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er merkeligt, at et BèrgVerk, fom har varet Anledning tik 
den fokfte og omfteendeligste Bergordning i dette Rige , og som 

maaffee Det forste, der har tildraget sig den hoyeste øvrigheds og Regie
ringens Paaagtelse, ikke er bekiendt egentlig hvor har ligget. Forun
derlig at den berommelige Huitfeldt intet har om denne Sag i Chri- 
ftiani 3rii Historie, da han dog et Steds fortaller os om den, som 
forsi paafandt de nu brugelige Sang Machiner. San mange, som 
har noget otti de Norske Berg-Verker, har saa lidet tilforladeligt der
om , at de snarere forleder os til at ssge'dette Berg-Verk paa de urette 
Steder, som Sperling, Autor til Muf. Regium, Baron Holberg og 
Ponroppidan, snart at det har ligget imellem Aggerhnus og Ofloe, 
snart nar ved Solv-Verket Kongsberg eller i samme Tract, og det 
sidste ligesom en Continuation af det Golmsbergeffe. Pontoppidan, 
i det han vil corrigere Baron Holberg, forer os atter hen paa et andet 
Verk, faa vidt som jeg indseer. For nogle Aar siden begyndte jeg at 
ville legge Haandeu paa, og samle noget angaaende de Norffe Berg- 
Verker, men man er alt for meget blottet for gamle Efterretninger i 
dette Land, baade om dem og flere Sager, de celdste Documenter ere 
ncrsten forsvunden, og inaa snarere soges i Dannemark og til deels i 
Sverrig. Jeg kunde altsaa intet tttforladeligt frembringe, og saa me
get mere frafalde det lidet begyndte, da jeg fornam, at Hn Etatsraad 
Langebech vari Sinde at paatage sig dette Arbeyde, der var forsynet 
rued gandste andre H'ielpemidler, som og tilfulde er beviift med hans 
Afhandling om »en Materie, og siadfcestet med siia mange rare og
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124 D. Om det gl. Norffe Berg-Verk
Wñe Brevffaber. Beklageligt at vi endnu maa vente faa lange paa 
den belovede Continuation, hvor rnan vilde hente den rette Oplysning 
baade om Golmsberg og andre dette Rigets Berg-Verker, paa en Tiid 
man i andre Riger ligesom kappes om at oplyse deres Berg-Verkers 
Historie mere end tilforne.

Det havde ey heller kornmet mig i Sinde at rore ved denne 
Materie, hvis ikke samme nogle Gange var kommet paa Bane af 
Bergkyndige, som endnu leder ester det gamle Golmsberg, end og for 
nylig i Anledning af en gammel forladt Blye-Grube, liggende paa 
Gaarden Trog iBamblePreeftegield, hvor rnan formeente at forom- 
meldte Verk havde ligget. Om denne gamle Blye Grube veed jeg ey 
heller nogen Efterretning. 1576 finder jeg vel, at der har varet en 
Proces imellem Laffve Huitfeldt paa fin Fader Ciaus lluirleldk8 Veg
ne, og Erich Brokkenhuus paa Kongens Vegne, om enSaug-Molle 
ved Harre, een 8ten Deel Miil fra ommeldte Blye-Grube, hvor ndi 
tales om en Rende, som den sidste paastod var af Kongen bygget til 
Smelte-Hytten, og den anden beviifte, at samme Rende var bygget af 
fremmede Kiobmand, og da Hytten blev odelagt, Reírte Claus Huk- 
feldt Stedet! til at oprette Sang paa. (*)

(*) Ao. 1654. lod Ob?rbcrghñuptmand ñ-oñlup Gedde b.'fte dette StS, hvor man forefandt 
nogle Gruber og Ganger, som holdt Kaaber, Bly og Selv, mm af ingen Belyeenhed, lige
som Surden, hvor den gl. Hytte havde staget.

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

Sperling med fiere har paastaaet, at dette er det ccldste Verk 
her i Rigerne, Hr. Etatsraad Langebech har vel fremlagt Bevifer 
celdre end chriftian den zdies Bergordning, men det kommer dog an 
paa, hvad Tud dette Golmsberg forst er funden, optstget og bearbei- 
det, forn forrnodentlig maa have vceret, forend Bergordningen udkorn. 
I det mindste kunde det vel ikke andet vcere, atjo Indkoggerne har fra 
umindelig Tiid af vidst at smelte Jern-Malme, og deraf finidde de 
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•___________ GolmHexg kaldet._________ 125 ;
behsvende Redstaber, fornemmelig det faa kaldede myre Jern, font 
dog ikke kunde give sneget af sig, faa der blevSpsrsmaal, om og alle 
enten har knudet have denne Jernmalm, eller vidst at tilrede den, det 
er bekiendt, at mange Folkeflag har manglet Jern, og i dets Sted, 
enten betient sig af visse Steenflags, af Been, af Haardt Tree. Af 
det forste Slags i sier af Flintesteenen, Silex, fom stal vcere en Con
tractio af det gamle Siciles, deriveret af Scindere, hvilket altfaa be
tegner dens forste Brug, forefindes faa mange Redskaber af, fom 
Kxer, Spind, Kiler, Kniver rc. og endnu glemmes i Elftere afAn- 
tiqviteter deres Eabinetter, hvorom faa meget er skrevet, baade af 
vore egne og andre Lcrrde, ingen har dog maastee noyere bestemt diste 
Redstabers Brug end M. Mahudel udi Hiftoire des Infor. & belles 
Lettres Tom. 6. Om det Babylonste Taarn og de Egyptiste Pyra
mider har varet opfort uden Hielp af Jern, lader jeg ftaae derhen, 
men hvad stal man sige om det vidtleftige America. Alle Efterret
ninger ere derudi eenige, at Jernet var gandste ubckiendt, forend den 
Verdens Deel blev opdaget af Europæerne, og dog alligevel forefandt 
man de herligste Bygninger og Templer, opfort af usædvanlige store 
Atene, faa ordentlige i Qvadrat afhugne og paa hinanden passende, 
fom hele Bygningen var af en Steen, og Let merkeligste, at midt i 
Manglen af Jern, at forefinde en faadan Mcengde Guld og Selv og 
andre Metaller, fom Folket vidste at udgrave, fmelte og danne, og 
dog tillige fandtes Overflodighed af Jern Malm i Landet, font Bar
ba siger de ikke krendte eller benyttede sig af, uden til deres Slyngere. 
Kalm i hans Refa til Norra America beretter det famine om Nord 
America, at Jndvaanerne, forend Europceernes Ankomst vare gandste 
ukyndige om Jernet, da der dog fandtes en Mcengde Jern-Malm, 
faa overflodig, at fast Europa gandste dermed kunde forfynes, og 
derimod vidste at fmelte Kaaber Ertzen, og deraf giore sig et og andet. 
Kalm gl'or sig herved denne Formodning, at de kunde have leert dette 
af de gamle Norste, fom ftylede til Winland. Kunde man lide paa 
dette, har denne Metals vanstelige Smeltning betids varet bekiendt 
her i Landet, og tillige bestyrker den Formeening, at Kaaberet har i 
de aldste Tider varet for bekiendt end Jernet, fom og Lucretius be
kræfter. Eli prior æris erat qvam ferri cognitus ufus Lib. F. vf. 1287.
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n6 D. H m det gl. Norsse Berg-Verk
At Jernet endnu i denne Tiid man pan sine Steder vcere over 

mande dyrt, kan man flatte nf Bouger hans Reyse til Peroci: AL 
rnnn endog i disse Nordiske Riger pan sine Steder har ligeledes, dé
tient sig i fordum Tiid nf visse Steensia.i, i Steden for Jern, man 
jeg siutte nf visse dannede Stene, og da dette Land ikke eyer den rette 
Flintefteen, erede giorde nf anden flags Steen.

Iernnvlingen runa dog lcengere hen i Tiden vceret bleven mere 
almindelig; thi jeg kan ikke andet tro, end den Compofítio eller, som 
den kaldes i det gainle Sprog: Setter giærdt millum kirckiuna och 
krunnune 1277, hvor der tales om Tiende afIern hvert Tyvende Pd. 
ap faite oc quærnbergi ap kaup öyri oc alskonar vinnu aph oc fmi- 
dar. ap tiara sklu geratz tuittucti huara asker, oc ap jame XX á 
huart pund, jo MNÑ forftnaes om tilvirket Jern nf Jern-Malm, lige
som hvad der foreskrives i den Norffe Lov om almindelige Brug, nu 
brændur man fætr i alminding! mörku edr fmedia edr tiovo virki 
edr veida beidir & c. ikke kan forftnaes om andet end om sandan myre 
Jerns Tilvirkning, som skeede borte i Udmarken, hvor Malrn ftndtes, 
thi skulle herved forsi aaes Smedde Huuse, da behovede Bonden dem 
hieltune hos sig selv, eg ikke udi Udmarken, hvor han og havde sit 
Treere Breenderie, hvis Behandlingsmaade var hinanden ikke ulige, 
og det eene maaffee givet Anledning til det andet. Smid og Smidur 
har desuden en vidtloftig Benrnrkelfe, og kan ligesaa vel betyde myre 
Jerns Smeltning, sonr virkelig at tildanne det siueltede Jern, til
med er denne Behandlingsmaade snarere en Srnidning, end en virke
lig Smeltning, saadan Jern-Tilvirkning er endnu i Brug her i Lan
det 'paa visse Steder, i scor i østerdalen. At Berg - Verker har vceret 
i Drist forinden ovmbemeldte Chriftian den zdies Bergordning, er 
tilfalde beviift udi den Assaudling om de Norffe Berg-Verker. Nccr 
havde jeg ladet mig forfore tifKonnungarne Sagerne trykt til Wisin- 
borg 1670, hvor det heder, at K. Sverre formeente, at Erke-Biffop- 
pen heller anvendte sine Ornkoftninger paa Berg Verk end paa Hoss- 
og Krigsfolk. Men Udtolkeren jon Bugman har som Det synes ey 
vceret det Svenffe Sprog fuldkommen mcegtig, da det ffutte betyde 
Steenbierger til at bygge Kirker af.
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Ohus Magnus, der 1527 gik med sin Broder in Exilio, melder 

i sin Historie der Mitternächtigen Länder, trykt til Basel 1567. 
om de Svenske og Norske Bergmoend, at de vare et Haardt og utenti 
Folk, der formedelst deres Legems Styrke og Behiertighed kunde 
lignes ved Helter og Kiemper, efter den Tydske Overscettelse, da 
jeg ikke har Originalen. C).

Jacob Ziegler, Professor Mácheseos til UpM, unserer i hans 
Scandia, som forst blev trykt til Strasburg 1536. Solv, Kaaber og 
Jern virkes i Norge, Huitfeldt fortceller i Friderich den 1 stes Histo
rie om Kong Chriftian den 2dens troe Tilhcengere Guitav Trolle, 
som selv var en Berks Patron og eyede et Kaaber-Berk, at han sneg 
sig ind her i Landet med tvende Bonder, og gav sig ud for Bergmand.

Abfolon Pederfen, Lector Theologice i Bergen, siger i sin 
skrevne Norges Bfkrivelse: her er Selv-Bierge i Landet, som for
dum haver vceret paa adffillige Steder i Brug, som nu afBandmccg- 
tighed ikke kan bruges, her er Kaaber Bierge og Jern Bierge, derfor
uden myre Malm oversiedig, men Norge er bleven faa kold og kraf- 
teslos, ja sandselos, at den nu hverken kan ikke heller formaner saa- 
dant at bringe til Beye. Skriftet synes vel at vcere forfattet i Fride- 
ricb den 2dens Tider, men han sigter upaatvivleliq hen til de celdre 
Tider, sandet bliver uden Modsigelse, at Berg-Verker har voeret i 
Drift, ftrend Chriftian den 3dies Berg- Ordning udkom. Selv For
ordningen lader det og pankiende, og er vel gaaet i dette Land soin an
dre Steder, at Metaller har vceret eftersegt og tilvirkede lcenge, ftrend 
nogen publiqve Berg-Ordinance udkom, da man tilforn har rettet sig 
efter Scrdvane, Bergffik og Brug, som Verkerne selv Tiid efter 
anden havde vedtaget, maaftee da som siden indhentet Betcenkninger 
i stridende Sager, ved et Slags Bergschoppenstuhl, og erdet egent
lig pan Brug og Sccdvane de fleste Berg-Ordinancer ere bygder.

, . Men (*)

(*) Hau tzar et Capitnk om Fordvkigs Machiner, og hvorledes de betiene sig as H'ste sg store 
Biorne til at drivs »ned. Det er ilde, at dette er kommen af Brug, Bioenens Styrke kunde 
à anvendes til Nytte, men Autor har nok udskrevet andre, fom han og selv i Fortalen sil 

„ demie Bog tilstår, og tillige efter Sagn har nok forvandlet en dod Machine til en levende 
Worn, da det stal v«re brugelig i Sverrig, hvad man paa Tydst kalder Hund, en Kiste hvor 
W bgade Ertz og BregMsres girnnem Stover, at give denne Hund Ravn as Bioen.
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Men Sporsmaalet bliver, hvor man egentlig stal igienfinde det faa 
oste omspurte Golmsberg. Her sindes en Mcengde Levninger, Slag- 
houger, her og der Malmer og Ertzer og Rudera ester Gaulle Berg- 
Verker, at man derved snarere sarer vild, end bliver bragt paa ret 
Vey, og Navnet kan man ingensteds finde igieu. Autor til Muí 
Regium simes at troe, ligesom og Sperling med Bar.Holberg, at det 
har ligget noer ved Ostoe. Der findes og tvende gamle Gruber ved 
Aggers Kirke, noer ved Christiania, almindelig kaldet Drage-Huller
ne af gemeen Mand. Berg Arten er egentlig Skister, som overalt 
findes i den Egn, og ellers der betegnes med det Navn Skallberg; 
siden den skatter sigi tynde Skiver, om Almuen troede, at Dragen 
hvilede der paa en stor Skat, etter formedelst fret Meteoros, som oste 
lader sig tilsyne, nemlig den flyvende Drage, som jeg og selv adskillige 
Gange har observeret, er og afBergmanden antaget for et got Tegn, 
troelig at den ofte paa et andet Sted lader sig tilsyne, og her oftere 
frembringes afden fede og Svovlagtige Skiffer end etters, ogaltsaa 
diste Gruber deraf faaet Navn. Baade Agricola og Ziegler taler 
om og betegne diste Gruber, og giver dem Navn af Selv- Gruber, 
eller at Man der Udarbeidede Selv, Agricola de vet. & nov. Metallis 
Lib. il cap. 8. Bergarten giver snarere tilkiende, at det maa have 
vccret Kaaber Gruber, soin maastee har vceret Selvhaltige, og er det 
formodentlig disse Gruber, som den tydste Bergmester har hast at be
stille med, som af Kong Chriftian den 2den bliver recommenderet Bi
stop Mule 1)19, og som udgav den Revers til Abbedissen i. St. Be- 
nediÄX Kloster i Ostoe om Afgifter af Hong ved Aggers Kirke, med 
Wollen som ligger tet derved. (*).  Jeg har intet Navn hort paa 
disse Gruber.

(*) Om de Norske Berg-Vcrkcrs Oprindelse in Aa. Scient. Hafn. Tom vil. da Kong Fride- 
rieh den 2dcn, som Prim; blev fyldet 15481 Osio, bleve nogle Artikler udgivne, som staae 
i endeel Haandstrevne Norske Lovboger, og der ¿lånt andet, at Mule-Mynt stal herefter gaae 
sor 4 hvid, et Navn som er mig ubekjrndt; mon denne Mynt kunde ikke have faaet Nav« 
as ovenmrldte Bistop Mule, som maastee tillige har hast Mynte« i Osio under Opsyn.

At forbigaae mange flere andre Steder, vil jeg begive mig til 
Tellemarken, og endstiont Crag in vita Chrift. zm, hvor han egentlig 
taler om Berg VerkersOpkomst i denne Konges Tiid, ikke bestemmer 

Ste-



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Golmsberg kaldet._ _ _ _ _ _ _ _ _ 129
Steden, faa synes det dog et andet Sted, hvor han taler om Tumul
ten formedelst visse Pnnlcrg, at det da opfundne Berg-Verk har ligget 
i Tettemarken; i dette vidtloftige District findes ligeledes Mccngde 
Levninger af gamle forladte Verker, som vilde blive for vidtloftig at 
anfore. Men siden Baron Holberg anforer noget om et gammelt 
Berg-Verk i ovre Tettemarken, og stutter af de store Bekostninger, 
som derpnn har vcrret anvendte, at det ittaa have vcrret etSolv-Verk, 
og paa sarnme Maade drevet som Kongsberg, og forundrer sig over, 
at man ingen Efterretning finder onr et saa kostbart og vidtloftig Verk, 
fast afstorre Vigtighed end Kongsbergs Solv-Verk. Menman maa 
snarere undres over den Mand, nenrlig Bergmester Ziener, hvis Fa
der havde vceret Forvalter over Omdals Kander-Verk, som ligger 
hoyest i| Miil fra forommelte gamle Verk, da det af efterliggende 
var let at pnnssionne, at det havde vceret et Kanber-Verk, som ligger 
pan Gaardene Nordboe og Skaalie Eyendele udi Vehum Annex 
under Fyrisdals Prcrstegield, og kaldes egentlig Slygstull, og er ude« 
Tvivl det Kanber-Verk, som Normand i hnns Relntion oln de Nor
sse Berg Verker betegner med det Nnvn Schliesgehel. Det er vist, 
at her er giort et stort Arbeide, i sier med Stoller, og er nccsten alle- 
ne Lnzur Ertz, som her ftilder, hvad Tiid det har voeret i Drift finder 
jeg ikke, men ssnes, nt det har vcrret fra lang Tiid af, ssulde man 
troe Sagn, gik det langt op i Tiden. Men visse Omstcendigheder for
hindrer nlig fra nt troe dette at have vcrret det rette Golmsberg (*)♦ 
Endssiont det pan famine Tider og rnnnssee for har vcrret i Drift end 
Golmsberg; thi det bliver nok det Mosesberg, som Agricola siger at 
ligge i Tettemarken frn Schidn (nu Scheen) circiter LXXX. HX. 
miiiia paiTuum; hvilken Distance tresser noget ncrr ind, dnogeennfdet- 
te Verkes crldste Gruber kaldes endnu Mnuberg, og een anden noget 
lcrngere borte Mosennp, og altsna dette Slygstul Kanber-Verk allere
de i Drift forend 1546, dn Agricolæ Bog de novis & veteribus metal

lis
(*) Hvad Beviis Pontoppidan har haft for sig, da han siger, at dette Verk er ey tvldre end 

siden Chriitian den Zdîês Regierings forste Tider, og undffyldcr Holberg dermed, at Cragii 
Annales da alt vare komne for Lyset, veed jeg ikke. Thi bemeldte Annales taler vel om Berg' 
Brrker i Tàiarken, men der findes Levninger as mange Bergverkrr i dette vidtloftige District

R



IZO D. Om det gl, Norffe Berg^Derk _ _
lis forste Gang blev trykt. Berg-Berbers forste Begyndelse maa 
man tilstrive partieuloere Folk, som for egen Regning har fundet og 
optaget dem, og selv lennet sig og Medarbeidere, foin de Tydske kal
der Eigen-Lohmr, toenge ferend øvrigheden derudi har taget nogen 
Deel. Troelig, at Nordmanden, fom frem for noget andet Folk har 
haft en sierre Eyendoms Friehed, og niere frieragdig, har troet, hvad 
han fandt, tilherte ham allene; og underligt skulle detvcere, naar man 
erindrer sig den bestandige Omgang med de Svenffe, hvis Berg-Ver- 
ker i ster ligger paa Gemídseme, fom og de mange Tydske, som fra 
lang Tid af dreve Handel her i Riget, deels nedsadte sig her, og ende
lig, aten ftor Deel afvoreMetalgienger ligger lige for Hymne, uden 
Dekke etter Dam-Jord.

Berg-Verks Drift har, om ikke ligefaa tilig saa dog naget noer der
ved vceret i Gang, fom hos vore Naboer, men alle saadanne Verker, 
fom af en eller nogle faa optages, kan dog sielden have nogen Frem
gang, men ved mindste Hinder forlader det eem Sted efter det andet,. 
formedelst enten Mangel paa Berg-Videnstab, etter snarere ikke for- 
maar at bestride Omkostningerne. At Berg-Verker omsider ere blev- 
ne Publici Juris,. maa man snarere tilskrive Gejstligheden, som paa
stod Tienden af alt, fom outsider tilfalt Rcgieringen; jeg kan altsaa 
ikke andet troe, at den Erindring Dr. Margaretha gav Erich afPom- 
meren, maa have vceret i Anledning af, at allerede i hendes Tiid, 
da hun opholdt sig her i Landet, adskilligt har vceret opdaget og i 
Drift..

Det forste paalidelige Beviis om Berg-Verker i Tellemarken, 
finder man nu i forommeldte Afhandling, vel havde jeg nogen Efter
retning om et andet gammel Verk i dette District, luen dog ikke hort 
Noget om dette Sundsberg, som Kong Friderich I. gav Bistop Mo
gens df Hammer Privilegium paa , formodentlig, siden et andet toet 
derved strar derefter tildrog sig mere Opmcerksomhed, og hvorom man 
havde hort meget tale. J Anledning afforbemeldte tilstrev jeg Prov
sten og Sogne-Prcesteni SilliordHr. Wilde, han derom vilde give 
mig nogen Efterretning. Men jeg maa forud anmcrrke, at dette Siltt- 
prds Prcestegield liMr i ovre Tellemarken, som nu ligger under 
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Chriftiñnfñnds Stift. Den Forandring meh Stifterne ved og efter 
Reformations Tiden har bragt i Forglemmelse/ hvorledes Inddelin
gen var tilftrne, og allermindst havde man troet, at ovreTellenrarken 
nogensinde havde ligget under Hammers Stift, da det baade ligger 
Opfloe og Stavanger Stift meget nccrmere. Abiâion Pederfèn udi 
sit Manufcr. om Norge siger, at til Hammer Stift horde Hedernar- 
ken, Guldbrandsdalen, Toten, Hadelans Kongerige, med andre 
Herreder og Boygder, og ncrvncr ikke Lellemarken. Men da det 
gamle Grenland, bestaaende af adskillige Fylker, som alt det der lig
ger paa Vestre Side af Miosen, med Sigdal, ovre Lellemarken og 
fiere, blev lagt under Hammer Stift, saa er sidst bemeldte paa den 
Maade fuldt med: Avre Lellemarken kaldes og i gamle Documenter 
Grenland, som i det Privilegio Kong Chriftian den i sie gav S cheens 
Bye, og er det afden Aarsage, at Torfæus mener, at Grönland har 
faaet sit Navn, siden de fra Tetlemarken fare med Baade til Island 
og til Grönland. Hallingdal og Walders laa paa den Tiid til Sta
vangers Stift, en forunderlig Inddeling, ved Reformationen gik 
Hammer Stift ind under Opfloe Stift, folgelig og ovre Lellemarken, 
men da Stavanger Bisp-Stocl blev forflottet til Chrisiiansand, gik 
Hallingdal og Walders til Christiani« Stift, og dermed ovre Telle- 
marken til Chriftiansands Stift. Hr. Wilde beretter, at fra Sillejord 
Prcestegaard Skorvana'ffit Mill i Nordvest, ligger en Gaard kaldet 
Sundsbarm, og et Vand afsirrnrne Ravn, Gaarden ligger paa den 
Astre Side, og paa denne Guards Grund findes en gammel forladt 
Grube af en stor Vidde, som ffal gaae ind under Bierget, med flere 
andre Skuffer og gamle Gruber, men ingen veed, naar de har verret i 
Drift, og maa det rimelig verre forderneldte Sundsbergs Kaaber- 
Verk, Biffoppen af Hammer blev forlehnet med.

Tvert over paa en gandffe liden Distance paa Vestre Siden 
udffyder sig et Nerff, hvorpaa og ere nogle forladte Gruber, og een 
som kaldes Kongens Grube, og andre, forn i de senere Tider har ver
ret dreven af en Kiobmand navnlig Juftenfen. Kongens Grube, som 
laa under et overhengende Bierg, der formedelst Sletter og Aarer i 
Stenen Tiid efter anden losnede, og omsider nedstyrtede, opfyldte 
Gruben gandffe, paa en Tiid som Arbeideme vare i Gruben, som 
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derved ynkelig omkomme. Field Veggen, som staaer tilbage, er nceften 
blaa etter blåagtig af det nedrendede Victriol Vand, og indsprengt 
med gnul Kaaber-Ertz. Jeg bar haft en Qvitermg i Hcrnde af 1606. 
hvoraf erfaredes/ at det endnu blev dreven for Kongens Regning, men 
om just bemeldte Grube da var i Drist, eller noget andet 'Sted arbei- 
Let, vides ikke.

Dette sidst bemeldte Verk er det, som almindelig kaldes Guld- 
nces Kaaber-Verk, troelig af den guule Kaaber-Makm, og af det 
Ncrsseller Odde, fom styder sig ud i Vandet. Efter FortKtting skal 
de ovrige Arbeidere gaaet omkring i Boyden og betlet.

Provsten Wilde beretter etters, at dette Verk maa have vceret 
af stor Vigtighed, siden Arbeiderne stal have haft deres egen Lydske 
Prcest, og at Tomten til hans Boekig vises klarligen uden for SilLe- 
jords Kirkegaard, og at der har vceret tvende murede Kirker paa den 
famme Kirkegaard, nemlig St. Oles og St. Halvors Kirke, af den 
sidste fremvises endnu nogle Rudera, hvorudi staaer sire Skubber af 
en stor Alder, ndi hvilken de tydste Bergfolk stal have holt deres Guds- 
tienefte, hvorvidt der kan vwre at bygge paa dette, indlader jeg mig 
ikke udi, da det vel ikke andet er end en Tradition, og ikke endnu med 
noget paalidelig Brevskab er beviist. Dette vilde faae mere Lys, ont 
man kunde, som enhver ouster, faae eengang at seeden belovede Conti
nuation afde Norste Berg-Verkers Historie. Jeg maa ikke glemme 
atanfore, at mellem Bochavret og dette Sittejord er en Vey, som 
kaldes Berg-Stien. Ligesaa at een fierdings Vey i. Nordost fra 
Sundsbarm ligger et Berg, fom kaldes Stavs eller Heste-Nytten, 
fom ellers kaldes det rode Berg, hvoraf faaes den rode Jaspis, simr 
i Statholder Wibes Tiid blev Maren, sieben og poleret til Daaser og 
andet. Een Bordplade til et Theebord blev og af samme Herre til 
Kongen nedsendt Ao. 1727. er dog snarere et Slags Porphyr og i sig 
felv Qvartzartig. Her kunde faaes store Blokker og Ovner ril Co
lumner, Vaser og andre af de til Bygninger tieulige store og fore 
Prydelser.

Der har ofte vceret paatcmkt at optage detteKaaber-Vcrk paa 
nye, og dertil allerede for nogle Aar siden giort Begyndelse. Ertzen 

stal



_____________Golmsberg kalbet. 133 
stal ikke allene verre rüg paa Kaaber nun end og paa Solv, ja afen 
temmelig Guldgehalt, nun den er faa hoy angivet, at jeg maa tage 
i Beteenkning at anfore den, baade for bemelte Sundsberg og Guld- 
ners har nok verret paa en Tiid bearbeidede, og Werket beholdt Navn 
af det sidste, og formodentlig det famine Werk Agrícola under det 
Navn af Goldncrsberg Coc. cit. hb. 11. cap. XL äussrer: in Norvegia 
vero poft Bergum vetus oppidum eft Regia Tilemarchia, cui Schida 
oppidum, poft quod in montibus funt duo æraria Metalla. Quo
rum alterum Golnesbergum, alterum Mofesbergum nominatur. 
Illud diftat a Schida circiter LVI. millia paiTuum. Hoc circiter 
LXXXI1X. Om det sidste nemlig Mosesberg er tilforn talt. Di
stancen, som Agricola angiver, at Goldncrsberg har ligget fta Scheen/ 
tresser temmelig ncrr, da Guldners p. p. ligger en 7 Miile eller noget 
nute derfra.

Vel siger Crag, at de til Sachsen ftndte Ertzer til at prove 
vare Kaaber og Blye Ertzer, rugelig blandet med Solv, og ligesaa 
iChriftian den zdies meddeelte Privilegium, daß solche Gange sonders 
gut Kupfer mit Bley, welche sich mit Silber und andern Metall 
augenscheinlich sehr reich beweisen, og Agricola strap efter bet fore» 
stagende i det 13 Cap. at ligesaa i Tellemarken omtrent en Mill, íex 
mi ha paíTuum, fra Scheen vare Bly-Gruber, hvortil blev indkal
dede Bergfolk fra Meisen. Man finder endnu her og der forladte Bly- 
Gruber i samme Egn, og as Distancen syntes det ikke uligt at kunde 
verre den strap i Begyndelsen ommeldte Bly Grube paa Trog i Barn- 
ble, faa man havde nogen Adgang at troe, at enten dette Sted eller 
et andet as lige Lerngde fra Scheen maatte verre det garnie Golms- 
berg, siden Agricola beretter, at det var til den Blye-Grube deSach- 
fiffe Bergfolk blev indkaldede, men dette bliver dog nok ikke rigtig. 
Baade Crag og Agricola siger, at disse Verker laa t Tellemarken. 
Intet District er nure ubestemt end dette, baade hos gamle og nye 
Sklibentere, endog ikke Undal/ som den beste af alle.

Men saa meget er vist, at hvad nu kaldes ovre Tettemarken, er 
det rette, og har altid saaledes verret kaldet, bestaaende af 7 Prcrste» 
Gield, og dets Indbyggere altid verret anfeete for de haardeste og
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gienftridigste, hvorom man har saa mange Beviser, og altid varet 
genegen til Opror, vant at leve ncrften i deres naturlige Friehed. 
Gejstligheden har med al deres Konftgreb ikke kundet bringe den: til at 
tiende paa samme Maade, som anden Steds. Om det er diste Pri
vilegier Crag tater om, hvor Oproret skede, og de beraabte sig paa, 
kunde vel vare. Endelig siges lned utrykkelige Ord i den Golonsbergffe 
Berg-Ordning, hvorledes Norge var velsignet med adffiilige Berg- 
Verker og Metaller, t Besynderlighed detGolmbergffe med Solvrige 
Kaaber-Erher, og altsaa ikke Bly-Ertzer, thi Forordningen taler om 
adffiilige Berg-Verker. Det korniner altsaa an paa at trefft dette 
Goldhaltige Kaaber-Verk i Tellemarken. I et Brev fra Oberberg- 
hauptmand Broftrup .Gedde til Statholder Krabbe as l) August 1655. 
strives. I 11 Giver jeg Eders Excellence tienstffyldig at vide, det jeg 
" paa 3 Ugers Tiid haver vceret forreist her fra Solv-Verket, og 
" hoyst i Tellemarken, beseet adffilllge Verker, blank andre Mar- 
n selli Kaaber-Verk, som nu er gandffe indstillet, for Mangel af 
" Mcengde af Ertz. Siden Golmsberg der sammesteds, son: er det 
** celdfte Kaaber-Verk her i Landet, og derpaa er Chriitiani gtii Berg- 
** Ordning forsi anrettet, mens Bergfolkene bleve af Bonderne der- 
" omkring flagen ihjel 1540. eller noget for den Tiid. I samme Brev 
“ beretter han og, at det store Kaaber-Verk i Sverrig (Falum) ffa! ha- 
z/ ve lidet et stort Brud, hvilket pleyer at betyde nogen Changement 
‘2 ndi Regierungen.

I en Relation fra forrige Etatsraad og Stiftamtmand over 
Chriftiansands Stift Henrich Adeler af 10 Martio 1713. til Stat
holderen findes folgende. “ Udi denne District (ovre Tellemarken) 
“ findes og gode Antegninger til Ertz og sccrdeies Kaaber Gange, 
" mens dog ikke af bestandig Varighed: saa haver der og vceret udi 
“ Silejords Prcrftegield et anseelig Kaaber-Verk, dog for lang Tid 
" siden, nemlig udi Kong Friderich den 2dens Tiid, og kaldet Guld- 
" nces Kaaber-Verk, hvor den forste Berg-Ordinance udi Norge for de 
H Tider stal vcere gjort og kaldes Guldncrs Berg-Ordinance, dog 
" omsider formedelst Biergets Udfald blevet ode, sees helst endnu 
2 Kirken, som de Lydffe Arbeidere og Betientere til Verket haver

2 hast
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" hast ffonenfce paa en Kirke-Gaard hos ben N»rffe Kirke, foui W 
“ mnm haver hast.

Videre i fantme Relation ont Omdals Kaaber-Verk i Foris- 
dahls Prastegield i Schafte Annex, herforuden haver i famine Schaf
te Annex vceret et andet Kaaber-Verk Sligstoelen kaldet,, dog nu 
udgangen.

Broftrup Gedde giver Verket Navn efter den trykte Berg- 
Ordinance, fom en 8te Aar tilforn var paa nye oplagt og fadt i sin 
forrige Kraft, og Adler stråledes som det kaldes af meenige Mand, 
som maa deriveres afKaaber-Grnbens Beliggende, som fer er meldt. 
Alle Omstandighederne tilfammentagne maa tiene til et konftig Be
vits, at dette Guldnces maa vcrre det gamle Golmsberg, fom man 
ellers ingensteds igienftnder. Da intet Steds Navn ellers har den 
mindste Overeensstemmelfe dermed, i det miltdste i dette District. 
Hvad Navnet Golmsberg betreffer, da er det jo stedvanlig, at alle 
Nomina propria lider megen Forandring, deels ved Udtalen, deels 
ved Skrivning, i Scerdeleshed, naar Fremmede skal udlade sig, da 
Forordningen ogstra er forfattet udi et fremmed Land. Men jeg skutte 
dog hellere troe, at den gandffe Forffiel bestaaer blot og allene i en 
Trykfeyl, thi da Verket af forotmtteldte Omstændigheder tilkom det 
Navn af Guldnces, og Agricola navner det rigtig Goldnesberg, hvil
ket ham ikke kunde vare bekiendt uden af Efterretninger fra de Tydffe- 
Bergmand, og i star fra den da varende Borgmester, hvorom mere 
siden. Agricola var felv Physicus og Raadsherre til Chetnnitz paa 
de Tider, og som bekiendt giorde sig ruegen Moye at indhente Efterret
ninger om alle bekiendte Bergverker. Thi hvor let kunde Gotdnces- 
berg forvandles til Golmsberg , een eeneste Toddel kunde vare alt nok, 
i sar naar der bruges ikke Latinske, men de almindelige brugelige Ca- 
racterer og gammeldags Bogstaver. Naar man nu overveyer, at 
Navnet Golmsberg ingen steds i det gandffe Norge forefindes, at det 
har varet et Solvhaltig Kaaber-Verk, at det efter Crags Beretning 
laa i Tellemarken, at det forommelte Sundsberg, font ligger jevn- 
sides ved Guldnas , eller font Agricola kalder det Goldncesberg, alle
rede 1524 blev givet Privilegium paa, at famme Guldnces er meget 
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VaudDrKgtig,. at dette Guldnoes fra forrige Secuto af er bleven an- ■ 
feet for det gamle Golmsberg, at der har vceret giort dertil bekostelige 
Anlceg, og endelig, at baade Berginester og Bergmoendene vare fra 
Sachsen, af hvilke Agrícola uomgcrngelig man have indhentet sine 
Efterretninger om de Norffe Bergverker, og ikke noget Steds bencev- 
ner Golmsberg, men i det Sted ffriver Golnesberg, lom i Skrivnin
gen har faa stor Overeensstenunelfe, faa flutter jeg, atforommelte 
Guldnces i Sitliords Prcestegield, eller Agricolæ Golnesberg er og 
bliver det gamle Golmsberg, og at dette sidste er et urigtig Navn, 
foraarsaget enten ved en Skrive- ellerTryk-Feyl, og tillige forvoldet al 
Den Vilrede og Uvished man har vceret ndi til at finde ost benevrrte 
Golmsberg iglen. Umuelig kunde Agricola have forbigaaet at give 
os nogen Efterretning om et Golmsberg, hvortil de Sachsiffe Berg- 
încend og Bergmester vare indforffrevne, og som blev givet Privile
gier, og en omstomdelig Bergordinance, om et simdant Verk havde 
voeret til, foranderlig fra det af Harn benevnte Golnesberg. Men 
mere nyttig var det, man havde nogen paalidelrg Efterretning our 
selve Verkets Beskaffenhed, Gangenes Mcegtighed, Ertzernes Ind- 
hold, med videre til Efterretning hvad der var at hente. Crag siger, 
at deels Ueenighed mellem Bergfolkene og Venderne, deels Gruber
nes Vanddrcrgtighcd hindrede at forfolge Arbeidet, faa at Kongen i 
faa Aar blev kied ved de paagaaendeOmkostninger, men beretter ikke, 
hvad Liid det blev forladr.

Det var meget, om i disse faa Aar det var i Drist, at allere- 
Le en nye Kirke blev opbygget og en tydff Prcest kaldet. At der har 
vceret betcrnkt paa et stort Anlceg, kan man flutte baade afPrivilegier 
og Bergordinancen, endog til en egen Bergstad, som ffutte have saa- 
Daune Friheder, som anden steds.

Det synes ligesom, at Autor til Muí*. Regium vil sige, at 
Mynten , som Kong Hans lod oprette iOfloe, blev siden brugt til det 
Selv, som blev vunden ved Golmsberg, og at samme laa isamme 
Egn (tra&u), det sidste urigtigt, og det forste kunde man tvivle om, om 
det var saa vidt kommen med Golonsberg, atSmelte-Ovner, Gahr- 
Ovner og Seigrin var i Gang, og Selv udbragt i de faa Aar det 
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blev drevet. Dog bor man ikke negte det, endffiont bemeldte Autor i 
soer ikke anforer nogen Mynt, som deraf etter paa de Tider stagne. 
Det udbragte Kaaber roser Agrícola, og setter det i Lignelft med det 
Kutteubergffe formedelst sin Rodhed , ligesom det Neuesohler, La der- 
itnod andet Kaaber var mere guulagtig.

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

Dog er dettroelig at denne Bergmefter Hanns Giår, forend 
izzT maa med de Sachsiste Bergfolk verre indkommen, troelig han 
med Arbejderne har vcrret indforskrevet af Vistoppen af Harn nrer og 
Med-Interessemere 1534. og da Reformationen noget derefter blev 
indbragt, og denne Biskops, som aflrud Ulftand blev fangen taget, 
Vcelde og Myndighed med de andre Biskoppers tog Ende, har for
modentlig Kongen taget dette Bergverk rned andet nrere geisilr'g Gods 
under Kronen. Af den Churfyrftelige Skrivelse af 1538. Torsdag ef
ter Martini, erfarer man at bemeldte Giaiiér efter Kon gel. Begiering 
var indsendt, for at befordre de nye Berg-Verker i Norge, og at han 
havde giort Forssag til Kongen, at det maatte forholdes med Disse 
BerssVerker, soin ved de Sachsisse, og dertil forfattet nogle Articler, 
hvilke Kongen sendte til Lhurfyrften, forat indhente hans Raad ogBe- 
tcenkmng, tilligemed sammeGlaåsvidereBeretniug. Denne Skri
velse er stillet til Paul Schmidt Zehender paa Schneeberg, etter som 
hans Titul i Churchrsielige Skrivelse lyder: unsern Amptsverweser 
ussm Schneeberg, hvor efter Churfyrsteren striver, at han nemlig 
Schmidt vel erindrer sig at Churfyrften allerede tilforn havde tilsendt 
Kongen efter begicrr, visse Arricler til Berg-Verkernes Oprettelse, 
men da Kongen begicerer videre Raadforinger, cg Schmidt, font har 
Len beste Efterretning om disse Berg-Verkers Handlinger, saa forlan
ges, at han'tager disse Articler for sig, og med Fliid overveyerdem, 
og siden sender det alt igien ttl Chnrfurften, for Der efter at stikke til 
Kongen , og da afKongens Skrivelse erfares, at Hanns Giafler er 
kolumen hiem iglen, da at kalde ham til sig og forhore hans videre Be

retning (*)

(*) Ska! vcrre Golmsbekg. Beyer har nok ladet sig forføre af ftranfsrte Auctores, fom har 
troet, at Golmsberg ligger i smink Tract,- som nn Soly-Mket KonKshrrg,. og er een Forr- 
zttttlse as det strste.
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retninger. Man kunde nceften troc at det kunde noere disse Atticler, 
font et Udkast til en Bergordnmg, font enten Hen Hanns Glaffer har 
opftdt, eller Lesom Ehurfyrsten forsi -tilsendte Kongen, som Hr. 
EtatsraadCangedech har indfort i sin Afhandling om de Nor ffe Berg. 
Verker, og staaer i Tvivl om enten de ere forfattede i Chriftian den 
2dens eller chriiUanten zdies Tider, at de ore oversadte afdetTydffe 
er paakiendclig maaffee, af Brochman.

Bemeldte Hanns .GiafTer maaederpaa vare Reist tilbage iglen 
til dette Golmsberg, siden Crag anforer ham som Bergmester under 
det Aar 1539. og da allerede baade Privilegier og Bergordninger vare 
givne, nemlig 1539 & 1540. Hvad Tid han har qviteret Bergmester 
Lienestm finder jeg ikke, men det kml ikke verre ffeet 1538., som Beyer 
nierner. Ester hans sigende ffal han -siden være bleven Bergmester til 
Schwarzenberg.

Den forste Edition af denne Golmsbergffe Bergordnmg er 
bleven saa Rar, at dm bliver regnet iblant de meget sieldne forekom
ne Boger, findes dog udi Hr. Confereneeraad Luxdorfs SeleSte Bi- 
‘bliotheque og er trykt i Quarto.

Paa Titulbladet Fol. a. 
Bergkordnung des 

löblichen newen Bergkxvergs 
.auff dem Golmsbergh, in 

Königreich Norwegen.

Intïgnia Regnor.
Daniæ & Norvegia

et Kaaber forestil
lende Ber g fol k i 
Berg-Verkeme.

Fol. 6.
^ Das löbliche Bergkwerk
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Sidste Blad Fol. 6.

Die Ordnung
zum Lefer

Anthoni Rcutther fte lief mich
Wolff Meyerbeck hat gedruckt mich 

Ins Keich Norwegen lige ich
Die Strafte zürn Rechtumb zaige ich 

Haft Luft, fo magft erheben dich
Volg mir es wird nicht reuen dich 

gedrucht in der Churfürftl.
Stadt Zwickaw, im Monath 
Aprillen nach Chrifti gepurt 

M.D. XL.
Beyer formoder at denne Anthon Reuther , ffm har conciperet Berg 
ordningen, at have vocret en Churfyrftelig Secretarius, man vol for 
staaes Mledes, at han har bragt i Orden egStiil, hvad de Bergkyn- 
Lige havde opsadr.

Afde forommeldte afHr. Etatsraad Langebech auferte Ar
tikler fees> man har varet bFcmkt paa, at Bergordinancen skulde 
forfattes i det Danffe Sprog, maaffee det har paa den Lud varet 
noget vanskelig, at overstrtte en heel Berg Ordning, som i fremmed 
Land, og paa et fremmed Sprog var forfattet, og vilde maaffee blive 
en Blanding af Dansk og Tydff, men da Forordningen fornernmelig 
foreffriver hvad enhver Bergbettent var paalagt L og bande Betientere 
faavelsom ArbeiLere vare for det meste Tydffe, saner det nok Aarsa- 
gen, hvorsore Len blev udgiven i sit Originale Sprog. (*).

(*) Da KvlW Chriffien M zdie just i Aaret var i Brunsvig mb andr-» Protêstavtistè 
Fyrster, og paa samiM Tiid Raaöet i Goslar bessgte Kongen, om at antage sig d.res Sag,, 
betreffende de Gvslarffe Brrgvrrker, med Hertug Henrich,, og til den Ende overlcserede deres 
gamle Doruurenter og Privilegier, er det at undre over at Kongen ikke betreute sig af de Hap 
hisse Bergkyudige. Det synes at bestyrke^ ak baade Glaifer og de Scchsiffr Bergsolk allerede 
Worm har maatttL veem antagm. 

At Len er tagen heel og gandffe af de Tydffe Bergordmancer, 
cr Kendelig, fan Len gandffe Indretning var efter den Tydffe Modell, 

ja
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ja endog paabuden hvad som ikke udtrykkelig i denne var afgiort, stutte 
afgiores ester de Chursyrstelig Sachsiste Bergverker in specie, font 
paa Berg-Verk Schneebergs Sancto Annenberg, Marienberg/ og 
fom anden Steds er brugelig. Gaaledes beraaber sig og de Tydste 
Bergordinancer, den ene paa dm anden, ja at endog bon Joachims- 
Thaier Bergordning har vim legis i Sachsen.

Det synes vet at denne stutte vare almindelig for gandste Ri
get, men den hensigter saa got som gandske, og eene til detteGolms. 
berg/ da derattene tales om Kander og Golv, og hvor egentlig faadan- 
ne Embedsnicend og Betientere vare, fom skulde holde over og befor
dre Forordningens Hensigt, og ellers ingensteds i Landet fandtes, til
lige at den overalt har Hensigt til Gewerkskab, font har Deel i en funden 
Grube, med een etter stere Maas, i et Stott-Arbeyde, fom benytter 
sig med andre, afeen og famme Smelte-Hytte, een bestemt vis Asi 
gift til Hytte-Betienterne, og ikke maatte smelte andensteds/ hvor
ledes stal forholdes med et hvert Participantstabs eller Gewerkers 
Slag og Ovnbruch / hvorledes med Muthung, Bestetigung, Frist, 
Vemresien, hvor mange Deele en Grube maa inddeles udi, i sar 
hvorledes skal forholdes, om adstilte forlenede Gange komme sammen, 
og med Stott-Arbeide, og hvad derved. Dindes, saa det simes at den 
for presse folger de Tydste Indretninger, font i et vR Bezirk, etter 
Revier og Ertzberg, kan have mange jevnsides Berg- Verker ved hin
anden. Hvor enhver Grube havde sine egne Participantere, og saa- 
ledes for ttlig bestemte Mccngde specielle Tilftrlde, uden at verre for» 
viftet om det alt vilde blive applicable paa er andet Land, af forander
lig Situation, Indretninger, Indbyggernes Rettigheder, Mor 
Forstiel paa Mmeraliers Lenerstced, samlede etter eene liggende med 
videre. Saa det bliver nok rigtig hvad en beromt Mmtd har sagt, om 
de publique og borgerlige Love. Les loix publique & civiles doivent 
etre tellement propres au peuples, pour les quelle elles font faites^ 
que c eít un tres grand hazard y fi-celles d’uneNaciony peuvent (Con
venti à une autre, (*),  <

(*) PEfprit- des JLoixo»
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Jeg veed ikke, out ved alle faadanne nye Indretninger, det jo 

Dar mere mådelig, allene ad cautelam at stipulere, eller allene 
-statuere i Le visse forud seende Tilfalde, og fom var allene overeens- 
stemmende med det begyndte, og faaledes a lime at giore provifionel- 
les Anstalter, fotu Tiid efter anden kunde forsges, ved indhentende 
Refponû, Erklceringer, Refcnpter rc. L forefaldne Ouoestioner. Ud
faldet har og viist at de fleeste udi bemeldte Bergorduing, afgiorde spe
cielle Armier fast ikke siden dm Tid ere forefaldne, eftersom det gandffe 
BergVasen er af en anden Beskaffenhed her i Landet end iTydffland, 
Indretningerne paa en gandffe anden Maade. Jeg maa dog ikke 
ncegte, at det var nodvendig i Begyndelsen, da man intet havde at 
feile efter, at en Orden og Forffrift maatte haves hvorefter man skulle 
rette sig, og da paa den Tiid var faae eller ingen Bergkyndige, son; 
var belsben in jure Metallico, saa tilsagde Noden, man maatte 
laane af Fremmede, allene det havde vccret at onffe, det havde kun
det skee nled behorig Reftriotion, og i Overeensstemmelse med Landets 
Beffassenhed, i Særdeleshed, da denne fast i Forglemmelse faldne 
Bergorduing, atter blev draget frem for Lyset, da jeg ikke finder at 
Den har mret i Brug siden, ssoreud den 29 Martii 1644., Da den udi 
st Kongelig Restript fra Cansleren til Statholderen H. Sehefted, bli
ver erindret, nemlig de som soger efter Berg-Verk, ffürfe og forfolge, 
og udi forste Thagemaal at feste, dog at faadant ffeer efter fordum 
Dores Olde-Fader Hr. Chriftian grid hoylovlig Ihukommelse, ud af 
Lhurfyrßendom Sachsen reciperede Bergforordning, hvilket Rescript 
daade paa Tydff og Dansk afStatholderen blev meddelt Embedsmcen- 
Deue, og anbefalet Statholderen at lade samme Rescript trykke og 
publicere, findes og iblant Chriftiani 4ti trykte Forordninger. Troe- 
lig at denne Bergordinance er bleven erindret af da varende Oberberg- 
hauptmand H. Sigf. v. Lutnchawen til Kmehlen, sont Rescrtptet taler 
om, som mueligens var Forordningen bedre bekiendt end andre. Dog 
blev samme Forordning ikke sadt i sin fulde Kraft/ forend Aaret derefter, 
i den Jnstrux, som blev givet Lüttichaus Eftermand Joh. Chr. Lopin, 
fem ffulde tage alle Berg-Amter og under Officeer i Eed efter den 
Churfachsiffe Bergorduing, .og at sarnme ffulle efterleves, i Folge 
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deraf er den paa nye Oplagt 1647. noget tydesigere end tilforn, hvor- 
udi beftaaer, ved jeg ikke. Derefter er den indfort in Corpore Juris 
Metallici,; een Samling af Tydste Bergforordninger trykt Ao. 1696..

Skulde Ut vcere Umagen vcerd, at anfore en Tydst Juristes 
Betcenkning i Henseende til denne Bergordinance, naar han siger, at 
Berg Verker i Norden ere langt seenere opkommen end t Tydffland^ 
og at der ikke findes mindste Spor, at der i Norge og Sverrig i de 
ganlle Tiider har vceret Berg-Verker; og strax derpaa siger han, at 
Berg Regaler i Dannemark og Norge, og de ovrige Nordre Lande, 
har taget sin Begyndelse paa samme Tud, fbm i de ovrige tydske Pro» 
vinder, efter som Keyser Otto den store undertvang disse Riger, meV 
stere andre af ham anbragte Beviftr. J. G. Bauflens Iniritutiones 
juris Metallici Germanici. Hvad det forste er angafiende i Henseende 
ril Norge, agter jeg ikke at stride med ham. Vore Naboer stulte 
dog ugierne fordoye saadan en Paastand. Hvad det sidste betreffer> 
overlader jeg det til vore Publicister, om det ellersvar vcerd at iglen-' 
drives. Til Slutning kunde man fremfette den O.uceftion, om sinn- 
me Bergordning endnu ftaaer ved Magt, eller om den stal ansees 
propter non ufum at vcere præfcriberet, eller efter Bergmands Ta-' 
lemaade at vcere falden i det frue. Jeg finder den ingensteds i de ester- 
folgende Forordninger speciel benevnt eller anfort. I Chriftian den 
ztes interims Bergordinance ftaaer, at der lidet eller intet agtes om- 
de udgangne Bergforordninger, og altsaa denne at gielde, nemlig; 
interims Bergordinancen, indtil een fnldkomnere Bergordning bliver' 
forfcerdiget, og den 13. Art. siger, at Participanterne stal vcere for
bunden/ sig efter de udgangne Bergforordninger indtil videre at rette' 
og forholde. Siden den Tid er den fuldkomne Bergordning ikke ud
kommet, vel at derpaa har vceret Arbeidet af visse dertil udnevnte,- 
som og her og der hviiler i deres Udkast, men ikke nogen Liid revideret,- 
mindre approberet, hvorom mere en anden Gang. I alle de paafol- 
gende publique Anstalter og Forordninger betressende Berg Verkerne> 
er den aldrig nevnt eller henvist til, og mig heller ikke bevidst at den er' 
bleven paaberaabt nogensinde i Rettergangs Sager, etter at der eftep
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er giort noget Üdflag, etter Domme derpaa gmndetfig, etter eengang 
er allegeret, ja end ikke foin et Jus fubíidiaríum Metallicum, thi visse 
Anstalter afBerg og Oberbergamptet, som juft ikke har verret deter
mineret/ og asgiort efter almindelig Bergskik etter Brug/ ere snarere 
skeed efter andre Bergordinancer end efter denne. Muthinger, For- 
lehninger, Frister rc., fom Vedkommende bliver bevilgede, er flet ikke 
efter den i samme chríítiani zru Bergordmng foreffrevne Formular^

Tilstdst maa jeg erindre, at dersom man knude giore sig denne 
vifte Formodning, at Hr. Etatsraad Langebech engang fik saa megen 
Tud tilovers fra sit vigtige forehavende Arbeide, og som saa meget 
mere interesserer Publico, at kunde opfylde sit Lofte med Contimratio- 
nen om de Norffe Berg Verker , giorde jeg maaffee bedre at tilbage
holde med dette; ogom det ikke kan ffee, puffede jeg og mange flere, 
han i det mindste havde faa megen Leylighed, at kunde forege dette 
med sine Anmerkninger, etter give os en mere udforlig Efterretning 
om dette Golmsberg.
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