
Biographie over Jens Esmark (1762-1839)
Professor i Mineralogie ved Universitetet i
Christiania

Hans Morten Thrane Esmark

(transkribert av Alf Olav Larsen og Bj0rn Ivar Berg)

I et brev av 26.2.1839 ber den svenske kjemikeren Jons Jacob Berzelius, som var
sekretaer for Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm, om at Hans Morten
Thrane Esmark skriver en biografi over sin nylig avd0de far, Jens Esmark, Norges
f0rste professor i geologi og mineralogi. Umiddelbart elter svarer H. M. T. Esmark:
"Det Hverv, som Deres Hoivelbaarenhed har tilladt mig, at fremstille en Biographie
over min afdode Fader, er for mig saa hoist kjaerkomment, vii vore min sidste
Mindeblomst paa en elsket Faders Grav." Samtidig sier han at han hadde tenkt a
innsamle biografiske data over sin far allerede for f1ere ar slden. Biografien blir
imidlertid skrevet varen 1839, og I et nytt brev fra H. M. T. Esmark datert 5/6-1839 er
verket vedlagt. Han ber samtidig om at Berzelius gir biografien det riktige "omrids".
Berzelius repliserer i et brev av 8/7-1839 at biografien skal overseltes og snart
trykkes. Delte er bekreftet av ham senere i et brev av 16/11-1839. Biografien ble
publisert, riktignok anonymt, i Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar 1838
(publisert 1839), s. 313-323.

Det handskrevne manuskript til biografien over Jens Esmark, som ble forfattet av
hans S0nn, Hans Morten Thrane Esmark, befinner seg i Nasjonalbiblioteket, avd.
Oslo (Ms. fol. 4107 II 6). Det har tldligere aldri blilt pUblisert i sin orlginale form, og
kan herved sammenlignes med biografien som ble oversalt og omskrevet av
Berzelius og pUblisert i 1839.

Manuskriptet er transkribert av Alf Olav Larsen og Bj0rn Ivar Berg. Ortografien er
beholdt i sin helhet, med noen fa unntak hvor det apenbart er manglende ord og
bokstaver. Dette er reltet og salt I parentes. I originalmanuskriptet er det endel
tilf0yelser som ikke tilh0rer H. M. T. Esmarks handskrift. Disse er beholdt, men salt i
hakeparentes.

Biografier over Jens Esmark er ogsa publisert av:
Oftedahl, C. (1975): Jens Esmark. Det Kongelige Norske Videnskabers Se/skab,
Skrifter, 1975 (1). 23-27.
Schetelig, J. (1926): Norsk Biografisk Leksikon, 1. utgave, bind 3,1926,592-594.
Berg, B.1. (2001): Norsk Biografisk Leksikon, 2. utgave, bind 3, 2001,22-23.

Brevene som er referert til ovenfor er publisert av Holmberg, A. (ed.) (1961): Jac.
Berzelius brev utgivna av Kungl. Svenska Vetenskapsakademien genom H. G.
Soderbaum, Supplement 3, Brevvaxling mel/an Berzefius och J. Esmark samt mel/an
Berzelius och H. M. Th. Esmark, 36-75.
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Forsiden til H. M. T. Esmarks manuskript.
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Jens Esmark er f0dt den 31 1e December 1762 i Hovelberg Sogn i Aarhuus Stift i
Danmark, hvor hans Fader Hans J0rgen Esmark var Provst og og Sogneprrest; hans
Moder var Else Catharina Lassen, en Datter af Jubelirereren Provst Laurilz Lassen.
For at bevirke en forn0den Underviisning for de 16 B0rn og isrer for at fremme for
S0nnerne Jens og Laurilz' en forberedende Dannelse, hvorvid de kunde optages i en
Latinskole, antog Faderen allerede tidlig en Student som Informator. Ved den f0rste
Undervisning opdagede man at S0nnen Jens havde en medf0dt 0iensvaghed, og
han var presbyopes i den Grad, at han maatte anlregge Bruget af Brilier, ikke
destomindere fortsatte han med Studeringerne, og indtraadte omsider i Randers
Latinskoles 0verste Classe, hvorfra han 2de Aars Forl0b blev dimitteret til
K0benhavns Universitet, hvor han samme Aar absolverede Examen artium og 2de
Aar derefter philosophico-philologicum. Nu var det afgj0rende Tidspunct kommet, at
Esmark skuIde bestemme sit fremtidige Hovedstudium. Fra den strrenge Fader
indl0b Ordre, der paab0d S0nnen, at forberede sig for den geistlige Bane, hvortil
denne, for at tilfredsstille Faderens Viii ie, havde givet Haab, derved at han ved
fornrevnte Examina havde aflagt Pmver i det Hebraiske Sprog. Faderens Befaling
behagede imidlertid ikke S0nnen, der allerede medens han endnu var i sit
Fredrenehjem, havde faaet Smag for Naturvidenskaberne ved at lrese i en Chemie,
og dertil fundet Anledning til at practisere det Lreste hos en Gj0rtler, der boede i
Nrerheden; han h0rte med Bedmvelse Faderens Viliie, og tilstod for ham, at
Lregevidenskaben maatte og skulde blive hans Hovedstudium, if01ge den Lyst han
nrerede til Naturvidenskabernes Studium. Som Gjensvar paa S0nnens Tiistaaelse
indl0b fra Faderen det Budskab, at Jens for Fremtiden ikke vilde modtage fra ham
nogensomhelst Underst0ttelse. Bemvet enhver Underst0ttelse, maatte nu Jens ved
en kummerfuld Stiliing f01e Faderens Vrede. Moderen, som ikke kunde billige det,
oversendte undertiden F0demidler, og fik udvirket af hendes Fader Provst Lassen, at
han aarlig gay Datters0nnen 100 Rigsdaler; disse Hjrelpemidler yare imidlertid saa
faae og utilstrrekkelige, at Jens saae sig n0dt til at erhverve Underholdning ved
kunstige Haandarbeider, medens han i de derfra levnede Timer med stor Flid
studerede Medicin og fornemelig Experimentalphysiken, ikke uden tillige at h0re
Forelresninger over Zoologie og Mineralogie. Ved Instrumentmager Ahl [svensk] fik
Jens Adgang til Professor Bugge, som hos Professor HVid, Decanus for Klosteret og
Regentzen, bevirkede ham et vrerelse i Klosteret og 64 Skiliing ugentlig, men da
Jens som Medicinsk Studerende, ikke kunde opoffre Tiden med at h0re Theologiske
Forelresninger mere end n0dvendigt var for at beholde den forundte Plads, og da
han ikke gjorde noget Fremskridt i det Theologiske Fag, maatte han igjen Trrede
tilbage. Med st0rre Held virkede Professor Hvid hos [medicinsk Professor] Winsl0f,
paa hvis anatomiske Forelresninger hans befandtes at vrere en f1ittig Tilh0rer, han fik
derfor en Plads som Gratist paa Regentzen, og nogen Tid efter blev han ved
Professor Bugges Godhed Alumnus [fik Friplads] paa Eilertsens Coliegium. Ved sine
store Fremskridt i Experimentalphysiken vandt Jens Professor [I Physik]
Kratzensteins store Yndest, der viste sig fornemmelig derved, at Professoren fra
denne Tid henviste aile de Studerende, som skuIde forberedes i Physik til Examen
philosophicum, til at lade sig forberede af Jens Esmark, og ikke sjelden erklrerede
han under Examinationen sit Velbehag med at Examinanderne havde benyttet hans
Raad, og at han i deres Kundskaber gjenkjendte Lrererens Dygtighed; han var paa
denne Tid VOlunteur paa Hospitalet under Professor Vinsl0f.

Den bedr0velige Tid var nu over, men endnu yare Indtregterne kun
tilstrrekkelige for den tarveligste Levemaade, og dog kunne hans Venner fra denne
Tid, hvoriblandt jeg maa nrevne, som de for hvilke han nrerede en udmrerket
H0iagtelse, Hans Majestet Kongens Livsmedicus, Generalchirurg m. m. Thulstrup,
og Doctor medicinre, Ridder Munk, ikke kunde omtale Esmarks Lyst til

• Lauritz er Etatsraad og Committeret i det Kongelige Danske Rentekammer, er en Ynder af
Mineralogie og Chemie.
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Naturvidenskaberne, i den Tid uden at smile, da denne yttrede sig isrer derved, at
han benyttede sine tarvelige Indtregter til at see realiseret enhver Opdagelse, der
kom til hans Kundskab, hvorved han ikke sjelden geraadede i Forlegenhed. J.
Esmark studerede nu Medicinen indtil Aaret 1789, i hvilket der indl0b en
Omstendighed, som gay hans Studier en forandret Retning. Fra Kongsberg indl0b til
det Kongelige Danske Rentekammer Forestilling, om der ved Universitetet skuIde
findes nogen Studerende, som 0nskede at indtrrede i Bergfaget og som viste Lyst og
Talent for Naturvidenskaberne, dette anmodede Professor BrOnnich om, at bringe et
Subject i Forslag, hvorfor Esmark blev tilbudet denne Anledning, som var saa
tilfredsstillende for hans 0nsker. Med Kongelige Stipendier forlod han Aaret 1789
Universitetet, og drog til Kongsberg, hvor han efter 2de Aars ophold tog Bergvrerks
Examen, og reiste igjen til Kj0benhavn, hvor han absolverede Examina i
Lovkyndigheden og Landmaaler-Videnskaben [Juridisk og Geometrisk Examener].
Paa Ans0gning blev nu indvilget Esmark Stipendier, at han herved kunde foretage
Reiser i Udlandet til Fuldkommengj0relse i Faget; Bergcommissionsraad [Abr.
Gottlob] Werners ber0mte Navn var allerede kommet for hans 0re, hvorfor han i
Aaret 1791 begav sig til Freiberg, hvor hans Aand fandt Tilfredsstillelse. I Forening
med de mange fra aile Lande tilstr0mmende unge talentfulde Mrend n0d han
Werners Underviisning, og dessuden hans Yndest; med st0rste Flid bestrrebte han
sig her for at omfatte det h0ie Standpunct, hvortil Videnskaben her var bragt, han var
en meget flittig Tilh0rer ved Werners Underviisning, og beny1tede Anledningen til at
besee aile til Bergvrerksdriften h0rende Indretninger i Freyberg og 0vrige Saxiske
Bergstreder. Efter et Aars Ophold i Freyberg reiste han til de Bbhmiske Bergvrerker,
og derfra til Wien, hvor han stiftede Bekjendtskab med Bergraad Haidinger, Abbe
Estner, og Fichtel, derfra drog han til Schemnitz i Ungarn, besaa dervrerende
Indretninger, og 0vede sig i det dervrerende store cherniske Laboratorium med
Analyser. Fra Schemnitz reiste han ned til Bergvrerkerne i Bannatet, og derfra til
SiebenbOrgen, over Zalathna reiste han til Oravitza og Nagybanya, og bes0gte
Bergvrerkerne ved Schmblnitz, Gblnitz etc., over Kasemark i Polen bereiste han
Wielizka og Bochnia, og senere de Schlesiske Bergvrerker. Beriget med for
Videnskaben vigtige Observationer foretog han Tilbagereisen over Freyberg, hvor
han gjorde sin Lrerer og Ven bekjendt med det Vigtigste heraf, og paa Opfordring
fandt han sig overtalt til at offentliggj0re de vigtigste Bemrerkninger, der yare
indsamlede paa nrevnte Reise, hvorved det Wernerske System vandt en ikke ringe
Bestyrkning. Hjemkommen fra Udlandsreisen blev Esmark under 1ste Nov. 1797
kaldet til som Assessor at indtrrede i Overbergamtet paa Kongsberg, hvor han snart
efter indgik ,lEgteskab med Vibeke Thrane BrOnnich, en Datter af dervrerende
Oberberghauptmand Morten Thrane BrOnnich, med hvem han havde 8le B0rn, hvoraf
1 Datter og 2de S0nner have overlevet Forreldrene. Under 3d

;e Mai 1802 blev Esmark,
foruden at vrere Assessor i Oberbergamtet og ansat som Leecer ved dervrerende
Bergseminarium i Mineralogi, Physik og Chemie, og desuden til Inspecteur over dets
Samlinger. Som Lecter holdt han daglig Forelresninger hvortil ikke allene de
Bergstuderende havde Adgang men og Enhver som f01ede Interesse for nrevnte
Videnskaber, og isrer s0gte han ved disse Forelresninger at give Opsynsmrendene
ved det practiske Arbeide Smag for en videnskabelig Dannelse. I denne Tid bes0gte
han Arendals Jerngruber, hvor han opdagede Datolithen, som gay Anledning til en
hredrende Correspondence med Frankerigs udmrerkede HaOy. Med stor Bedr0velse
modtog Esmark det uvrentede BUdskab, at Kongsbergs S01vvrerk skulle nedlregges,
han kunde derfor aldrig omtale denne Sag uden at yttre en bitter Uvilie mod den
Danske Regjering, og isrer Bergcollegiet i Kj0benhavn, hvilket han fornemmelig
tillagde Skylden. Ligesaa lidet som han kunde billige den luxerieuse Stilling, hvori
Oberberghauptmand Hjort havde sat S0lvvrerket, som i Tiden maatte virke yderst
skadeligt, naar ikke en hreldig Drift kunde drekke Udgifterne, ligesaa Iidet kunde han
nu uden Bedr0velse see paa at S01vvrerket skulie nedlregges, isrer da dette blev
udf0rt paa en Maade, som betog den Kyndige al Udsigt til at Vrerket nogensinne
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igjen kunde optages i dets Omfang. Som TIlskuer ved delle Optrinn at Bergvrerket
sl01fedes af Ubergkyndlge, fallede Esmark tillige med nogle af hans Collegaer den
Beslutning at ans0ge den Danske Regjering om, at der maalle overlades dem til Drift
enkelte Gruber og Pukvrerker, hvilket og blev indvilget, af disse bleve Gamie Justitz
Grube og dertil h0rende Pukvrerker holdte i Drift indtil Regjerlngen under den
forandrede Forfatning tog dem tilbage. 3de Aar efterat Universitetet var blevet oprellet
i Christiania indl0b Hans Majestret Kongens Resolution af 26de Juli 1814, hvorved
Esmark blev tiibudet at indtrrede som Professor ved Universitetet i
Bergvidenskaberne og som Medlem af det statsoeconomiske Facultet, hviiket Tilbud
han ikke mollog uden at nrere Betrenkeligheder i oekonomisk Henseende, men
endelig seirede hans overordentlige Lyst til Videnskaberne, og da han desuden ved
Oberbergamtets Ophrevelse var sat ud af Virksomhed, modtog han Ansrellelsen
med det Haab fremdeles at kunde virke tii Statens Gavn, hvorefter han flyttede til
Christiania i Foraaret 1815.

For nu at kunde opfalle den Tlds mange og vigtige Opdagelser I
Videnskaberne, forinden han paabegynte sit Foredrag ved Universitetet, ans0gte
Esmark Hans Majestret Kongen om Tilladelse til at maalle foretage en Reise til
England, hvis geognostiske Forhold han isrer var begjerlig efter at lrere at kjende. I
London n0d han en meget hredrende Modtagelse af Sir Joseph Banks, i hvis
ugentlige Forsamlinger af L<erde han blev indbudet at deletage under Opholdet,
hvilket og af ham ble benyllet, og flere Gange efter den Tid har han havt Anledning til
med Forn0ielse at mindes de Bekjendtskaber han her stiftede; Iigeledes indl0b til
ham en rerefuld Indbydelse fra Royal Institution til at benytte dens Samlinger og
Bibliothek. Esmark levede nu og virkede paa den Tid som Lrerer ved Universitetet,
ikke uden tillige aarligen at foretage mineralogiske Reiser i Landet log en til
Stockholm] og (kun) een til Udlandet, som skede If01ge Kongelig Tilladelse I
Sommeren 1829 til Kj0benhavn for at lrere at kjende de mange nye Mineralier,
hvormed Printz Christians Samling i den Tid var blevet beriget. Allerede i Aaret 1824
begynte den Sygdom at udvikle sig, som medf0rte D0den; han var medf0dt en
Kj0dvorte paa den h0ire Tlnding, denne var situeret saa at den ofte kom i Ber0relse
med Brillestangen, delle foranledigede, at Vorten blev saaret, og da S0lvbrillerne,
snart yare infiserede af Svovelvandstof, snart af QViks01v, har delle muligens medf0rt
Caries, som endte hans Levedage L0verdagen den 26de Jan. 1839, da han med stille
Roe og Fred henslumrede i sin Gud.

Esmark levede allene for Videnskaberne og virkede heri med uafbrudt Iver,
udrustet med en Iys, dristig og omfallende Aand. Som L<erer i Bergvldenskaberne
foredrog han disse for sine Disciple med en Grundighed, som allene en gjennem de
svundne Aar indsamlet dyb Insigt forenet med practiske Arbeider kunde gj0re mulig,
hans store N0iaktighed, der for en Deel var at udlede af et ham srereget Kjenderblik
for Videnskaben gjorde af Disciplene Krav paa en anstrrenget Opmrerksomhed.
Udenfor Auditoriet arbeidede han altid med at gaae fremad I Kundskab paa
Videnskabernes Vei, saaledes var i Lilleraturen de aarlige videnskabelige
Fremskridts Beskrivelser hans behageligste Lresning paa samme Tid som han selv
gjennem practiske Fors0g s0gte at realisere det Lreste. Hans granskende Aand var
aid rig tilfredstillet ved et halvt opnaaet Resultat, m0dte Vanskeligheder, da savnede
han aidrig den Kundskab, der f0rte til det fomnskede Maal. Som Bevis paa at
Esmark vandt Anerkjendelse som en agtet Videnskabsmand af den lrerde Verden
kan anf0res, at han til forskjellige Tider blev hredret ved f01gende Udnrevnelser, som
Corresponderende Medlem af det Mineralogiske Srelskab i Jena [1798]
Medlem af det Kongl Videnskabers Srelskab i Stokholm [1825]
Medlem af det Kongl Videnskabers S<elskab i Kj0benhavn [1800]
Medlem af det Kongl Videnskabers Srelskab i Trondhjem [1800 ]
Medlem af det Vernerske naturhistoriske Srelskab i Edingburg [1811]
Medlem af det physiographiske Srelskab i Lund [1815]
Udenlandsk Medlem af det geologiske Srelskab i London [1815]
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Ordentlig Medlem af det naturvidenskabelige Scelskab i Marburg [1817]
Virkeligt Medlem af Scelskabet for Mineraloglen i Dresden [1818]
.tEresmedlem af det philosophiske Scelskab i Cambridge [1820]

Som Geognost synes Esmark at have tildraget sig den st0rste
Opmcerksomhed, og ncevnes som saadan af flere lcerde Forfattere blandt Verners
duelige Discipler. Som Discipel af den udmcerkede Verner havde han med dyb
Grundighed opfattet dennes geognostiske System, og da han nu med Varme og Iver
havde opfattet denne for ham h0ist interessante Videnskab, blev hans Reise i
Ungarn en kjcer Anledning til at pmve Systemets Stabllitet; hjemkommen til Freyberg
var det ham en stor Glcede at kunde bevise Systemets Overeensstemmelse med de
samlede lagttagelser hvorfor han her udgav: ["Kurtze Beschreibung einer
mineralogischen Reise durch Ungarn, SiebenbOrgen und das Banna!"] herfra synes
for en Deel hans i Bemmmeise som Geolog at vcere at udlede. Ved geognostiske
Observationer var han meget n0iagtig, han anstillede ofte anstrcengende og
vanskelige Unders0gelser for at omfatte aile forekommende Forhold, hvorved han
ikke ansaae det for en mindre vigtig Sag at iagttage med N0iagtighed Bjergarternes
Bestanddele, og de Betlngelser under hvilke de optraadte, hvorom hans Arbeider
vldne. M0dte Vanskeligheder ved at anvende Systemet paa enkelte Data, da
manglede det ham ikke paa Beviser for at de her forefundne Bemcerkninger ikke
stode i Strid med Systemet, men lode sig forklare i Analogle med samme og yare at
anse som Motiver til en i Tiden forn0den Udbedring og Udvikling af samme, han var
en ivrig Neptunist. Kan Esmark tillcegges nogen Svaghed i hans videnskabelige
Fcerd, da maa det blive som Geolog, at han ncesten med Lidenskabelighed
forsvarede det Verneske System, som han ikke kunde Taale at see angrepet i noget
punct i det han i Systemets Aand s0gte med Sagkyndighed at hceve enhver
Modsigelse, hans Mangel paa Overbcerelse med Baren, Fichtel og Ferber som
muligens ikke kjendte det Standpunct, hvortil Verner havde bragt
Bergvidenskaberne, er noksom Bevis herpaa.

Som en duelig Geognost blev Esmark hcedret, men det synes at vcere
udenfor al Tvivl at han I Sammenlignlng stod langt h0iere som Oryktognost'; af
Naturen var han udstyret med et udmcerket Kjenderblik, der forstod at afgrcendse de
fineste Nuancer i de udvortes Carakterer og hertil knyttede sig uafbrudte practiske
Arbelder, der gave et 0vet 0ie og naar nu hertil f0ies hans fortrOelige Bekjendtskab
med den Vernerske Chrystallographie og dens Anvendelse i Oryktognosien, og
desuden store Fcerdighet i at anvende Blceser0ret, som ved enhver Granskning ble
taget i Brug, saa gjorde disse Omstcendigheder tilsammentagne, at han aldrig feilede
ved at bestemme Mineraliers Plads i Systemet.

Allerede ved Freyberger-Skolen antog Esmark at Mlneralogien maatte antage
en Retning mod, og knytte sig til Chemien som en vcesentlig Deel af samme, derfor
gjorde han allerede paa Reisen i Ungarn meget brug af Blcesemret efter den Tids
Kundskab, senere som Lector I Chemie ved Bergserninariet paa Kongsberg lagde
han sig med Flid efter denne Videnskab, hvis Fremskridt i Tiden han altid fulgte med
stor Forn0ielse, hvori han og besad store Kundskaber, som han ofte gjorde
Anvendelse af ved practiske Arbeider dels I Mineralogien deels i Teknologien, som
han og yndede meget. Esmark var Iigesaa meget practisk, som theoretisk
Videnskabsmand, men hans Virken heri var af mindre Vcerd, naar undtages hans
Arbelder I Mineralogien; da han aidrig bekymrede slg om den Orden og N0iagtighed
som chemiske Operationer til Exempel krceve hvorfor man paa samme Tid som man
ikke beh0vede at have Mistvivl til hans Kundskaber havde stor Aarsag til at betvivle
Resultatets Rigtighed paa Grund af Mangel paa den forn0dne Forsigtighed og
Varsomhed. Som Chemiker s0gte han at indvirke paa Kunster og I(n)dustrie ved at
opvcekke Smag hos Haandvcerkerne for Videnskabelighed, og overbevise dem om

[' orogeni - lreren om fjeldformernes tilblivelse]
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Vigtigheden heraf for deres Stillinger, i hviiken Henseende, han foretog
Overscettelser om 01brygnlng og Farvning, som bleve Indf0rte i Almue-Bibliotheket.

Som Forfatter var Esmark ikke meget virksom, det manglede ham ikke paa
Lyst hertil men, deels hans mange forskjellige Sysler, deels hans Savn af med
Lethed og Livlighed at kunde fremstille sine Tanker med fomnsket Tydelighed, deels
og de daglige Forretninger, som hans Embede medf0rte, vcere ham hinderlige herl,
Ikke destomindre ville dog f01gende Skrifter for Efterverdenen vidne om, hvad
Esmark var i hans Tidsalder.
a. Kurtze Beschreibung einer mineralogischen Reise durch Ungarn, SiebenbOrgen
und das Bannat [Freyberg ]
c. Reise fra Christiania til Throndhjem [1829] [Chr.ania ]
Afhandlinger
a. Gangformationerne paa Kongsberg i Skandinavisk Musceum
b. Observationer paa Reiser i Norge i den Danske Collegialtidende
c. Opdagelse af Datholithen med Beskrivelse og Analyse af samme i det Danske
Videnskabers Scelskabs Skrifter
d. En Reise til Gaustad Fjeld i Scelskabet for Norges Vels Skrifter [Rjukanfos? ]
e. Norit-Formationen i Norge i Magazin for Naturvidenskaberne 1 Hefte
f. Bldrag til vor Jordklodes Historie i Magazin for Naturvidenskaberne 2den Aarg 1
Bind
g. Obsidian und Pimpstein in Ungarn i "bergmannisch Journal"
[h. A new Tellurie mineral (Mem. of the Geol. Soc. London) ]

Esmark besad en cedel og rcetslndlg Tcenkemaade og havde en aaben og
ligefrem Charakter, ligesom han vilde Aile vel, saa ventede han og af andre, han var
elsket og yndet af de, der kjendte hans Personlighed, saaledes hcedrede Hans
Majestcet Kongen ham med Vasaordenens Decoration den 29de Aug 1832 ikke uden
at han tillige af de 0vrige Kongelige Personer n0d Beviser paa en stor Naade. For alt
hvad der ikke vedkom hans kjcere Videnskaber ncerede han en overdreven
Ligegyldighed. F01gen heraf var, at (han) opoffrede sin oeconomiske Velfcerd, deels
ved at indledes i Processer, deels ved at forlokkes til at indgaae cautioner, deels og
ved at foretage Experimenter i st0rre Scala, der mere vcere beregnede fra et
videnskabeligt Synspunkt end fra det oeconomiske, herved 0delagte han sin ikke
ubetydelige, arvede Formue, hvorefter hans Lyst (til) det Experimentelle i den L0n
han n0d som Professor kun fandt en tarvelig Resource, endskj0nt denne for en stor
Deel medgik hertil, hvorved hans Familie ofte f01ede sig I Forlegenhed. Som Fader
var han 0m og kjcerlig, og med Taknemmellghed mlndes hans 2de S0nner de Tider
han anvendte, for at inlede dem I Videnskabernes Studium.
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