
mig paa Verkstæderne. Dette virkede paa Arbeiderne saa vel,
at de fulgte mit Ex. — Eftermiddag begyndtes sædvanlig Kl. 1
til 6 (jeg kom til denne Tid en Time sildigere). Derved vantes
forncmmlig for Fabriken, at Arbejdsløn ey blev dyrt, allerhelst
det traf paa Folk, der sædvanligst lønnedes med 1
8 ß daglig.
T) Porcelænsj orden paa Bornholm var først paavist af Inspektøren ved
Frederiks Stenbrud i Nexø, Niels Birch, i 1755. C. Nyrop: Den danske
Porcellænsfabrikation, S. 19.
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Hvad min huuslige Forretning angik, da passede jeg det, saa
got som mueligt 1 Time om Middagen og om Aftenen; den huuslige Oeconomie paalaae ene min sygelige Kone. Hendes daglige
Lidelser saa jeg med Kummer, at tage til, og at hun endelig fald
fra mig ved Døden i Aaret 1779.
For at kunde fortsætte mine 3 dobbelte Sysler og efter Nød
vendighed at see mine 3de Sønner og huuslige Forretninger, med
fornøden Orden vedligeholdt, giftede jeg mig 2de Gang, med Jomfr.
Anne Catharina Holm1) i Aaret 1780.
Da jeg havde det kongl. Løfte, at en af mine Sønner skulle,
naar han var dygtig, succedere mig ved Porselins Fabrik, jeg og
var betænkt paa, en anden skulle kunne succedere mig som Mate
rialist og Laborant og en 3die ofre sig Handelen; saa lod jeg de
2de studere og daglig øve sig i det chemiske Fag.
Et Tilfælde bragte det dertil, at en af dem, den ældste2), kom
paa et Handels Contoir i Livorno. De 2de yngste studerede, af
hvilke den ældste3), efter at have taget Examen, blev ansat ved
Pors. Fabr. og den yngste4) sadt i den latinske Skole udi sahl.
Rector Bendsens Huus og Anførsel og omsider da han med Ud
mærkelse havde absolveret Examina ved Academiet, lod jeg ham
reise, fornemmelig at habiliteres i Naturhistorien og i disse hen
seende besøge Norge, Svcrig, Gø ttingen, Ober og Underhartz samt
de ungerske Bergværker og dermed forbundne Videnskaber, efter
5 Aar, da saa kom hiem, saa jeg ham med Fornøyelse og grundig
Haab, at ville gavne hans Fædrene Land. Men min Plan for dem
alle fik snart en anden Ende. Den sidste og yngste døde 3 Maaneder
efter hans Hiemkomst i sit 24de Aar og ikke længe efter ham døde
ogsaa de 2de ældre5).
I et Mellemrum af 16 Aar paalaae mig allene Bestyrelsen af
mine Etablissement, som Materialist og Laborant i Vimmelskaftet
og Pagtningen af Vaisenhuus Apotheket, som jeg omsider fratraadte, da jeg kiøbte mig et egen Apothek, nemlig paa Chri
stianshavn6), som, da jeg fik det, ligesom Vaisenhuus Apotheket,
i yderlig Forfald, atter kostede mig megen Umage og Penge, men
og inden et Par Aars Tid sadte i god Stand og Næringsdrift. Da
jeg havde eyet det omtrent 12 Aar, maatte jeg friste den mig meget
x) Dette Tidsskrift, 2. Rk., IL Bd., S. 52.
2) J. H. Chr. Müller, * 1765.
3) Joakim Dietrich Müller, * 1767, f 1802 i Serampore i Ost
indien (E. Dam, Christianshavns Apothek). Opkaldt efter J. D. Cappel.
4) F. H. Müller, * 1768, f 1794, udgav: Specimen acad. de Zeolithis
Svecicis, Lundae 1791.
5) En af disse (?) nævnes som værende stud, jur.! og opholdende sig i
Rønne i 1794 (Hist. Medd. om København, VIII, S. 549, Anm. 6).
6) E. Dam: Christianshavns Apothek, 1907, S. 40. Müller ejede dette
Apothek fra 19. Okt. 1785 til 1795.
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rørende Sorg, at see den Søn døe, hvis Eyendorn det, efter min
Død, skulle tilhøre og strax efter ham døde hans ældre Broder.
Nu Børn løs, saae jeg ikke heller længere nødsaget, at plage
mig og leve i saakaldt daglig Slaverie.
Jeg fand da Ledighed, uden Tab, at kunde sælge sidstbemeldte
Apothek og opofrede mig omsider aldeles og allene at sørge for
Porselins Fabrikens Fremgang, som jeg imidlertid og med Glæde
saae at gaae frem, paa en ønskelig Maade.
Da i mit 70de Aar, tænkte jeg nærmest paa efter min Tid
at sætte en Mand i Stand til i mit Stæd, at bestyre de med Porselinets Fabrikation mødende Forretninger, saasom jeg ingen
Søn havde, der efter kongl. Løfte skulle succedere mig.
Til denne Eftermand fandts ingen hos os selv, som jeg kunde
vælge, mere passende end Professor M a n t h e i1), som da allerede
havde læst og experimenteret Chemien. Og da han dertil fand
sig villig og havde Tid nok, at være daglig paa Siden af mig paa
Porselins Fabriken, giorde jeg ham bekiendt med et hvert Arbeide,
som handledes paa Fabriken, endog i de Tilfælde, som kunde
friste ham til Feiltagelse, hvis skadelige Beskaffenhed, jeg forhen
nøye var bekiendt med og saaledes, i fleere Henseende søgte, at
grundfæste hos ham, paa det at han maatte i alle Maade, omsider
behandle Porselin Arbeidet saavel i Henseende til det physiske
som mechaniske, i følge de danske Porselin Materialicrs Natur,
som jeg og visede og forklarede for ham, fordrede en anden Be
handlings Maade, end de tyske Porselin Materialier. Og da jeg
aldrig havde set en Porselin Fabrik, formodede jeg, at han i fald
han fik Ledighed, at besøge en Fabrik, endnu kunde lære et og
andet Haandgrcb, eller hvad som kunde passe til nye Facons af
Porselin søgte jeg for ham, i saa Henseende, de fornødne Reise
Penge, som og blev bevilget og af ham blev brugte, efter at han
forud, henved 1^4 Aar havde daglig, ved Siden af mig, havde
besøgt vor Porselin Fabrik. Men efter at han omsider kom hjem,
og Fabrikens Bestyrelse til ham var overladt, har jeg med Græm
melse maatte se, at han indførte blandt flere Feiltagelser ogsaa
en anden Brændings Maade end den, der passede til vore Materialer,
der og volde mange Uleiligheder, saavel ved Porselinet som med
Ovnen2), og som et Par Gange, formedelst dets alt for store Høyde
x) I. G. L. Manthey, 1769—1842, Biogr. Lex. Dette Tidsskrift, 4. R.,
I. Bd., 1898, S. 193.
2) Müller anvendte liggende Ovne, der havde den Feil, at Varmen
blev stærkest nærmest Fyret, hvorfor han til Porcelænet maatte anvende tre
Slags Masser og tre Slags Glasurer med tiltagende Letsmeltelighed (Müllers
Optegnelser i Fabrikkens Arkiv). Manthey byggede i 1806 en staaende
Ovn, der anvendtes fra 1807 til 1884, da Fabrikken flyttede til Frederiksberg.
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maatte forandres ja endog omsider foranledigede, at han forlod
Fabriken1), hvilket jeg blot anfører, paa det ingen maae tænke
om mig, at have forsømt paa min Side, at undervise benævnte
Hr. Manthei til fulde i det som vedkom Porselin Fabrikens Besty
relse, for at fortsætte samme ligesaa god og til almindelig Biefald,
paa samme Maade, som forhen, i mange Aar, af mig var skeedt.
Men jeg gaar til bage til mig Selv. — I Aaret 1780, da jeg
bestyrede Fabriken med Hæld og denne var bleven en Eyendom
af Kongen, beærede Hans Mayst: med Character Justizraad,
skienkede mig en Guld-Daase og derudi 1000 Rdl.
Det var ved denne Tid, at Kongen fand for got, saasom at
Fabriken hidindtil ikke alene med Hæld havde produceret blaat
og hvid Porselin, men og braaget Porselin kunde producere, saa
forlangtes og dette, paa det at man hos os selv kunde have saavel
af det finere som det almindelige Porselin, i hvilken Henseende
Kongen aarlig gav omtrent 6 å 8000 Rdl. At udføre dette Formaal
blev for det braagede Malerie, Kunstmahlere lærte til, deels og
fremmede antagne, ligesom og særdeles Ovne2) af mig, til dets
Brænding indrettede. Hvilket alt omsider ligesom det blaae og
hviide Porcelain, kom i god Skik og Gang, saa at man i Henseende
til Prisen, kunde producere Dejeuner m: a: m: for % ringere
Betaling, end det kund haves Udenlands fra.
Men med al den Hæld som jeg havde ved mit Arbeide, der
fornemmelig gik ud derpaa ikke allene at ligne det udenlandske
Porselin, men og at kunde sælge vor Porselin for hines Priser maatte
jeg dog friste den Ubehagelighed, at see hos os ankomme paa
engang 7 fremmede Saxer, der nær skulle have fordervet vor[e]
flittige danske Lærlinger, man befalede at sætte dem i Arbeide,
som brugtes med vore egne, der arbeidede gode Vare: dette giorde
jeg, dog med en Slags Skaansel. Enden deraf blev denne, at vor
Arbeidsmaade ikke smagte dem og de 5 altsaa fand for got, at
begiere Reise Penge for at gaae hiem; Af de 2de tilbageblevne
var den ene en god Dreier men den anden en saa daarlig Maler,
at han sandelig ikke kunde male en Blomst og langt mindre Land
skaber o: d: Begge vare de og desseterede 2 gange fra Meisen.
Men nogle Aar efter indtraf hos os 3de Berliner Mahlere, som
fand sig misfornøyet hiemme. Disse vare dygtige Folk, og jeg bør
tilstaae at de overtraf i Arbeide de fleste af vore egne, naar jeg
undtager Herr C a m r a t h3), der fuldkommen kunde ligne dem.
Efter mange møysommelige Aar, dem jeg giennemgik ved
x) Man t he y tog sin Afsked 1812 og afløstes af Marx B o y e, * 1759,
t 1856.
2) Muffelovne.
3) I. F. Camrath, 1736—84 (Weilbach: Kunstnerlexikon).
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Bestyrelse af mine 2de Etablissements, nernl. min Boepæl i Wimmelskaftet og Vaisenhuus Apothekets Forpagtning, indtraf en Om
stændighed, som foranledigede, at jeg quitterede dette Stæd og
kiøbte Christianshavns Apothek1), som den Tid var for mig meget
ubehagelig, da jeg atter her, som ved Vaisenhuuset, fik et yderst
forfalden Apothek at sætte i Stand; Men nogle Aar efter, saae jeg
Guds Haand i dette Skifte, saasom jeg nu eyede et Apothek, da
min forrige Opholdsstæder vare, ved den bekiendte store Ildebrandt, brændte. Ogsaa dette Apothek var jeg saa hældig at bringe
i en god Stand, saa at jeg omsider kunde forsørge min Kone og
Børn uden stor Umage og tillige passe mine Forretninger ved
Porselin Fabriken. Efter at jeg havde eyet dette Sted omtrent
12 Aar, og mine Børn, den eene efter den anden vare døde, samt
at jeg havde opnaaet henved 66 Aars Alder, solgte jeg dette Sted,
og levede siden, 5 å 6 Aar paa en Gaard, som jeg havde nye opbygget
paa Vesterbroe, hvor jeg levede, allene at passe den kongl. Porselin
Fabrik hvorimellem jeg daglig, næsten 2 gange, var paa Færde.
Men ogsaa dette Opholds-Stæd maatte jeg rømme for at
tiene min Ven2), der var mere forlegen for dette Sted end jeg,
skiønt det laae moersomt, havde en kiøn liden Hauge og f. Be
hageligheder.
Jeg flottede igien til Hoved Staden og i Nærheden af Porselin
Fabriken, der nu ene var Gienstand for mine Tanker og som at
min Kone ligesom jeg levede [for] os selv, behøvede vi ey heller
stor og kostbar Bopæl.
Ved min tiltagende Alders 72 Aar behagede det min Konge
1808 [?] at lette mine hidindtil mig temmelig meget trykkende
Byrder, i det han af særdeles egen Betænkning og Naade, frietog
mig fra mine daglige Forretninger og gav mig Sæde i Porselin
Fabrikens Direction, med Behold af min Gage 1500 Rdl.
En kort Tid derefter, overgik Hoved-Staden, den Ulykke at
overfaldes af Englænderne3), og at derudi min Bopæl rammedes
saa haard, at jeg med Hustru, som husvild, maatte søge Ophold
paa Landet, nemlig i Fridcrichsborg, som jeg ene fand aaben, at
kunde tye til.
Men endskiøndt Kongen havde frietaget mig fra de daglige
Forretninger ved bemeldte Fabrik, var jeg dog, ved tillige at til
træde Directionen ved samme, forbunden, nu og da, at indfinde
mig efter Fabrikens Fornødenheder i Hovedstaden, som og skeede
siden nogle Gange; Ved saadan Leilighed giorde jeg Forsøg med en
x) E. Dam: Christianshavns Apothek, 1707—1907.
2) Etatsraad Ove Malling (Dam, Christianshavns Apothek, S. 41).
3) 1807.
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Porselin-Brænding i stæden for Brændet at bruge Tørv, hvilken
Brænding og lykkedes for saavidt deraf at kunne siønne, denne
Brændings Maade at være gavnlig i manglende Fald af Gran eller
Furu-Brændeved.
Saaledes besøgte jeg omsider Hoved Staden efter mit her
værende Ophold henved 8te Aar, men da min Alder tog til med
endel Skrøbeligheder, har jeg set mig nødsaget, da disse ey tillod
mig Reise besværlighederne, at holde mig i Roelighed.
Imidlertid gav mig min Konge den naadigste Beviis paa hans
Tilfredshed paa de af mig hidentil beviste Tienester da han allernaadigst i Aaret 1809 gratificerede mig med Dannebrog Ordenen,
med den for mig særdeles ærefulde Omstændighed, at have været
blandt de første som derudi er bleven optaget.
Næst mine forhen omtalte daglige og aanlige Sysler, møde for
mig forskiellige andre Sysler nemlig:

1) Efter det kongl. Toldkammers Begiering, udarbeidede jeg en
nye Brændeviins Prøver, efter det proportionelle Forhold af
aleoholiseret Spiritus og Vand, som hidindtil hos os var brugt
og af Prof. Rømer var indrettet til Brug i Handelen; men da
denne ikkun angav 12 Slags, nemlig fra 1 til 12 grådig Styrke
og siden den Tid flere Slags Brændeviiner forekomme i Han
delen, nemlig fra 1 til 40 Graders Styrke, saa forlangtes og
er og derefter en Prøver hvorved disse Forskiellighedcr kunde
bestemmes og Brændevinens Betaling og Told Afgift kunde
fastsættes og da dette Fluidum, om Sommeren er tyndere
end om Vinteren skulle ogsaa disse Afvigelser, efter de i disse
forskiellige Temperaturer møder, kunne angives. En saadan
Prøver er og af mig, efter Forlangende præsteret, omsider
hos os, med den forlangte Paalidelighed i 30 Aar brugte,
jeg endog af mig sendte udenlands, med den Overbevisning,
at være den fuldkommenste af dette Slags Prøver. Og dersom
vedkommende havde kiendt dets Fuldkommenhed i Handel
og Brug ville man ey have ladet sig blænde af en siden frem
lagt Brændeviins Prøver1).
2) En udførlig Afhandling2) har jeg og haft den Ære at fremlægge
udi det kgl. Vid. Selskab og derudi vist alle Afvigelser for de
i Handelen forekommende Brændeviiner neml. fra 1 Grad til
72 Grader, i en afvexlende Temp, fra 4 Grader under Nul til
22 Graders Varme.
3) Til samme Selskab indleveret en Afhandling om Sølvets Prøvelse3)
saaledes som det forekommer ved Myntvæsenet.
x) P. M. S pen dr up, Cand. theol. og Destillatør, * 1747, f 1828, fik
Vidensk. Selskabs Guldmedaille for sit Alkoholometer, 1809.
2) Vid. Selsk. Skr., 2. R., III, S. 202, 1784 og V, S. 70, 1799.
3) Vid. Selsk. Skr., 2. R., II, 1781, S. 153.
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4) Til samme endvidere udfærdiget en Afhandling om Guldets
Prøvelse til Myntvæsenet1).
5) Til same Stæd. En Afhandling om de Slags Jernarters Prøvelse,
hvor Jernet er opløst og blandet med diverse Jord og Sten
arter s. s. i Granat, Skiørl, Hornberg, Asbest, Lap. Lazuli &c.2).
6) I samme Selskab fremlagt en Afhandling om Kiobenhavn
Springvand3).
7) Paa samme Stæd indhændiget en Afh. om Bronce Metal4) til
Kanoner og Mørser, af mig efter kongl. Ordre udarbeidet,
som og siden ved Prøvelse paa det kongl. Giethuus er befunden
af særdeles fortrinlig Fuldkommenhed, fremfor det hos os
hidindtil producerede Metal.
8) Til samme: En Afhandling vedgaaende forskiellige Jordarters
Forhold5), dels enkelt dels i Beblandelse ved hverandre. Med
Hensyn at anvendes i Erz Smeltninger ved Smelthytterne.
Min Borgerlige Stilling har ellers medført at vorde
1) Indlemmet som Medlem i det k. Landhuus Selskab
som Medlem i 10 Aar, hvor jeg og for min Opfindelse af det
danske Porselin, haver haft den Ære at modtage den store
Guld Medaille.
2) I Aaret 1775 indlemmet som ordentlig Medlem i det p h ysiografiske Selskab i Lund.
3) I Aaret 1781 optaget til ordentlig Medlem i det kongl. danske
Videnskabers Selskab.
4) I Aaret 1786 valgt til Medlem i Understøttelses
Selskabet for tro Tieneste Tyende.
5) I Aaret 1788. Som Direcreur og Casserer var jeg med flere
deltagende i Indretningen af det forenede Under
støttelses Selskab i Kiøbenhavn, hvorudi jeg endnu
er deltagende.
6) I Aaret 1796 optaget til Medlem udi det Islands keLiteratur Selskab.

Saaledes er min Leve Tid indtil nu næsten 85 Aar gammel
hengaaet. Jeg takker Gud for hans Hiælp og at jeg kan trøste
mig med den Overbevisning, at have arbeidet troelig og ikke uden
Gavn for mine Medlevende.
Friderichsborg, d. 13. Sept. 1817.
2)
2)
3)
4)
5)
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