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Fortale.

^^îSslv-Verket Kongsberg man instes font et af dette Riges 
<^z fornemste Herligheder , og billig burde have Sted i Landets 
Natural Historie, four vel af andre allerede er til deels efterkommet, 
men ikkun allene Summarisk ; Saa har num troet, at een faa vigtig 
Opdagelse, og et Berg-Verk af een faa stor Betydenhed, fom med 
rette kunde kaldes et afNordens dyrebareste Klenodier, sortiente en 
mere omsterndelig Beskrivelse end forommelte: Tcrnkende at ikke alle
ne Bergkyndige, men endog andre , vilde finde Behag i at vide noget 
mere herom, end hvad man hidindtil har vidst.

Vel har man fra nogen Tiid af haft det Forfat, men de beho- 
vende Efterretninger vare ikke tilftrcrkkelige, tilmed befandtes det 
Kongsbergiste Archiv langt fra i den Stand, som vedbnrde, og alt for 
lneget ilde tilreed og mangelhaftig. Aarsagen dertil er de mangfol- 
dige Forandringer, font Solv-Verkets Direction har vcrret undergivet 
baade i den Tiid det blev drevet ved et Participantffab, som siden, da 
og Oberbergatntet i lang Tiid blev holdet i Christiania.

Uagtet alt dette, haver vi giordt os al Umage at firmle sita 
meget man har kündet overkomme, og deraf forfattet en historist Be- 
strivelfe faa omftcrndelig, fom har varet os mnelig, hvilken upaatviv- 
lelig i sin Tiid meget kunde forbedres, naar stere Original Brevstaber 
og dertil horende overkomtues. Af den Aarfag har num og vcrret 
tvivlraadig, om det stnlle komme for Lyset i den Stand, som det nu 
findes. Endelig paa det firavel Fremmede, fom egne kunde blive noget 
bedre underrettet om dette Bergverks foranderlige Skiebne, og mueli- 
gens det endnu lcrnge kunde henstaae, inden man kunde forvente en 
mere fuldkommen Historie, har vi befluttet at levere, hvad vi har 
kundet fremstaffe.

T Men
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Men da maaffee Bergkyndige onffede sig forud en Efterretning 

em felve Verkets Situation og Beliggende imod de andre ontliggen- 
de Egner og Districter, og tillige noget em Ertz-Biergets naturlige 
Beskafferched, dets Ganger,. Klyster, adle Geschiche, Berg Arter re. 
har vi provet paa at give saa megen Oplysning derom, foiu vi for- 
maaede. Kyndige veed, hvad ver udfordres til at levere noget fuldkom
men og omftccndelig i denne Sag. Neppe vilde een Mands Erfaren
hed og Indsigt hertil vccre tilstrcekkelig, mange Aars Antegnelser og 
Iagttagelser maatte samles, saavel om det ud- som det indvendige, 
foruden en mere end almindelig Bergkyndighed, af hvilken ingen af 
os kan rose sig, og da vi tillige ingen Forgccngere har haft, fom kunde 
veylede os , uden det lidet vi af andre har laant, formoder vi at und- 
ffyldes, om ikke alt ffutte vccre saa gandfke ret truffet. Vifter det, ak 
Lette Bergverk fortiener en besynderlig Opmerksomhed, da det under
skiller sig i mange Ting fra de fleste andre, og neppe sindes dets lige, 
L det mindste i denne Verdens Deel, saavidt os er bekiendt.

Og da man har fundet Adgang at indlemme det udi de Kongs. 
Videnskabs Selskabs Handlinger, nted Tilladelse, Liid efter anden, 
ligesom Tiid og Leylighed gives, at indlevere flere Poster til Oplys« 
mug om dette Bergverk, saa skal man vccre betccnkt paa, at efterkom
me, det faasnart mueligt er. Puffer intet hellere, end andre mere 
Kyndige, eller forn skulle vccre forsynede med flere og sikre Efterret
ninger, vilde berige dette Forehavende med deres Iagttagelser, i hvad 
det vccre maatte, og rette det, hvorndi man ffulde have stylet. Ende
lig da dette Solv-Vcerk blev optaget og kon: i Drift, finder man fra 
den Tiid af mange andre Bergverker at vccre lagt Haand paa, og 
ligesom opmuntret baade StandsPersoner og andre at beffcrftige sig 
Dermed, saa meget mere, fom den store Konge, Kong Chriftian den 
4de paa alle Mander fogte at underststte deres Forehavende med Pri
vilegier og, Friheder, og selv tog Part i adffillige andre Verter. Hvor- 
fore malt har her og der givet nogle dog korte Efterretninger om 
saadmlt.

Om
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menhceng med hinanden, under de dybeste Dale, Vand og Moraher, 
og hvo veed, om man ikke med visse Bergkyndige kan ansee paa samme 
Maade den gandste Jordklode.

Det gandste Land i sin hele Straknmg og Brede er opfyldt 
med vidtloftige Field-Strekninger, Berg og Berg-Aaser, som stilles 
ved lrtindre og bredere Daler. Stor-Iieldet giennemstieer det gandste 
Land, og deler Riget i det Norden- og Sondeusieldste.

I Almindelighed synes det, at Berg-Traeterne har deres stor- 
sie Steilhed mod Vesten med nogen Afvigelse til een af Siderne. Berg- 
Strockningen, fom gier Grcendfe-Skiall mellem Rigerne (Norge og 
Sverrig) er her paa et Beviis, da samme Strcekning er meget mere 
Laugfluttet paa den Kstre end den Vestre Side.

Veyme fra det Sondensieldste til Bergen og Trundhiem over 
Fille-og Dovre-Field, ere mere langsom stigende, end paa den Vestre 
og Nordvestre Side, hvor de ere meget mero steyle, t Besynderlighed 
ved Fille-Field. Mere kiendelig er det ved visse Flotzer as Kalk og 
Kalkagtige Bierge.

Endstisnt nu dette Rige er maastee det Biergfuldeste i denne 
Verdens Parr, og paa sine Steder har adstillige hoye Field, saa tviv
ler man dog, at deres Lod-rette Hoyde kommer op mod andre af det 

T s hoyefte

ette Rige kan man ansee font et idel sammenheengende Bierg,' 
thi efter al Formodning har alle dets Field og Bierge Sam-
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hoyeste Slags. Troer altsaa, at nogle har giort for meget af vore 
NorffeFielde, ikke at tale om dem, som af blot Gisning har dristig 
angivet Bierges Hoyde, fom de aldrig har seet: Saaledes angiver 
Ricciolus de Norste Bierge at vccre lige med dem i Chili af9 Italien- 
ste Milles Hoyde, Kirkerus af 6000. Klafter eller Favner.

Pontoppidan paastaaer, at Dovre-Field er det hoyefte i Norge, 
ja maaffee i gandffe Europa, ogFille-Field, fom han selv besaae, for
en halv Norst Miil eller 3000. Favner; (*) Endstiont det os ikke er 
bekiendt, at enten disse eller andre afvore hoyeste Fieldes Hoyde ere enten 
ved Barometret bestemte esser Geometrist opmaalte, '(**) faa er der 
stor Formodning, at hvad forbemelte Autor angiver om Dovre- og 
Fisse-Field er rigtig; Thi ere de Iagitagclfer paalidelige, fom ere 
giorde ved de Peruanffe Bierge, nemlig, at naar de have naaet til 
2440 Favner, ere de siden ovenfore bedekkede med bestandig Snce og 
Jis, og det samme ved de Helvetifke esser Schweitziffe Bierge k naar 
de opnaae 1500 Favner. Det er vel saa, at herudi kan verre Undtagelser, 
og vil ankomme paa Fjeldenes Exposition og Beliggende ; Men naar for- 
bemeldte Observationer i Almindelighed ere rigtige, har inan god 
Grund at tvivle om de forbemeldte Fields angivende Hoyde; thi hver
ken ere Dovre eller Fisse-Field bestandig bedekkede med Gnee og Jis. 
Man kunde endog tvivle, at de opnaaer det halve, nemlig 1500 Fav
ner paa denne Kandt og Nord efter, i hvilken Hoyde Sneen ikke mere 
Sandste bortsmeltes paa de Helvetiste Bierge. Da man har Aarfage 

at

(*) Pie de Teneriffe, som tilforn blev anftet for det hoyeste Field, opnaaer «Y storre Hoyde end 
2ioo Favne, og dog er bestandig bedåk med Sr.ee. Det hoyeste af de Helvetiste Ficlde stal 
vcere Mont-Blanc as 2438 Favne, og det hoyeste i gandste Verden, faa vidt som er bekiendt, 
rr Lomba raco i den Berg-Tract i Per», Cordillera d’los andes kaldet, as 3200 Favner 
over Hav-Speilen.

(**) Vel angiver Kammer Herre Tilas, at Svukii Field er 2000 Alen hoyere end Feemund 
Vandet, og Cronfted, at Fieldet ZErestntan i Jemteland stal ligge ioooix Favner hoyere 
end det ved Foden af samme Field b stadende Vand. Men begge disse angivne Hoyder synes 
nok Gisningsviis at v<xrr sremfadte, som og Alne og Favne-Talltt nersten giver tilkiende. De 
Gvenste ingenieurer ved Grcendfe-Commissionen befandt, at Syl- estcr Sulie Field, som et 
as de hoyeste i denne Tract, at v«re 1525 Gvenste Alne over Rid-Elver, som styder der ved 
tot forbie, og siden ved Trnndhiem salder i Soen. -Og ilde, at Profesar Holm ikke fuldbyr
dede fit Lofte, i at afveie Nid-Elvens Fald der fra til Trnndhiem, hr at erfare benñvnte 
Gulie-Fiêldkts rette Hoyde over Hav-Speilen, og stulde vaere meget, om det stulde udgiore 
1000 Alen.
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at troe, at Froñ-Panctm fjer í Norden maatte vare lavere end i de 
Sondre Lander.

Man har fundet sig anlediget tit at berore denne Sag, saavel 
fordi mange har troet, at de Norske Fielde x Alurindelighed vare af en 
umaadelig Hoyde, ja overgaaer alle andre, men i sier, fordi Fremmede 
Bergkyndige har giort sig det famme Begreb om en Deel af vore Ertz- 
Bierge, at de opstiger med deres Hoyde over dem paa andre Steder, 
hvorom siden noget mere.

Fra Stor-Fieldet udgaaer mange Grene, four stiller Boyde- 
Lavene fra hinanden, saafom Wer-Dalen, Guldbrands-Dalen, 
Walders, Halling-Dalen, Numme-Dal, Tettemarken, der alle 
steder op til Stor-Fieldet; og jo längere man kommer der fra ned i 
Landet, sindes ftorre, bredere og jevnere Egner, mindre Bierge, 
nogle eene liggende, andre mere fammmhcengende.

Chriftianice Fiord, som Hottcrnderne kalder Zoon-Water, 
gaaer fra Sonden til Norden ind fra Cattegatet, og fra de Svenske 
Grendser n à 12 Miile. Landet paa begge Sider, som Smaaelcrn- 
dene og Folloug paa Ostre, og Grevstaberne paa Vestre Side, er 
over alt lavt Land, bestroet her og der med lave Bergaaftr og Berg- 
hoyder.

Denne Chiftianioe Fiord deler sig i tvende Dele, den eene tñ 
Christiania, den anden til Bragnoes, hvor den faner Navn afDrams 
Fiorden. I disse lave til deels noget jevne Egner stulde man formo
de at finde Flotzer og Flod-Levninger, som man og gior. Men da 
disse Egner ere Berggrnndede, og over alt er opfyldt med en Mocngde 
Berge, fom har Sammenhccng med hinanden, faa finder man, at disse 
Flod-Levninger for det meste har anlagt sig paa forommeldte Bierge 
og i Dalene, i sier ved og om Christiania findes Mcrngde af Skiffer 
etter SkassBerg, hvor der har varet sogt efter Steen Kull, og for 
nogle Aar oprettet et Allun-Verk. Noget Vefterligere i Assister 
Sogn tager Kalkfteen ved, fom paa adstittige Steder bliver Marmor- 
Artet, hvilket i Scerdeleshed viser sig ved Gielebech i Lier Sogns 
Pmstegield, hvor et Marmor-Brud ved 30 AarsTider drevet, som 
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og paa Herne ved Holmestrand. Endnu lcengere Vester efter, som 
ved Scheen, forefindes hele Tratter af Kalk-Berg med en Mcengde 
Marina udi. Sandsteen ere ikke almindelige i dette Land, ved Hol- 
meftrand og Angers Klev forefindes dog et vidtloftig Sandsteens Brud, 
egentlig Sandffiffer af 2, 4 til 5 à 6 Tommers Tykkelse. At dette 
har fordum vcrret Soebund, sees kiendelig af de bolgeds Render deru- 
di, ligedannede med Sanden paa Soe-Bunden og ved Bredderne, 
naar Soen stemmer den, og danner den i saadan Skikkelse.

Paa begge Sider af Draumten eller Bragncrs har den rode 
Granit Overhaand, og fast i alle Berg-Tratterne i diste Egner og 
lcengere hen. Paa den Dstre Side af Drammen paa det hoy este af 
PamDiis-Bakkerne hvile Kalk- og Marmor-Bierget paa denne 
Steen-Art; Ligesaa og paa den Vestre Side, indtil det mitterste, 
hvor siden Kalk-Berg vedtager; font giennemsticeres af den saa kalde
de Blaabest, der er en Steenhcerdet Lere, eller Jaspis-Art, som og gi
ves Navn af Trap. Paa begge Sider ere blottede Kaaber- Blye- 
og Jem-Gruber.

Det er paa den Vestre Side afDrammen, at detIarlsbergiffe 
eller Konnernd Solvhaltige Berg-Verk ligger, hvis Gruber ere affyn- 
kede 60 à 70 Lachter, men nu indstillet. En Mcengde Jern-Gruber 
ere blottede i den Tract, og i selve Kalke-Bierget er forefundet atz- 
ffillige Marina, ja endog i felve Jern-Malmene, som har Anfeende 
af en hcerdet Leere, giennemsadt med Jern-Mabu. Lcengere Vest ef
ter op mod Selv-Verket vedtager en Skiffer-Art, ved FistumVan
det og paa begge Sider af Egeren ere Allun Skiffer med Beflag af 
en guul Materie, ikke uliig den af Gmelin bestredne Stein - Butter i 
hansSiberisteReyse, son; er dog ikke udenAttun bemcenget medSvo- 
vel. Paa Eger har fordum vcrret Blye- og Kaabcr-Gruber, og i de 
senere "Tiber Skara Verket, sirax efter p.jp. een Miil hiden for eller 
ester fra Kongsberg begynder Bergarterne at ontverle med hinanden 
og allerede fremviser sig de Kongsbergiffe Fallarter. I disse lave 
Tracter forefindes desuden den rode Jaspis, Sinopel og Porphyr- 
arter; Synder efter i Grevffabet forekoinmer et Slags red Steen, 
som Rothel, haard, troelig der under kan studes Blödstem, tillige 

med
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med een Hob losliggende redbrune Steen med lystre rode og hvide 
Pletter udi/ som een Pockenfteen Lapis variolarium, varioiithi, 
Slots-Bierget i Tonsberg beftaaer saft allene af denne Steen-Art. 
Saavidt i Korthed og i Almindelighed om Vergatterns og Malm- 
Tratterne, forend man kommer hen iînod Selv-Verket. Hvad nieve 
her om kan vcere at sige, maa overlades til andre, som har baade 
Liid og Leylighed til at examinere disse Egne.

Fra Bragnces eller Drammen ligger Solv-Verket Kongsberg 
i Vester sitre Miile. Men for at bestemme Solv-Verkets Beliggende 
noget ncrrmere, bliver det best at betragte den giennem Berg-Staden 
fordielobende Elv, Lauen eller Laugen kaldet, med de omliggende 
Egner.

Denne Elv har sit Udspring i Haranger-Lchn i Bergens Stift, 
under et Field Hårtog kaldet, den flyder siden et Stykke giennem Hee- 
derne ned igiennem Nnmmedal, bestaaende af 2dePrceftegield, nem
lig Rollaug og Flesberg; det forfte afen 14 Miles Lcengde, er i sig 
selv allens en meget trang etter smal Dal, indfluttet mellem scerde- 
les hoye Vierge, og naar man undtager det nederste, er Landet ikke 
uden nogle smaa Jord-Stykker, mellem utallige Steen og Steenreser, 
fom i flom Tud bortskylles og forderves. Ofte bortfryser Kornet. 
Bonden narrer sig fornemmelig afFifferie og Skietterie, Elvedrift 
og Slagtehandel. Det nederste af Rollaug og Flesberg har bedre 
Jorder. Denne Elv Langen har fra sit Udspring indtil Berg Staden en 
Vey at lobe af 20 à 22 Mile, siden flyder den giennem Sandsvcrr, 
Lanerdahl og Hedrum, hvor den ved Laurvigen falder i det falteVand; 
baade Lamdahl og Laurvig har nok sine Navne af denne Elv. Denne 
Elves gandffe Lob bliver altsiia p. p. en 30. Mitte. Paa den Vestre 
Side afNummedal ligger Finds Preestegield i ovre Te stemarken, ved 
3 Mile derfra, der ligeledes allene er en trang Dahl. Disse 3 MilesDi- 
stance er intet uden Heeder og en Mcengde store Field. Paa dm Astre 
Side af Nummedal ligger Hallingdal, Sigdal, Modum og Eger, 
de zde sidste ere frugtbare Egne, og stilles fra Nnmmedal paa sine 
Steder ved temmelig Heye Bergaaser. Paa den Vestre Side af 
Nummedal beflndes ulige store Field, i ster Iminger, Sieddals/ 

Hofdch
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Hofda, Bisrdal, Hnttana, Helleberget, Notte, Bsenatten, 
Eis-Fieldet, Rust, Willeboe-FLeldet og Ble-Fieldet. Det store og 
maaffee det hsyeste Field Sondenfields, nemlig Gufte-Field eller 
Gouftad i Find, ligger omtrent 34 Miil i Vest fra Solv-Verket. 
Sielve Ertzbierget det aldre (*)  ligger altsaa paa den Vestre Side af 
Lauen, og da den Distance af de 3 Mile, mellem Find eller Delle
marken, er allene Heeder, Field og Berg, fom gaaer Nord efter lige 
indtil det vidtloftige ode Field, som og kaldes Laug-Fieldet, der deeler 
Det Soudenfieldffe fra det Nordenfieldsse, kan man med Grund sige, 
at sielve Ertzbierget er en Green af oftberneldte Stor-Field, rnen hvil
ket dog ligesorn flutter og ender sig omtrent en Miil Sonden for de 
celdsie Gruber paa denne Kant.

(*) Man kalder det d?t eeidre, for at stille det fra, hvad Nord ester i de steuere Tider er opdagtt 
paa begge Sider as Lauen.

Naar man konuner Solv-Verket noer paa em z Miil, efter at 
have passeret fra Eger af et Stykke op efter den der varende BergMas, 
hvor Veyen falder over , fremstiller sig strar ErtzBierget baade hoyt 
og steil tog vidtstrakt Nord efter, som nok er Aarsage, at Fremmede 
regner det iblant de meget hoye og bradte Bierge. De Tydffe Berg- 
Kyndlge , vant ved det Begreb, de har hentet af sine egne Ertzbierge, 
nettllig om Vorgebürge, Mittelgebürge, und Hohegebürge, haran- 
feet de Bierge paa den Hstre Side afLauen for Vorgebürge, som dog 
ikke passer sig. Egentlig stiger Vorgebürge langsom fra det jevne 
Land, og har anlagt sig paa Gang Bierget, og almindelig ere Flotzer, 
som her ikke finder Sted, da der, som tilforne er meldt, findes tem
melig hoye Berg-Strekninger paa Den Kftre Side, hvor man for 50 
Aar siden har fundet samme Anviisninger, som udi Det aldre Ertz*  
Berg, neinlig ordentlige Gange, baade i deres Streg og i Dybet.

Det aldre Ertz-Berg paa den Vestre Side af Lauen, hvor de 
gamle og fleste Gruber er beliggende, ftrakkersigfm Staden til Nor
den, ligesorn Elven Lauen, og har sin Exposition mod Men; ti! deels 
kan Det ansees fom noget bradt eller hastig stigende, som siden narme
re stal vrifes.

Berg-
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Berg - Staden ligger lige ved Foden af Ertz-Bierget paa en 

Sand-Mee. Derfra ti! Ünder-Biergets Gruber, formalle ncesten lig
ge i et Horizontal Streg fra Sonden til Norden, er en fierdedeel 
Mill, og derfra til Ober-Bierget ligeledes en fierdedeel Miil, hvor 
Gruberne ligge noget mere adsprede. Ober-Bierget er ncesten jcevnt 
oven paa, forhoyer stg dog noget hen imod Joens Knutten ved nogle 
her og der opstigende fmaa Berg-Aaser. Hist og her ere stille ftaaen- 
de Kicrr etter fmaa Vande, Moratzer og rindende Bcekke, foruden 
de ved Kunst opbyggede nrange Dammer og Kummer, samt Vand
ledninger.

Man troede fordum, at de cedle Geschiche vare allene indflut- 
tede mellem Kaaber-Volds Elven og Joen Dals Elven, en Distance 
asp. p. i til if Miil, som er befunden anderledes.

Lamgere Nord efter forbie Joen-Dals Elven, stiger vel denne 
Bergftrcekning hoyere i Veyret, inen kan dog ikke tilkomine Navn af 
Hcbe-Gebürge, i Henseende til selve Ertz-Bierget, som da maatte 
kaldes Mittel • Gebürge; thi, som forhen anfort, findes ingen hoye 
Field, hvor de aldre Gruber ere beliggende. Joens Knuten er allene 
en Berg-Knadde eller Berg-Top, af ingen betragtelig Vidde, og p. p. 
af )O Lachters heyde.

Man finder her ingen Steds Levninger af nogm Oversvemmel- 
se etter Flod-Levninger, hverken Kalk-Berg etter Skiffer, nemlig paa 
selve Ertz-Bierget; det maa altsaa regnes til de ald- og uhrgamle, 
eller gausse og Gang-Bierge.

I de senere Tider for 50 Aar har man fundet en Hoben nye 
Skurfer og Gruber p.p. toe Mile Norden for Joen-Dals Elven i 
det hoye Winohr Field, og ender längere hen til Norden. Ligesaa 
paa den ostre Side af Lauen, 1 à i| Miil fra Berg-Staden, og en
delig-for gandsse nyelig i Holte-Field, een zMiil fra Staden paa lam
me Side. Saa ere og for en 10 à 12 Aar siden opdagede nye Gru
ber paa det oeldre ErtzBerg, Sonden for Joens Knuten og lcengere 
Vester efter ved Helge-Vandet. Man kan derfor regne en Distance 
fra Sonden til Norden af zå 4Miil, og fra Wen til Vesten ointrent

U if Miil,
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if Mill, font de cedle GeschLche ftenwiser sig, i hvilken areal Indhold, 
Skurfer og Gruber ere aabnede og bebyggede.

Hnffelig var det, at vore celdre erfarne Berg-Mcend havde ef
terladt os sine Iagttagelser, font og de senere, betreffende dette Ertz- 
Bergs naturlige Beskaffenhed saa vel indvendig som udvendig, eller 
i det mindste saa meget, at der kunde legges Haand paa enMineraliff 
Geographie. Vel har man en heel Deel Hiftoriffe Efterretninger om 
Berg Verter saa vel i Almindelighed, som Stykke-Vits, raen en 
Hiftoria Naturalis savner man ved de sieste, og de faae, font har siet 
Lyset, maa taale adskillige Modsigelser. Det er altsaa ikke uden 
Frygt, det man vover at rore noget ved denne Sag, vel vidende, hvil
ken Indsigt, Bergkyndighed og Erfarenhed horer til et saadant Ar- 
beyde. Mart har dog ikke kundet undgaae at sremgive noget her out, 
og faa vidt som behovedes til at gisre sig et ongefcehrlig Begreb ont det 
Berg-Vcerk, som lnan har paataget sig at levere Hiftoriffe Efterret
ninger om. Overladende til dem, fom har bedre Subfidia og Kyndig
hed, at give Publicum noget fuldstcendigere og paalideligere. Hvad 
nu selve Ertz-Biergets Vergärter betreffer, da bliver det vanffelig at 
kunde bestemme den nsye i en saa vidtloftig Tract; formodentlig maa 
de og verre ntange Forandringer undergivne i denne store Vidde? Dog 
Stenen viser som osteste ikke hvad man finder neden under. Alminde- 
lig foregives, at diste Bierges Ejendommelige Vergärter den saa kalde
de Granit, trolig sin derivation afGrano (Korn eller Kornet.) Men 
da den egentlige Granit, hvoraf en Deel af Alderdommens Levninger 
bestaaer i Italien og andre Steder, og hvorfra Navnet er kommet til 
os, er ncrften as samme Blanding som Porphyr Arterne af adskillige 
Farver, som rodagtig, graa og sortagtig, med hvide eller blaae-agri- 
ge Pletter, og den graa Granit af Quartz, hvid Feltspat og sort 
Glimmer vid. Cours d'Architedture qui comprend les Ordres- de 
vigno'e pr. Davilier, og fiere andre, font ncrrmere bestemmer derme 
Steen Art. Saa bliver det mere besattelig, miar denne Bergart be
holder sit Nationale Navn af Graa Berg, hvortil dens Anseende og 
svarer. Dert regnes almindelig for en Petra primogenia, sont paa- 
staaes af nogle at indflutte de beste og varigste Metal-Ganger. De 
Prsver man har taget afen Deel Qvoerstag, Stoller og Lichtlocher, 

ere ‘
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ere til deels msrkegraa, deels lysere, en Blanding af Quartz-Korn, 
med sort Glimmer, oftere med en sort Hom-Blcrnde, uden Felt- 
Spath; Undertiden medQuartz-Aarer udi. Over Hovedet haard og 
compact, og det hele Berg saa saft og sammenhcengende, det man 
ikke vel kunde forvente nogle urigtige Ganger, som og saaledes er, 
da deres Mcegtighed ikkun ere fra i ttl 20 Finger, ofte saa speede, at 
de bliver u-kiendelige, ncrften som en Slette eller en Steen-Skilning. 
Deres Strygende er fra After til Vester tverk over Stenens Lag, som 
gaaer fra Sonden til Norden. Gangarter; til deels Qvartz, nren for- 
nemmelig allehaande Spather, og i soer den alcalinske; trlsoeldigviis 
indtrejfer andre Slags, i seer hvor Fall- og Gangarterne findes ind
viklede i hinanden, hvorom noget mere i dm Articul om de Kongs- 
bergffeErtzer. Disse Ganger vise sig ikke «del i deres hele Fcelt, uden 
alleneste paa en vis Lcrngde fra 1 til 20 Lachter, mere eller mindre, 
og da man egentlig betegner denne Gangenes LEdelhed med det 
Navn af cedel Fald, saa har man fra den Tiid af, da man ikke mere 
havde nogen Tillid til Rnthengangernes Angivende, givet Agt paa 
denne Sag, eller paa den Stemart, som indflutter Gangenes Wdel- 
hed, som ved dette Voerk har faaet Navn af Faller, Fall-Baand 
eller de crdle Baand, som har giort de Bergkyndige meget o,merk- 
somme. (*)..

(*) Det heder i dea brommelige Bergraad Anr. Schwabes Lovtale: Det rygtbare Kongsberg 
Silver-Verk, fom for fin Rikdom oc befynnerligen Bund eller kårrer, fortienar iny- 
ken Upinerkfombd.

P

Omendffiont at dette Erh-Berg maa ansees blandt de crld- 
gamle, for et gandffe Berg, hvor man hverken finder Flotzer, eller 
hvor Bergarterne ligge uordentlige om hinanden, finder man dog, at 
Steen-Lagene, som stryge fra Sonden til Norden, ere forffiellige, 
endffiont de alle maa henfores til Graaebergart, men af foranderlige 
Anseende, snart sortagtige, snart mere lysegraae, undertiden mere 
glstnmeragtige. Vlant disse Steenlag underffiller sig et andet 
Slags, fom ere scerffilt fra selve Bergarten, og af en gandffe anden 
Art. Egentlig Nsse Streg, som her kaldes Faller eller de ccdle Baand, 
og som tager samme Vey, nemlig fra Sonden til Norden.

U 2 " Berg-
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" Bergmefter Madelang, som har udarbeydet et temmelig 

11 efterretlig Charte over diste Faller nred de oversettende Gärige (*)  
“ regner 4re i Særdeleshed, i forstiellelig Distance fra hinanden, 
11 som deler Verket t det.Ovre, i det Mitterste og Underbergets Fal- 
i‘ jer, hvoraf 2de tilhore Oberberget fra det forste eller Vestre, som 
" er 4 -à 6 Lachter mccgtig, til det andet mod Osten, en 700 Lachter, 
“ moegtig 10. ii Lachter, der fra til det saa kaldede Middelberg 1500 
" Lachter findes det zdie Fallbaand af 15 à 16 kachters Mcegtighed; 
" een 740 Lachter längere mod Osten er Underbergets Fallbaand i 
“ 14 à 15 Lachters Mcegtighed. Disse Faller bestaae af forstiellige 
" finale, -hos hinanden paraletl strygende Baand, med anden dov 
“ Steen imellem, som ey scetter gandste seiger i Dybet, mm har et 
" Dohnlag af80 til 87 Gr., sita man ey allene i Affynkningen maa 
“ give Agt paa Gangernes Fall, men tillige paa Kalkarternes Dohn- 
“ lage, i ster de sorte Baand paa Underberget, som man.med Hoved 
" Schachtet ckaa folge. ‘ Anderledes har det sig med Ober- og Mid- 
" delbergets Baand, hvor de sorte Baand, som ikkun er 8åioTom- 
" mer brede, ofte i Afsynkninger afskicer sig aldeles, og derfor ikke kan 
" tiene til Rettesnor, men man maa rette sig ester de cedelfte Baands 
" Fattarter, til Regel for Hoved Schachtet, og Driften i de ovrige 
" Dele til Osten og Vesten derefter indrette.

(*) V?i haver man fra baade de årr og senere Tider adskillige Ridse' over dette So'v-V-rk, 
dries fiykteviis, bels over det heele, men ovenansorte Charta er nck det reneste i sit Slags. 
Ve! havde Madelung derpaa foreod de Herr-r Jars Brodie, som paa Kongen af 
Fraà'gs Bekostning i Äarene 1766 67. besage de Nordlige BerMer, og deriêlsot Ss!v- 
Derket Kongsberg, og snffede at have hast et ChartFvcr drtte Berks «die Geschiche. Men 
b!ev derved opmuntret ti! at suldfore det.

" Disse Faller ere ikke bestandig cedle i Affynkningen og Ud- 
" lcenkningerne. Oste kan en Felt Ort paa Gangen drives 12 à 16 
" Lachter over Falkene, og fra 1 til 5 à 6 Lachter vcere adel, og i de 
" paafolgende derimod sporges ingen Ertz, men ved en Affynkning 
// af) à 12 Lachter, kan man ved en anden Felt-Ort derfra anlagt, paa 
" samme Baand, hvor tilforn ingen Ertz fautes, forefinde Gangen 
" ligesaa adel, som anden Steds, og saalcdes ogfaa med Orterne. 
" Ligesaa ubestandig ere Gangerne, som stryger over bemeldte Faller 

“ fra
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11 fra Aften tü Vesten, som fra i—1 Lachter Mcegtlghed, ogi; —4 
" à 8 Lachters Loengde kan yde rtige og gode Ertzer i nogle Lachters Af- 
“ synkning, men siden ved indfaldende dod Middel/ saa vel i Dybet, 
" sonn Udtankningerne, bliver faa fordrunnuet, ja nccften ukiende- 
" lig og asskaaren, uden at sperge til Ertz, men ved mere Afsynk- 
«' ninq, iglen kan aabne sig. Det er egentlig de forte og glimmerag. 
" agtige Baand, som sindes mellem Fattbaanden, der er Aarftg til 
“ disse Forandringer, fornernmelig de forste, da de sidste ere af een 
11 mildere Steen art, og altsaa ev saa skadelige, som dog i nogle Lacss 
“ ter dybere iglen aftager. ,, Saa vidt af Bergmester Madelungs 
Beretning. Disse Faller eller cedle Baand ere af forffiellig Steen- 
art fra selve Vergärten, ja de ere saa mange og adskillige, at de ikke 
lettelig kan beskrives. I Almindelighed ere de af finere Korn og Par- 
ticuler, nesten som Feld-Kisel (Petro filex) nogle af en sortssifrigArt, 
andre Glimmer og Skimmeragtige, en heel Deel Talligagtige, og for 
det meste af de saa kaldede Hornarter, indftroet med Svovel-Kieser, 
deels Kaaber-Blommer, Sksrler, Blender, Granater, tildeels 
Jernhaltige, giennemftdte med Quartz og Spathdrummer; og hvor 
de ere blorte fra Darn- etter overliggende Jord, ere de angrebne af 
Luften, ligesom forbrcrndt, rettere som en Schweiss, og lettelig ved 
Ayesynet er kiendelig fra selve Bergarten, da de ogsaa vise sig i Bru
det af en mere friss cg cedel Anseende. Ofte findes derpaa et Udstag 
af redt som Cobold Beschlag.

Disse Fattbaand etter egentlig de rette LEdel-Geschiche ere af 
et vidtloftig Strog, saa de ikke allene give sig tilkiende r¿ Miil Son
den fra Kongsberg henimod Iuxeboe i Sende Prccstegield i Tel lem ar
ken, men endnu meget lcrngere Nord efter, ja lige indtil Hattingda- 
lcn; men paa begge disse Distancer er endnu ey forefunden nogen over- 
ftettendr Gang, som forhaabentlig eengang kunde ssee.

At selve Ertz Bierget forekommer freminede Bergnicend ban
de hoyt og sttilt, er nok Aarsagen, at det fra den Side det falder deur 
forst i Aynene, nemlig fra den ostre Kandt, er i sig selv hastig stigem 
de, folgelig vel til deels noget stellt, men dog ikke af nogen usocdvan-

U 3 lig
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lig Heyde. Som forhen eranfort, ganer en Arm af Havet ind til 
Drammen eller Bragences; derfra er jevn Vey en 2^ Mill, fom og 
kan sichres til Vands; Le sidste i| Miil til Bergfmden stiger op og 
ned. Efter een noget noer rigtig Afveyning eller Opmaaling ffalLau- 
Elven, som flyder giemmn Berg-Staden, ligge hovere end Uorden 
ved Bragences eller Hav-Speilm - 37 à 38 Lachter.

Som udgior - Z7ZéLachter 8.Tommer.

Fra Elven Laugen til Undcrbergets 
Stollens Mundloch

Stollens stigende til Grubens Blygien- 
ger, hvor den forst indtresser

Derfra stiger Stollen til Printz Chri- 
ftian - - - - -

Indbringer i Dybhed i samme Grube - 
Cron-Printzens Grube ligger heyere end

Pritttz Chriitian - -
St. Jacobs Grube heyere end Cron- 

Prinizen - - - - -
Kongens Dam heyere end St. Jacobs 

Grube - -
Fra Kongens Dam til den Sondre Joens 

Knuts Spidse (fom er heyft)

10 Lachter.

3 z Lachter.

4 Lachter.
7Zt Lachter.

36; Lachter 5 Lommer.

43î Lachter.

7Zs Lachter 9 Tommer.

9i§ Lachter 4 Torumer.

Men da denne Joens Knuten er allene en Berg-Kolle af en 
ringe Vidde, saa kan selve Ertzberget paa denne Kandt at regne fra 
Bergfoden eller fra Elven Longen, fom flyder derved toet forbi, vel 
ikke anfettes for heyere over Hovedet end imod 300 Lachter, mere og 
mindre, fem Hoyden tager af eller til. Og nogle af Oberbergets 
Gruber at ligge over Bergfoden en 190 til 200 Lachter. Joens Knu- 
tens Skurffer, fem for 15 à 16 Aar siden ere opfundne, fom de hovesie, 
p. p. 220 Lachter.

For ncermere at bestemme disse Hoyder, er en Opmaalning 
ffeet paa den Sondre Kandt, fom faaledes udfaldt, at Printz Chri

stians-
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S

9

6M Achtel,

Lachter

i27i Lachter,
6)î
44
I2f

I22|

Derfra til Oberberg Stollens Mundloch.
Gottes Hülfin der Noth
Til Sondre Joens Knurens Skurfer 
Til Joens Knutens Spidse »

ber, til Gottes Hülfin der Noth paa Oberberget, 
Lengden 
Derfra til Joens Knutens Scharfer 
Derfra tü Helgevandets Schürfer
De forste 700 Lachter kan til deels tiene til Efterret
ning om Oberbergets hastig stigende fra Underberget 
af, men da disse tvende Gruber just ikke ligge i lige 
Linie fra Aften til Vesten mod hinanden / saa vilde 
stimme Distance blive kortere. Bedre kan Underber- 
gets Stigerlde determineres; da Underbergstollens 
Lanigde fra Asier til Vester/ er fra Mundlöcher til 
BlyegangM/ fom den ncermefte Grube 
dog noget afvigende til Enden af Siderne, fom ind
bringer i disse Gruber en Dybhed af 72 til 75 Lachter.

Fel-

Situation og Beliggende.^
s

s

9 

s 

s

stiansgrnbe over Haw eller Soe-Gpeilen.ligge
. -

s
s

371t Lacht. *

I Henseende til dette ErtzBergs Steilhed eller hastig stigende, 
maa dette anfsres/ at fra Hertzog Ulrichs^ een afUnderbergets Gru

er Horizontal 
700 

1400
90O

* Da man ikke saa vidt os er bekiendt, har noget tilforladelig om andre Ertz Bierges Hoyde over 
HéBrunen, eller hvor vidt Gruberne stikke i Dybet under Horijvntm, har man ikke kündet 
efterlade at anfsre dette: De Hariziste Birrge, som indtage en vidtlsstig Gtråinz og af 
foranderlige Hsyder, har man intet om, faa vidt vitterlig er. Del striver Chi-iíí. Bofen gene
raliter, at de ere 300 til 350 Lachter hoyere end det omliggende Land, som er vel en blot Gis
ning; det derved strap liggende saa bådte Broken, Broksberg eller som det hos os kaldes 
Bloksberg, der regnes for det hoyeste i nedre Tydstland, er man endnu uvis paa dets rette 
Hsyde. En MtUius stal have fundet, at Barometret stod paa dets hoyrstr Spidse 24- nw 
Pariser Maal, og ved Foden as dette Berg paa den Vestlige Side ved Brokeiifelbe 2.6" 3J/"; 
«ndre regner det af 200 Rnkher, oa nogle as 350 Lachter vid. Zuckert vom Unterhartz pag. 
12 & 20. Proftffor Holman til Göttingen fandt derimod, at Barometret salt paa det hoy.'ste 
2 Dommer u Linier, som efter hans Udregning stulde udgiore 2,00 Fod, som maa vel for- 
staaes hoyere end det omliggende stakke Land, bliver p. p. 416 Favner, men han bemerker tiîli- 
ge, at man ikke vel kan betrygge stg paa Barometret, da Forstirlftn er saa stor mckem det eene 
og det andet Barometer.
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Folgelig maa dette Ertz-Pierg ansees for stellt og 
hastig stigende rnod andre. Til videre Efterretning 
nraa dette antegnes, at disse Underbergets Gruber 
har allerede naaet en anseelig Dybhed, endeel fra 200 
Lachter og derover, fornemmelig den gamle Grube 
Segen Gottes, der saa ofte har hiulpet Solv-Verket 
as sin Nod, og lige saa ofte iglen gaaet til hvile.. Af 
Forfominelse at blive accurat opmaalt, er den fra 
lang Tiid af angivet for meget dybere end den var, li- 
gesom det er gaaet med andre dybe Gruber (*). For 

nogle
(*) Den bar været angivet for mere end zo à 40 Aar siden at have været cn 300 Lachter dyb. 

At der ve! haves dybere Gruber andensteds, tor man ikke modsige. Men man er dog ikke vis 
xaa, hvad der anssrcs om denne Sagt Zuckert angiver Gruben Thnmrojen-hvff ved Claijs, 
tah! at verre 312 Lachter, som.den dybeste paa Hartz, men Canconas/, som har skrevet se
nere, siger: at Rostnboff.'r Gana, fom er nok samme Grube, var ikkun ?;6 Lachter. Man 
frygter, at de fleste Grubers Dybhed ere angivne Gisningsviis. . Saa meget synes dog, ,at 
ingen af HarKiste Gruber endnu har naaet Berg Foden eller Horizonten. Ieaar man er strå 
uvis vaa de senere Efterretninger, bvad Tillad stal man da have om de ældre. Den reedeii- 
ge Mathefius bar vist strcvrt efter Sagn, naar han beretter, at de dybeste Schachter til 
Cuttenberg stal have været afsynkede ti! 500 Lachter, va Gruber i vore Tider maa indstilles 
paa ~$o à 200 Lachter, oste i deres ælste Anbrucher aliene for Fordringens Skyld, eller for 

. megen Band-Drægtighed, stisnt Berg Bidcnstaberac ere saa meget hoyere drevne end fordum.
Af en Agriçola feer man, hvorledes det var btstaffen med Machine-Væsnet i hans Tiid ; 

va om det var muelig med saadanne Indretninger at holde Gruber til Gumps, og fordre Berg 
oq Ertzer paa en saadan Dybhed. Hr. von Oppelen, i det han siger hvor vidt Gruber i de
res IEdeihed kan stikke i Dybet, beraaber sig paa en nysendes Udsagn om Schüchterne paa 
Rvhrbühel i dttTyrolste, at de ere assynkede endnu dybere (end de i Cuttenberg id 500 Lach- 
iw). °v at blive noget nærmere underrettet om dette, eftersogte man hos Spermer ont de Ty- 
roiste Berg-Værker, fom vel siger: at een as Gruberne ved Rohrbuhel nemt Fnggerbau var 
267 Klafsy r, derimod tvende andre af soo Seiger Dybhed. Men den gandste Brttuing er 
meget mistænkelig; thi fsrst er de 500 Lachter et numerus rotundus, og et Beviisde ikke har 
været oxmaalte, og allene en Gisning, men endnu mere at det er allene efter Sagn, siden 
Sperger allene handler om Berg-Verkernes forrige Tilstand i Tyrol. Tilmed er der stor For
stiel paa de Tvrolste Klaffter-Maal og de Tvdfle Lachter, da de forste ere næsten -J Deel korte, 
re Endelig det reneste Beviis som angives, nemlig Schacht - Seilet, som stal have været saa 
umaadelia stort, gier den hele Fortælling til intet. Thi et Sri! af 120 Centners Vægt, sor- 
«den Tender, svin med Ertz ffulle veye 12 Centner, synes ikke at staae i Forhold med h,aanden. 
De nu brunende Giep.'I Tonder med Ertz eller Berg udi, veyrr p p. 5 à 6 Centner, og ere «île- 
rede besværlige at opfordre paa en 200 eller nogle fiere Lachters Dybhrd, og neppe stull; man 
troe, at Fordring inch Giepcl og Sei! steer paa et ftørre Dyb eller saa omtrent, da Scilets 
enen Tynà Mme besvmlig vüdebtereßg selv, i før ñf c ti 120 Centner, (9 ilt fmbemelt. 
år man overveyrr, hvad samme Autor i det 12 Capitel eller Afsnit beretter om deTyrolste 

9?vn^v6



___________Situation og Beliggende-  i6i 
nogle Aar siden er den dog bleven rigtig opmaatt, og 
da befunden at dens Dybhed til det indhugne Korsvar 
265 Lachter, og siden afsynket en 8 à 9 Lachter, saa 
den nn (1775) er - 274 Lachter,
nemlig eil Brüder Gefchencket.
Stollen indbringer i denne Grube - 73 Lachter 
Stollens stigende - - - 4 -
Fra dens Mundloch til Lauen - - io

----------------g7 Lichter.

Altsaa under Berg-Foden, etter den Kongsbergffe-------------------
Horizont - t • - - i87 Lachter.

Legger uran de 38 Lachter til, som Elven Lauen ligger hoyere end Hav- 
Speilen, sim er famine Grubbe 149 Lachter endnu dybere, eller 
under Havspeilen. Chriftianice Fiord, omendffient den ligger en 
3 à 4 Mille Aften fra Dolv-Verket, dog mindre i lige Linie, 
maa dog anmerkes, at den neppe paa det dybefte er over 50 til 
60 Favner.

Mange ferske Soer og Vande her i Landet, angives for 
Grundlose, rettere af en usiedvanlig Dvbhed, deriblant et Vand 
Egeren kaldet, som har Sammenhceng med Fiscum Vandet, om
trent 11 Miil fra Solv -Verket, men i lige Linie maaffee ikke een 
Miil. Ti! et Forseg lod man for nogle Aar ftden dets Dybhed lodde, 
hvor de hoyefte Aaftr er paa begge Sider, og hvor man almindelig

' troer,
Vrås indere Beskaffenhed og om deres Forfald og Aftagende, giver det ingen Formod
ning vm saa dybe Gruber. Og at Machine Versenet ikke har verret bedre ved de Tyrolske 
Vrrkcr end ved andre paa de Tider, sees kirndelig af hvad han figer om hvilken Opsigt, en 
nye Machine som 1545. blev ovftmden, giorde, som dog var intet andet end en Varw-Giepel 
med et Kehrad med tvende Kübler eller Tender. Sperger giver sig ry heller ud for nogen 
Bergmand.

Det vilde dog verre alt for dristig at nergte gandste, at visse Gruber jo formedelst deres 
fordeeiagkige Beliggende, kunde drives til en fierre Dvbhed end andre, ep heller er man fuld
kommen underrettet om alle Ertz Grubernes B-ffaffenhed i den Henseende, enten i denne eller 
i de andre Verdens Deele, som dog i en vis Henseende var verrd at vide, tillige med deres 
Sitnation.

X



162 D. Om SàVerkets 
troer, at Vandene har deres swrste Dybhed, men det befandtes deg 
ey dybere end 97 à 98 Favner, fom gier p. p. 92 Lachter, altsaa den
ne Grube endnu 50 Lachter dybere. Formedelst en Deel af Under- 
.HMets Grubers store Dybhed, har Driften og Fordringen fra lang 
Liid afveeret besvcerlig , fornemmelig ved denne Segen Gottes Gru
be, og da allerede overveyet om dens Indstille ise: Et Argument blev 
sremsadt, at den burde drives for at erfare det rette Ertz-Dyb for alle 
UnderbergetsGruber. Men da Hoved-Stollen paa den Tiid var 
befluttet, fulgte det af Fornodenhed, at den med de andre maatte 
forfolges. Menda samme Stoll, allene loser Vandet, og ikke kcm 
komme Fordringen til nogen Hielp, er der nu i de steuere Aar beraad- 
flaget, om samme Grubes Indstillelse^La den ikke kan bestride sine 
Indskudder, og Fordringen er alt for besvcrrlig. Med alt dette viser 
Len i sit dybeste oedle og gandffe smukke Anbrucher, four gier Sagen 
tvivlraadig. Nogle aide erfarne Berg Mcené har vildet anmerke, at 
de fleste Gruberi dette Streg, ikke har vrist sig saa gavmilde under 
Stollen, eller efter at de har passeret Berg-Feden, som oven for, 
som og paa andre Stceder er iagttaget, at Gangerne i det mitterste 
Dyb af 80 til 100 Lachter, ere mergligste og meeft oedel. Dog har 
denne Grube vrist det som er tvertimod, fem forhen anfort; Ikke 
des mindre ere dog adffillige Gruber andensteds indstillede, omend- 
ffiont i forhaabenflige Anbrucher, paa mindre eller aflige Dybhed 
nred denne.

Det bemerkeligste er, at disse spwde Crtz Ganger, eller rettere 
Drummer, kan stikke saa vidt i Dybet, og endnu ikke allene viser sig 
LEdel eller Ertzforende, men og ofte, om ikke reent afskaaren, saa 
dog fortrykkede og forklcmte, at de fast ikke ere kiendelige uden for de 
erfarne; ofte tilstoder andre Drummer, men da giekder det at kunde 
kiendc den rette Hoved-Green og hvrlken som skal forftlgcs. Man 
kan ikke undlade at anfore, at for nogle Aar siden, een Bergkyndig , 
fom havde meget at sige ndi Direktionen, een indsigtig og vel ovet 
Bergmand, lod sig forlede til at forfolge een faadan indtruffen Drunî, 
forn havde bedre Anseende end selve Hoved Gangen, fom var bleven 
fortrykt, tvertimod Stigerens Paastand, og vedblev Afsynkningen 
een 20 à 30 Lachter, men alt forgieves, da man omsider efter Stige

rens



rens Anvisning, tog fat igien panden rette, som ester nogle Lachters 
Afsynkmng, igien åbnede sig og ydede gode og riige ErHer. Et Be- 
mis pm hvor lneget man faaer at betrygge og betroe sig i flige Tilfal
de til en erfaren Bergmand, fom i lang Tiid har lccrt at tiende en 
Grubes rette Beskaffenhed.

I Mangel af denne Erfarenhed, og i Mistvivl om dW speede 
og kleinllge Ganges Fortscrttelse i Dybet, bleve de flefte^ Gruber for- 
dnltt Tiid ved dette Verk indstillede, saasimrt Gangerne bleve for
trykkede.

Mange har man dog maattet forlade, naar det Bergmandffe 
Haab ikke mere har holdt det mådelig at vedblive. Men hvo veed 
hvad der ligger ffinlt paa saadanne Steder, enten neden under eller 
ved Siderne rc.

Det tildrog sig for en 60 Aar siden, eller fui omtrent, at een 
af Gruberne, hvis Navn er gaaet os af Hukommelsen, i lang Tiid 
havde bygget stor Gield, indtil faa lcrnge at alt Haab forsvandt faa 
aldeles, det man ester en Befaring af Berg-Amtet, befluttede ikke 
allene at indstille men remt at forlade stimme Grube, og til den ende 
alle Redskaber , med alt hvad af Bygninger rc., fom kunde vceretten- 
lig lod udfore, og tillige at ndklaube og udskeide af det cfterliggendedet 
sMeltvcerdige. Een af Arbeydeme hccngte sin Lygte etter Lampe paa 
stive Grubens Fteldvcrg, Lygten siilder ned og losrev en Steen , i det 
han vil optage Legten, bliver han vaer, at sanune Steen var ligesom 
beflaget rued resur Selv paa den ene Side, og ligesaa paa det Sted 
hvorfra den var nedfalden. Stigeren bliver det berettet, han finder at 
det var en efterstaaende Drum. Befaring bliver atter giert og denne 
Grube paa ny belagt, fom i adskillige Aar med Fordeel blev drevet.

Een von Helmonr, og efter ham en Beecher, holder for at 
Jorden neden udi bestaaer afen fiin Sand, sinn ffal mode naar man 
i Gruberne kommer ned til Berg-Foden eller Horizonten, folgelig at 
Field og Berge hviiler allens paa Jord-Skorper. Andre vil have ob
serveret, at Bergenes nederste Lag er Sandfteen, at forbiegaae andre 
lnangfoldige suppositioner. Men afforanforte vrists det, som er tvert 
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imod, og end mere veed matt/ at jo dybere man kommer, jo fastere 
Berg og Heel-Steen findes tilligemed. Mindre aabne Klyster og 
Drunshuller; det største Tillob afVand skeer nermere Dagen og min
ker i Dybet, som bestyrkes ved Erfaringer paa andre Steder, nemlig 
at det er ncrsten allene Dag-Vandet, fbm besvarer Grube-Dristen.

Det vilde blive et vanffelig Sporsmaal at besvare, hvor man 
i dette Ertz Berg stal sege de primor ciisl Deele, de ferste Grund-Evner, 
eller den frugtbringende Materie til de rige Ertzer og Metaller, som 
derudi indeholdes.

Vi famle i det Underjordiste Merke, har ingen sikker Ledetraad; 
kan ikke uden giette os til noget, og ikke bringe det videre end til fand- 
lynlige Formodninger; og da disse dog mere grunde sig paa noget, 
maatte det vare tilladt at giere felgende Antncerkninger:

Det er egentlig i Gangene, hvor Metaller og Ertzerne findes, 
og allene dem hvorpaa Arbeydet bliver anlagt. Disse speede og tynde 
Gange overfficere Biergets Steenlager og ccdle Fallbaand, eller deres 
Streg fra Osten til Vesten, da de sidste stryger fra Sonden til Nor
den. Disse Ganger kan med god Grund ansees som Sprekker og Rif
ter, dem selve Bierget har modtaget, enten da Biergets Materie be
gyndte at tørfe og indkrympe; thi formodentlig ere alle Bierge focces- 
five tilblevne, og har ikke fra Begyndelsen varet Steenhaarde, og 
saaledes sont bande Physici og Bergmcend almindelig forestille det, 
eller ved heftige Sted og Bevcegelser Jord-Kloden har maatte modta
get, ont man kunde formode at Grundene knude have svigtet. De 
man altsaa i Begyndelsen veer et aabne Klyster, og siden opsistdte efter 
haand n. Hvor vidt de ellers stikke i Dybet, kan ikke vides, men i 
Folge forbemeldte fuppofítion, burde deres Meegtighed progreffive 
aftage, jo dybere de nedkotnme, og ansies som Sectiones af Iord- 
Kloden fra Horizonten ned efter; Ontendstiont det ikke paa et maade- 
lig Dyb kan bemerkes, til hvilket font de sieeste Gruber hidindtil har 

-ikkun uanet. Det er dog vccrd at legge Merke til, at dette Selv- 
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Berks kleinlige Gange i den faste og haarde Klippe, har naaet et saa 
anseelig Dyb.

Men just dette Bergs haarde Steenart og fammenhcengende 
Faftighed, er formodentlig Aarsage til deres ringe Mcegtighed, og 
at de formedelst Stenen eller Stenlagenes Afvexlinger, snart kaster 
sig til een etter anden Side, snart sammenklemme/ snart aabne sig, 
og ofte tilfalde andre Drummer, som enten overfficere eller gier Sel
skab med Hoved-Gangerne.

Dette med alle andre Bierge er ikke saa fast og sammenfoldige 
oven til, som ned efter; de fleste aabne Kloffterne eller Band-Aarerne 
imod Dagen, og aftage ned efter. Selve Biergenes Tyngde, og den 
overliggende Last, maa Naturligviis mere sammenpresse de nederfte 
Lag og Faftigheden tiltage, ja tillige tillukke alle Ritser, hvor de na
turlige etter mineralske Bande sier igiennem.

De ere strygende Ganger, som man paa temmelig Distance 
kan efterspore, men viser sig ikke cedle, uden hvor de overfficer decede- 
leFattbaand; og Vadehave vccret fra Begyndelsen aabne Klyffter, 
som fucceffive ere blevne opfylte Nled gandffe andre Steenarter end 
selve Biergarten, saa maa man anseedem, som receptacula, der 
ikke a llene har modtaget Dag-Bandet, men endog alle de mineralske 
Bande, faut har giort sig Bey giennem Sletter og Fletz-Klyfterne 
mellem Steenlagernes Opsætninger og Paascrtninger. Gangen der 
gaaer langt i Feltet, og ofte setter over fra et Berg til et andet, un
der Dahle og Bande, som da faae Navn af Gegen-Drummer, ere 
ey allene, ikke i deres gandffe ftrygende LEdel, men endog ofre inde
holder foranderlige Ertzer og Metaller, ligesom de giennemfficcre for
anderlige Berg og Steenarter, ja Gangerne giennem visse Steenla- 
ger og Vergärter og dov Steen, bliver endog u cedle og u-frugtbare; 
undertiden ere de cedle i det liggende, etter hcrngende, og tvertom 
Dove paa een af Siderne. De forcedles og ved Tilstod af cedle Klyster 
og Drummer. Man kan altfaa antage for en temmelig Vished, at 
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Gangerne skylde deres Frugtbarhed tilde Baaud, eller hceugende og 
liggende, som mdflutter Gangenes LELelhed; folgelig at det er Faller
ne eller Fallbaandene ved dette Verk, som indeholder den Frugtbrin
gende Materie til de riige Ertzer og Metaller potentialiter eller aétua- 
Hter, om man saa maa tale, og som meddeler jamme til Gangerne 
igiennem de forbemelte Sletter og Fletz-Klyfter og aabne Risscr: De 
mineralske Vande formane at oploft saadan Materie og fore dem fra 
Sted til anden (*).  Disse Grund-Evner eller Ertz og Mctalforende 
Materie, maa derudi vcere adspredde og i ukiendelige Deele, da nran 
ikke med Met kan skielne, og neppe ved Chymiffe Haandgreb kan 
bringe dem for Lyset.

(*) Man Leed ikke om det har sigssaalrdes andensteds, eller de erdle Geschiche giver sig saaledes 
tilkiende. I nicrgkige Ganger, Stokvrrker og deslige ffulde det ikke blive let at bemerke. 
Man er ey hellere eenig om hvad egentlig forstaaes ved Faller. Nogle sorstaaer derved i Al
mindelighed , saavidt Gangene viser sig «del i deres Strøg. Andre har Hensigt dermed te! det 
hængende og liggende. Nogle forffaae herved Stenens Rflssnmg, saavidt den med Gangar
ter er opfyldt, som har trukket sig derudi fra een derved verrende Gang, og endnu flere kalder 
Klyster, som stryger Gangene jevnsides, og forerdler dem i Fallen, oganseer dem som veiiæ 
affociatæ. Gandffe anderledes har det sig med disse Falibaand ved dette Verk, og maaffer 
ingensteds giver de sig saa tydelig tilkiende, eller as et saa vidtlostig Streg.

Foruden disse Fattbaands foranderlige Steenart fra selve Verg
ärten, og ligesom visser sig, om man saa maa tale, mimralsscrede, 
saa finder man og, at Fallárteme tillige med deres Mineralier kien- 
dclig har trukket sig ind i Gangarterne paa sine Steder. Men det som 
mere er: Ertzer og Metaller findes ofte uden for og ved Siden afGan- 
gen, paa en Tiid den selv intet indeholder. Man har endog Prsver, 
at baade Ertz og Metaller i Klyster og Sletter afsides fra Gangen, 
paa nogen Distame, hvor man ikke havde rnindste Tegn til nogen 
Gangart, har varet antruffet.

Disse
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Disse Faller har et vidtlsftig Streg, ■ faaleLcs at 20 til 30 Gru

ber ere der anlagte paa de overftettende Ganger. Dette har foranledi
get nogle at kalde disse Fallbaand Hoved Ganger, og Gangerne alle
ne overftettende Drummer. Man finder ikke ved dette Verk nogen 
Zug eller mange Gruber anlagt paa een og samme Gang, men vel 
som forbemelt paa et og samare Fallbaand.

Neppe findes andensteds saa riige CrHer, eller sira meget gedie
gen Selv, sollt ved dette Verk. Sporgsknaal om man ikke med 
Grtlttd kan sige, at det fast alt som vindes er allene Gediegen, da det 
ikkun er en ringe Deel, sein er Mineraliferet. Aarsagen dertil man 
Lilffnves de speede og tynde Ganger; thi man bor troe, at afFallbaan- 
dens, kan ikkun frernbringes en vis Qvantitet afden frugtbrmgmde 
Materie; naar samme da bliver indbragt i tncegtige Ganger og derude 
nedlagt, maa den blive mere adspred ; i tynde og spade Ganger der
imod mere concentreret, sarmnerchaabet, Deelene komme ueerrn'ere 
tilsammen, og i Sphæra atrraQ-ionis blive til en Masta. En alminde
lig Lrsitrenhed koerer, at der i tynde og kleinlige Ganger , sindes nee- 
sten altid ragere Erher end i de mckgtige. Det synes altfaa at Aarsa
gen der til ikke kan foges i andet end i forommeldte. Man har kiende- 
lige Tegn til, at dm rene Metall eller det Gediegne er frembragt ved 
de rnineralffe Vande; Da man ikke anderledes kan forestille sig det 
gediegne og angeflogene, der findes i Stenens Sletter og Rifter, som 
Vandet har giennemsiilet, og nu er bleven tillukt, ja ofte fees at 
tynde Plader af det rene Selv ligger noeften los uden paa Gang- 
Stenen, hvor der har verret fmaae Aabm'nger. Det merkeligste, at 
i disse speede Ganger, ere saa ofte forefundne sira vigtige og veegtige 
Klumper reent Solv, fem i dette Berks Historie ere anftrte, og fon;
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afforbemelte formeenende Grunde lettelig stod til at forklare, men 
for Vidtloftighed efterlades. Et af Solv-Verkets Forderte er dets 
lykkelige Beliggende; thi havde det uagtet dets rüge Ertzer, ligget 
afsides i de virkelige FieldTracter eller i Field-Boygderne, feer man 
ikke, hvor det kunde bleven drevet, bande r Henseende til de vanffelige 
Transporter, til fornoden Skov, til Vandleedninger og Flaadnmg og 
sita videre. Selve Ertz-Bierget giver god Anledning til de fornodne 
Dammer og Vandleedninger, Pukverker, Ertzernes og Maturernes 
Frembringende giver ingen Vanffelighed. Alle Materialier, Levnets- 
Midler nred mere, kan fra Drammen fores til Vands til Berg-Sta- 
den paa iz Miil noer, hvorfra siden er gandffe pasilrble Vey. For
nemmelig er den giennem Berg-Staden forbielobende Elv Lauen til 
stor Fordeel for Selv-Verket, til Smelt-Hytten, Mynten og Puk- 
voerkerne, Sauger og Qvocrner, i Sccrdeleshed formedelst Flodnin
gen af Sang-Tommer og andre Troe-Materialier, samt Kull og 
Sette-Veed.


