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Historiske Efterretninger
om

Solo Verket Kongs berg.
Af 

KanceUieraad D eich man.
4.---- 4----- 4----- 4----- 4----- 4*

^Hvad Tiid Bergverker ferst er opkomrnet i dette Rige, bliver vel 
ikke at udfinde, sielden rekker de paalidelige Historiffe Efterret

ninger til Kunster og andre Videnffabers ferste Ophav, og man der 
troe de lcrngfte, i sier Bergverker, har varet opdagede forend de har 
paadraget sig øvrighedens Opmerksomhed. I Begyndelsen har enkel- 

' te Personer troelig atiene lagt Haand derpaa, til egen etter til de om
boendes Fornodenhed uden Interesi'entere etter Geverkffab. Af Man
gel paa Krafter, Ukyndighed i Grube-Drift, IHydroftatiquen, Hy- 
drauliquen og Mechaniquen, har MUN allette stimlet hvad t DageN 
laae for Hyne, uden at driste sig at komme i Dybet.

Efter Historiens sigende, synes at Bergverker forft etter med 
de forste er opkommen i Tettemarken, hvorom paa et andet Sted er 
anfort, dog kan man ikke forbiegaae at melde noget onr visse Stader 
omkring og nar ved Solv-Werket Kongsberg, siden man har troet, 
at denne découvert er ffeed ligesom i et gandffe nyt Felt, hvor der var 
giort Anlag, forend dette Werk blev opfundet. Doet. Normand i de 
saae Blade han har efterladt os, anferer een ganuuel Solv Grube ba
gen for Kongens Grube ned til Kultebonden paa venstre Haand, hvor- 
udi marl i hans Tiid fandt Ertzer af6 Lods ) Gehalt. Ligesaa paa 
et Sted i Sandsvar Kirke-Bakken etter Kirke-Berget kaldet, som stod 
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under Vand, og var fast at ansee fom en See, hvorudi skulle ligge 
mange omkomne Bergmccnd, af Venderne drcrbte: Efter Sagn, skal 
der ofte have opreyft sig Ueenighed mellem de fremmede Bergmoend, 
og de Indfodde, som udbred til Kiv, Slagsmaal og Astivelse.

Een Kaaber Grube, verlohrne Sohn kaldet, ikke lueget langt 
fra Kongens Grube Sender efter, vari Drift forend Solv-Verket. 
Om en inddreven Stott ikke langt fra Kirken i Sandsvcer; Om Blye, 
Kaaber og Selv-Ertzer ved Kolberg paa Eger; Ved Hartvig Huit- 
felts Seetter Kaaber-Grube; Om Selv Gruber ved Scheen i Besyn
derlighed i Luxefield. Om Blye-Gruber i Sansvar, ikke langt fra 
Broen ved Loftstuen; saavidt Normand.

Ao. 1630 den 25 October udi en Sammentrette rnettem Hart
vig Huitfelt og andre paa Heinstadt og Loftstuen, beffrives enStrek- 
ning fra Klappe Fossen, langt neden for Tiste Fossog til yderste Aaese 
Nebbene, hvor den gamle Solv-Grube findes, for mange Aar siden 
at vcere brugt, og veed ikke om her ved skaf forftaaes ovenmeldte 
Blye-Grube Loftstue, fomsiden er kaldet Kcstels-Grube.

Fra lang Tud af er gaaet et Rygte om nogle gamle Selv-Gru
ber i Holtefield Nordost fra Kongsberg, paa den Astre Side af 
Lauen, font ganer giennem Berg-Staden, hvor man nu nyelig har 
opfundet nye Gruber.

I Anledning af det Normand beretter om Selv - Gruben i 
Luxefield, maa kortelig meldes: at her om er gaaet ruegen Sagn, en 
Prasst Hal vor Nie líen i Ejdanger, har derom for en 70 Aar siden 
givet en Relation til Arntmand Adler. Men da det meste er allene 
grundet paa et loft Rygte, vil man allene deraf anfore efterfolgende, 
nemlig at Solv-Stokken nraatte vcere der ligefom Jern-Stokken Ve
ster, at det var Garper fom drev dette Verk, at strmme enten skal ha
ve bygget etter formeret Gierpen Kirke, orneret og dateret den, strå
ledes at Munken ikke maatte lade ringe, forend Garperne vare komne 
til Toftegaard, at deres Heste vare bestagne med Solv Skoe rc. En
delig at Gierpen Kirke og Sogn har strået Navn af dem ; thi i Kong 
Inges Liid blev Sognet kaldet Hossund etter Hoffunr, at han havde
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feet et Pergaments Brev hvorndi Sognet kaldtes Hvene, disse Gar- 
per at vare odelagte ved den store eller sorte Ded, og arPrasten ved 
Gierpen laae ofte og lange i dette Lurefield og samlede Selv. Vist 
nok er det/ at om dette Luxefield fortcelles meget/ men det Sande kan 
ikke hielpes med los Snak. Dum caremus veris gaudia falfa juvant. 
Men at komme til mere paalidelige Efterretninger/ saa er intet visiere 
end den store Kong Chriftian 4de, mere end eengang lod indkomme 
Fremmede Bergmand her i Riget for at befordre Bergdriften. Af 
nogle gamle Regninger erfares/ at Ao. 1621 og 1622, blev drevet for 
Kongens Reigning adffillige Iern-Verker, som wsium, Barumog 
Hackedalen, troer og Kaaber-Gruben der verlohrne SohN/ og i den 
Liid ved Iern Verkerne allerede indbragte de hoye Ovne, blev stobt 
Kugler og anden Krigs-Ammunition/ giort Antag til Staat Fabri
que; og i disse Aaringer blev forbemelte Blye-Grube ved Loststuen 
toet ved Kongsbcrg bearbeydet. Een Geschworen nod Maanedlig 
20 rdlr./ en Berg-Mget 12 rdlr./ en Stiger 10 rdlr./ (*)  og en egen 
Ruthengiengere Maanedlig 10 rdlr.

(*) 1613, var Jacob Wolner inforstr-'vet stñ Tydstlññd som Stiger, blev side» Geschworner ved 
Sslv-Verket, hvis Aflom end»» er ti!.

Tobias Kupher havde Navn afBergmeñer og Proberer, som 
egentlig forestod Smeltningen, havde Maånedlig 24 rdlr. og var vel 
anffrevet hos Kongen. Bemelte Blye-Grube gav i Begyndelsen god 
Blns-Glands, 200 Centner Ertz blev udbragt. Stenen blev omsi
der fastere, Gruben mere Vanddragtig, og Glantzen forandrede sig 
til Blande og allene Nyreviis visede sig.

Udi en Relation til Kongen,, join synes at vare ssrevet af disse 
Bergmand Ao. 1622., og indeholder nogle egne Omstandigheder, 
giores Forsiag at den gamle Hytte paa Eger, formodentlig ved Vest- 
Fossen, maatte til naste Sommer sattes i Stand, hvoraf erfares at 
denne Hytte tilsorne maa have varet drevet for Kongens Reigning, 
men hvilke Ertzer der har varet smeltet, vides ikke, mneligens Kaa- 
ber og Blye-Ertzer fundne paa Eger, join wi) Hartvig Huirbeits Sat
ter og anden Steds, maaffee af Skare Gruben. Een seenere Reg
ning af 1623., at der fra den 22 Martii til 17 May har varet rostet, 
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smeltet og afdrevet , men ikke hvad udbragt. Blye-Gruben blev ind
stillet Nled Hartvig Huitfelrs Vidende og Tilstaaelse. Videre/ efter- 
som Kongen havde ladet indkomme nogle Gange efterhaanden Tydste 
Bergfolk »led stor Bekostning/ uvante ved Sproget og den Norste 
Spise, og man ikke kunde forholde dem naar de vilde afreyse, da at 
tage Norske ti! leere, son; kunde i den Sted bruges.

Endeligen at mail havde sturfet og forsogt i nyt Felt efter Ru- 
chengiangernes Angivelse, men formedelst Moratzer, Vand og uartig 
Steen ikke kan komme i Dybet, eller finde noget tilstrerkkeligt, ogom- 
endstwnk etRygte var udspred af visse Persohncr, at der fandtes og 
vare flere Berg Barker, som naste Sommer skulde fremvises, dem 
man nu ikke torde opdage, faa var det dog tvivlraadigt, tilraade helle
re at forsoge paa andre Steder, i sar i Lrundhiem, Stavanger og 
Nedmes vehn, fornemmelig i Lrundhiem, hvor der siges at stal vare 
et KaaberVerk, og formedelst i den Egn og Revier, hvor man har 
Arbeydet, Gangerne i Ven faste haarde og steile Klippe og Bierge, 
efter Bergmands Kyndighed ikke vil fette i Dybet, da de af den faste 
Steen fortrykkes og forskydes, og forvandles til quartzig, graa og 
uadel Steen, afraader aldeles mere at eftersoge Ertzer og Metaller i 
dette District; her man observeres, at ovenbemeldte Blye-Grube 
ligger nar ved Kongsberg, omtrent een fierde deel Miil Sonden for, 
og siden der tales om Steenens Bestassenhed og de steile Klipper og 
Bierge, man nasten maa troe, at dermed menes selve nu varende 
Ertz-Bierg, hvor Selv-Gruberne ligger. Ligcsaa om det Rygte, at 
naste Sommer stulde opdages andre Crtzganger, som nu ikke kunde 
ffee, for andres SK)ld; hvorfore foreflaaes, at Kongen maatte of
fentlig lade bekiendtgiore, at hvo font vilde etter kunde opfinde eller 
opdage noget stulde nyde en tilftrakkelig Findelen.

Disse Tydske Bergtnand med samt Bergdriften stode under 
Hartvig Huitfelrs til Schillbred (een Herregaard paa Eger) Direction/ 
som kalder sig selv Kongl. Majest. Arnt- og Berghauptrnand i Norge, 
han blev siden forleenet med Mossdal og Rachestad, og synes Stat
holder Jens Juel at have haft Ober Directionem Man har ikke kün
det undlade at anfore dette, siden disse Steder laae saa nar Selv-

Verket,
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Verket, og at Beretningen er skrevet Anret tilforne, og den sidste 
Regning siunme Aar 1623 in Majo, neppe 7 à 8 Uger forend Solv- 
Verket blev funden, og tillige hvor uskikket de nnsane dette District til 
nt indeholde adle Geschlche, Ertz- og Metallgcenger. Hvorledes de 
ere blevne til Mode, da man simr ester opfandt de riige og adleErtzer, 
fom tilforne ikke havde ladet sig tilfyue, kam man ikke vide; Saa me
get bor man troe, at Bonderne her omkring, maa da allerede have 
lart at tiende een Ertzsinffe fra anden Steen, og vceret opinarksom- 
me paa den Fliid og Uinage man giorde sig, for at opdage Ertzer og 
Metallgcenger. Og merkelig er det Sagn, fom forud gik Aaret tilfor
ne onr nye Anviisninger og Ganger. Det maa og ikke forbieganes, 
da det er bekiendt ved hvor mange adffillige Tilfalde Berg Verker 
komme for Lyfet, at den 24 Martii 1623., gandske nyelig forend 
Solv-Verkets Opfindelse, stede et saa heftig Iordstialv i dette Rige< 
som tilforn ikke havde varet fornummet, mueligens derved noget los
revet af den Ertz fom forft blev paafundcn, fom kunde bestyrkes ved 
een af de Efterretninger man bar om dette Golv-Verk, nemlig: at 
neden for den faa kaldede Chriftiani 4ri Grube, almindelig med hos
liggende Gott mit Löttig Friderich kaldet Aongens Grube, 
i een Dall, var et Satter, hvor en stor Steen var nedfalden stadet 
Skraaberg hvor bemelte Kongens Grube ligger, og at den strfte Fin
dere Chriftoph Groswald ved at banke paa denne Steen losklappede 
noget, heorudi var Glas Ertz fom han antog for Blye.

Hvad nit selve Solv-Verkets Opfindelse betreffer, da har man 
derom adskillige forstiellige saavel skrevne, som trykte, Efterretninger, 
som bande differerer i Aarstattet som Aarftns Tiid, og andre Om- 
standigheder. Dm beromte og larde Doa. Ole Worm er dog den 
som forft og meest fuldftandig har givet nogen Efterretning derom, 
som Autor til Mufeum Regium og andre har til deels efterfulgt, men 
da de mueligens ey felv havde feet Staderne, og der tillige findesnogen 
Forstiel bande i de trykte og utrykte, nodes man til nt prove dem, for 
at udlede Sandhed paa det narmeste i een faa markelig Opdagelse.

® 3 Om
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Om Solv-Verkets forste Opfindelse.

Man har tilforne bestrevet Solv-Verkets Situation , og at Ertz 
Bierget er en Green af stor Fieldet, font stiller Tettmrarken fra 
Nurnmedal og Sandsocrr, son; paa de Tider laae under Lensberg- 
Lehen, og omenöstwnt disse Fielde ikke kan beboes, saa gives der dog 
herlige Grcesgange her og der/ hvor de omliggende Bonder om Som-, 
meren farer til Setters med deres Qvceg. Iblant andre som 1623., 
i samme Forscet drog der hen/ vare Chriitopher Loftftuen, eller som 
andre ncevne ha;n Chriitopher Groswald (*)  og Arne Werp fra He
denstad (et Annex under Sandsvcer) son; havde deres Scetter-Stutt 
mellem den store og lille Joens Knuten. Efter Worms sigende: Men 
Scetter Stutten har nok ligget font foran er meldt, neden for Kongens 
Grube, da det andet Sted synes ikke beqvem til et Scetter. Imedens 
de her opholdt sig, fandt Chriitopher Groswalds ©øt; Jacob og Arnes 
Daatter, da de vogtede Qvceget, nogle glimrende Metall-Kluruper, 
som de merkede vare baade tungere og mere skinnende end andre Steen, 
toge det med sig hiem, og gav deres Moder det, og diste igien til de
res Moend. Chriitopher Groswald, som merkede at det var Metall, 
smeltede dette, og sit der af reent Solv, som han siden, for en ringe 
Priis solgte til en Guldsirred fra Scheen (Worm setter Saren, andre 
Lonsberg) hvorover samme Sted oftere blev besogt, og undertiden 
fandtes Gediegen og reent Solv, og ellers blandet med Steen etter 
Gangart, mm da de folgte det snart til een, snart til anden, for en alt for 
ringe Priis, blev den eene af dem, navnlig Arne Werp, der ikke bar sig 
forsigtig nok ad, paagreben formedelst Mistanke afLyverie, som derved 
aabenbarede den gandste Sag for øvrigheden, og foreviiste den riige 
Golv-Aare, hvor dette fautes. De strevne Beretninger siger: at det 
forste som fantes var Glas - Ertz, fem jevnlig er forefunden i denne 
forst opdagede Kongens Grube, og at Finderne troede det var Blye, 
og derfor provede at stobe Kugler deraf, son; ikke er saa urimelig.

(*) Hr. Insticcraad Schlege! siger: at han siden blev en Bérgbeamter; Norman : ak han 1631 
arbejdede som Hcycr esier Haner, som i Muièo Regis betegnes med Metallicus,, og bemerker 
det famine.'

Slange
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slange i Chriftiani 4ti Historie siger, at denne Opfindelse skee

de ved MortensDags Tuder af en Bondedreng, fom vogtede sin Fa
ders Ovceg. Men da man paa denne Aarsens Lud ikke mere kan 
vcere til Setters, eller Creaturerne kan begaae sig paa Fieldet, saa 
er det kiendelig at dette maatte vcere urigtig. Helvaderus siger: at i 
November Maaned (1623) blev Kongen tilsendt dyrebar Materie fra 
dette opfundne; trolig da Finderne faa lcenge skmlede deres Opdagelse, 
at det maa vcere den Tiid Slange mener at det forst blev aabenbaret 
for øvrigheden, eller da Proverne bleve nedsendte; Der var altfaa 
Formodning at det maatte have tildraget sig Sommers Tiid, naar 
Bonden laae til Setters. I Anledning af Jubelfesten 1723, som 
uran paa Kongsberg celebrerede, og befandt af den trykte ordinerede 
Text og Bonner til samme Fest, at den Jubelfest blev holden den 16 
Julii samme Aar, har man erkyndiget sig for nogle Aar siden hos den 
Danske Prceft Hr. Niels Kongsberg, hvis Fader og Farfader ligele
des har varet Prcester ved Selv-Verket, hvad Vished man havde, 
at denne 16 Julii just var dm rette Opfindelses Tiid, men han havde 
intet andet Beviis, end forsikrede, at man tilforladelig kunde vcere 
forvisset, at dette var rigtigt. Dette Beviis faaer da at blive antage
lig , indtil noget bedre opgives,

Saasnart dette blev Stadtholderen Jens Juel tilkendegivet, 
lod han ved Bergkyndige Steden ftrax besigtige og belcgge, formo
dentlig ved de tilforn auferte Tydste Bergmcend, og Tobias Kupher 
paa Eger, der fom forhen er meldt, nyelig tilforne smeltede Blye- 
Ertzerne in Majo dette Aar (1623), som forefandt en Gang af en 
Fodsbrede, bvorudi baade gediegen haard Solv og anden Ertz fandtes. 
Da Kongen derom fik Underretning, lod han ftrax fra Churfyrften af 
Sachsen forffrive en kyndig og erfaren Stiger, og fra Brunsvig en 
halv Snees dygtige Hånere, og den 16 Martii 1624 , stede i alle Dan
ske Kirker en offentlig Taksigelse for denne Opdagelse. Og da jevnlig 
Lidende indlob, at det tegnede sig godt, hastede denne aarvaagne 
Konge saa betids, som Soen var aaben, Selv at tage det i Dyesyn, 
og den 24 April (1624) gik til Seils fra Sundet, og efter 2de Dages 
Seilatz den 26 April ankrede ved Bragences, hvorfra han ftrax for- 

fsyede
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fsyede sig M Stcedet, hvor disse rüge Erher vare opfundne. Man 
havde da allerede Assynket 7 Alen 2îQvarteer, og Udlcenkningen var 
i7é Alen. Skurfet blev givet Navn rtfChriftianus 4ms, nim alrnin« 
delig betegnes under det Navn af Kongens Grube.

Da Kongen paa nogle Dages Tiid havde haft Fornoyelse med 
at see hvorledes Gangene bande faidte og stigede, saa og, hvorledes de 
forandrede sig med deres Godhed, saa vel oven paa, som udi deres 
midle og nederfte Dybhed, desiigefte, hvorledes Gruberne, som af 
Markffiellerne vare anviiste med deres Lehne og Stolper, bande af 
Naturen vare befcestede, jaa og siden ved Kunsten vare forbyggede, 
lod ban sig og forlyste udi hans Overværelse at sinelte og afdrive en 
Deel Solv-Ertz, hvoraf han bekom 1 Skippund og 6 til 7 Lispund 
Blik-Solv af Drivhoerden, hvilket da det blev fiingiort, indbragte 
fiint Selv 741 Mark Ledig, hvoraf han lod mynte de Rigsdalere, 
hvorpaa sindes disse Ord: Benedidtio Domini facit divires. 
Derfra forfeyede han sig til Aggershuus, hvor fra han den iMaysty- 
lede igien Hiem, og ankrede ved Kronborg den 7 May. Disse ere 
slanges Ord Hi ft. chriftiani 4ti. Kongen holdt Maaltid under aaben 
Hinnuel paa selve Bierget, paa een Tiid da disse hoye Stader neppe 
endnu vare blottede fra Snee og Iis , og ligger endnu den Steen til
syne, sont tiente til Taffel, nemlig hvor Oberberg-Korfet er opreyst. 
Samme Tiid anordnede han, hvor Bergftaden ffulde anlegges, og til
lige lod giere Anstalt til et anseelig Hunses Opbyggelse, hvor Guds Tie- 
neste ffulde holdes. Endnu i samme Aar in September giorde Kongen 
atter en Reyse her ril Landet, meest for at beste den i dette Aar (1624) 
nye anlagde Bye med sin Befccftning Chriftiania kaldet, samt andre 
Fastninger, og tillige mynftrede Krigsfolket. De sieste ffrevne Efter
retninger siger: at han og giorde en Reyse til Solv-Verket samnle 
Gang, som er nok gandffe rigtig. Forommeldte Sslv-Ertz blev smel
tet, afdrevet og fiingiort af Tobias Kupher udi Hytten paa Eger, troe- 
lig beliggende i WeffFosien, som forhen er meldt. Han boede paa 
een af Kongens Gaarde tet her ved, Kolberg kaldet, men formedelst 
Alderdom nogen Tiid derefter fik Afffeed; asiagt med en aarlig Pem 
sion, og benccnte Gaard frie for al Afgift. Af nogle Stykker af 
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Smelte-Boger, seer man, at 1624 er Blye Snieltning steed i dm 
Cgerste Hytte, men 1626 t Len da kaldede nye Kongsbergs Smelte- 
Hytte: der bliver ikke nccvnet om Rohe eller Raasmelming.

Den forste Berghanptmand blev Adolf Frid. Grabou til Wa- 
thecher, Log ikke leengere end et Aar fra 1624 til 1625. I hans Sted 
kom Samuel Weis von Schalen fra Schweitz, som tilforne havde vce- 
ret Krigs-Contmissarius, fra 1626 til 1627, efter ham er Commis- 
sarien Grube opkaldet.

-Almindelig foregives, at Kongen strax tog Med-Participan- 
tere, som dog saaledes ikke er. Solv-Verket blev drevet allene for 
Kongens og Kronens Regning Le forste 4re Aar. Troelig at den 
langvarige og ulykkelige TydsteKriig, fom strax derefter udbred (1625) 
var Aarsirg at Geverkstab blev oprettet, forn den 19 Martii 1727 der- 
paa fik folgmde Privilegiunr, udstrevet efter en ved sarnrne Liid 
forfattet Copie.

Jens Juel, Stadtholder udi Norrige med 
hans Conforter, fik Privilegier paa 

Selv- Berg -Werket.
C4ms

<A. X W. At eftersom Gud Allermcegtigste naadigst wort Rige 
Norrige med Selv-Malm og Ertzer paa adstillige Steder rigeligen 
welsignet Haffner, och wii self pan nogle Steder faadan Ertz atwinn- 
de Berg Wercher d eß Brug, Haffner ladet ndi nccft forleeden Aaringer 
stille udi Werch, Da Haffner wii un saadant Berg-Werch, des gaud- 
ste Tilbehor og Brug, till Os Ellstelige Jenns Juul til Kielbgaard, 
wor Maud, Raad, Stadtholder udi wort Rige Norrige oc Embits- 
Mand paa wort Slot Aggershuus, med sine rned-Consorter udi it 
Conîpagnie, naadigst opdragit, oc afKongl. Gunst ogNaade, undt, 
beuilget og giffuit, och mt rued dette wort obene Bref, uunde, be
vilge og gistne, for"° Jenns Juul oc Contpagniet til famine Berg- 
Werch at udfore och holde wed lige, disse efterstreffuene Privilegier 
och Friheder. Forst Haffner wii naadigst sitmtocht og bevilget fbr"e 
Coinpagnie det gandste Berg-Werchs Brug wed Konnmgsberg udi

Z Sand-
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Sandsuer med deß Gruer, Grunder oc Forser, och ald anden tilbeher- 
lighed, fom allerede opfunden och udi Brug ehrre, eller sammeftedtzs 
herepter opsindes oc brugis kan, til Euindelig Eyendontb, den Eene 
Arssuing ester den anden, at niude bruge oc beholde quit och frie uden 
aldSchat, Tynge oc anden Besuering, udi huilchet for"'Berg Werch, 
wii oc Selv En fierde Part at hollde, naadigst sambtscht hausser, oc 
ffalfor'" Compagnies Participanter, och deres Epterkommere plich- 
tigwerre, at gissue os, och wore Efterkommere Honninger i Dan
march og Norrige for forffressuene Berg-Werch, den goedwillige 
Rettighed, fom i Tysland brugeligt er, font er dend Thiende Part af 
aldt det Sols, font paa Compagniets Wegne oc deres Omkostning, 
herefter i saàdanne Gruer gewindis och til weye bringes kan, derfor
uden oc skulle de tilforplicht wcerre, ald det Solf, de af forbemeldte 
Brug, bekommendis worder, til Os oc wore Efterkommere Konnin- 
ger udi Danmarcb igien at ftlge och oplade, och wille wii dennetn for 
huer Ledig Mark fin, lade gissue otte Rirdaler in Specie, huilke wir 
Lennem wed Smelt-Hytten wil lade erlegge, faa og Selv Solssuit at 
lade annamme, fammelcdes skal Compagniet ochfaa beuilget oc til
ladt werre, at maa brugge wore och Cronens Skoussue, fom hoes 
samme Hyt Werch beliggende ehrre, till Kuul, Biugning och Grossue, 
faa meget til famme Werch kan behossues og forneden gieres, doch 
skulle Skoussuene uddeelis udi wisst Pladser, huer Aar udi rette Tilde, 
og huggis, paa det samme Skoussue sammeftedtzs altiid kunde blifue 
wed Magt, til Hytternes beste oc Brug, disligiste hassuer wii och 
for"' Comvagnie beuilget den Gaard Berg paa Eger, for sedwanlig 
aarlig Landffyld til derris Heftes Fornodenhed, at maa bruge, saa oc 
Sandsuer oc Nummedal for en aarlig wisse Afgift, efter den Befal- 
ning derom udganget ehr; udi ligemaade hassuer wii och naadigst be
uilget Handwercks Folkit och Berggesellerne, som hoes samme Hytt- 
Werclssarbeide, at maa ocb ffulle werre ubetyngget och frie for alle 
Schatter, Daalcrgq oqUdffrissuelse, Schydtzfard og anden saadanne 
Bcsneringer, och ffulle de niude de Privilegier, font ehrre andre Ste
der forundte, hvor Bergwerch i Brug ehr, schal och hermed for'" Com
pagnie werre Schiott undt og guissuit, saa oc frit oc nbehindret, at 
maa bruge, huis Vandlob, Elve, Becke oc Stromme, tilsimutte

Hyt-
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Hytwercb kand findes tienligt at werre, uden nogen Afgift, saawtt 
wir oc Cronen derudi ehrre tilberettigte. For det sidste, haffuer wii 
oc naadigst beuilget og tillat for"' Compagnie seif at maa haffne, och 
holde Fall wed Berg-Werchet, Huis Handtwerchs Folchet, Bergge- 
sellerne och andre, som hoes Berg-Werchet arbeide, kunde haffue for
noden til derris Underholdning oc anden Nodtorft, och skal det werre 
Cornpagniet ftiet for, samme Wahre inden oc udenlands at maa 
hente oc kiobe, huor dennem det best kunde falde belejligt, och ffal 
ald Proviant, ftemmit All undertagit, derudi Riget werre Toldfrie, 
doch witle wii iche forstaait haffue, nogen Kiebiuandskab derunder 
at maa driffuis; diste for"' Benaadninger oc Privilegier, som wii af 
Kongelig Macht, Gunst oc Naade for"' Jenns Juul, med sine Med- 
Consorter paa for"' Berg-Werch naadigst giffuit Haffner, Wille wit, 
foros, och wore Efterkommere Konninger i Danmarch og Norge ubrs- 
deligen holdet haffne; Thi binde wii oc alvorligen befalle wor Stadt- 
holder, som nu ehr, eller herefter kommendes worder, Embidtzmcend, 
Fogiter, Borgemestere och Raadmoend, saa og alle andre, som paa 
worre Wegne haffuer at biude og befalle, at I flichteligen holder 
offner for"' Privilegier, saa Cornpagniet iche i nogen Maader hermed 
forulempes, eller til des Fremgang ffeer nogen Forhindring, under 
wor Hyllist och Naade. Giffuet Kitterhnus den 19 Martii Ao. 1627.

Ligesaa folgende af famine dato.
Jens Juel Stadtholder i Norrige sich Bref paa 

Hytte-Werchet oc andet anrorende.
Otus

W. 0. O C- Wider, at eftersom wii til Eder och Eders Partici
panter naadigst haver opdraget gandske Solf-- Berg - Werchet i Sand- 
suer udi wort Rige Norrige- huorudi wii Self en fierde Part at hol
de, naadigst hafue saurtocht, da hafue wii och iligenraade beuilget 
Eder for aarlig billig Lepe og Afgift, Smelte-Hytten, Pock-Werchet, 
Brvgger-Huuftt eg ald anden Werrelstr wed Konings-Bergit med 
buis Redskab och Tilbèhor, der findes , indtil Compagniet det at kiobe 
kunde afstced komme, saavel som Sandsuer og Nuturnedahl des wisse 

Z 2 og
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og u-uisse Indkomst, och sedwaytig Arbeid for wisse aarlig Afgift, fonr 
Eder afworre dertil forordnede Commissarier stal fettes; Sammele- 
des haffuer wii och naadigft bevilget Eder for aarlig Leie at mag be
holde Proviant Huuset wed Bragencrs, foin och huis Proviant paa 
worre Weigne til Berggesellernes Fornodenhed udi Formad indkiobt 
ehr, hwilket Compagniet doch epter Indkisbet til os statt betatte, ont 
di det behossuer, etters statt I det lgde felge och affhende det dyreste 
ylueligt ehr, och siden Eder det faaledes til Regnstab lader fore, 
dermed rc. Kilterhuus den 19. Martii 1627. .

Endstiondt diste anforte Privilegier allene ere Copier, og ikke 
vidimmde, stulde man dog troe, at de faaledes ere expederede, og, 
i Mangel af Originalerne, her indforte, muligens de og flere endnu 
ere i Behold andensiceds. I Refenii Catalogo over de Boger han 
ffienkede til Academiets Bibliothèque, ftaaer anfort pag. 369. 
Solv-Verkets og Kaaber-Verkets udi Sandsverd paa Konningsberg 
i Norge Privilegier gaves Jens Juul og sammesteds. Participanter 
af hans Kongel. Majest. 1627.23.29.31.33.43.46.47.50.

Solv-Verkets ndi Sandsver Regnebog paa hvis afSolv-Ver- 
kets Participanters er proponeret fra 7 April 1623 Mss, men for
modentlig forgaaet i Kisbenhavns Ilds-Vaade 1728.

Overleveringen af Solv-Verbet stede dog ikke forend Anret 
derefter, da Compagniet antog det den 6 April 1628., fra hvilken 
Liid foranforte Sessions Protocoll og tager sin Begyndelse, og maa 
tillige nogen anden Forandring voere indloden; thi i Steden Kongen 
i det foranforte havde erkläret sig at ville tage en fierde Part, tog 
han nu ikkun en ottende Part. Stadtholder Jens. Juul var For
mand for Participanterne; og blev da det forfte Indstud giort med 
80.00 rdlr.
Kongen 4 Part eller & p. - - - 1000 rdlr.
Stadtholder J. Juul 4 p. eller T85 p. - - - 2000
Jens Bielke p. etter p. - - - - 500
Jens Sparre p. eller /2 p. • - 500

4000 rdlr. 
Ove
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Ove Gedde ~ p. efíét p. » » - - ' 2000
Niels Hanfèn p. etter n p. - - - . - ZOO
Hendrich Poft p. dier â p. - - - - ZOO
Chriften Bang - - - - - - 2ZO
Niels Folder â P. eííet /5 p. - - - - ZOO
Kirften Doctors - - - 250

8000 rdlr.

Da Verketblev antaget, stal ingen Bergdauptmand have vceret; 
C) men Directisnen fsrtafdavcerende Hytte-Forvalter Cafpar Hel- 
bech, men strap derpaa er Doétor Medicina? Johan Friderich Nor
man, en Holstener, fom var vel anfkrevet hos Stadtholderen Jens 
Jaul, bleven beskikket til Berghauptmand.

Ved Verket var allene en tommered Hytte, opbygget sned 
tvende smaa Puk-Vcerker; Den forste Smelte-Maade er -ikke be- 
kiendt, men fyrommeldte Cafpar Helbech, fom var fra Freiberg og 
der Borgemester, indbragte den Freibergiste Methode over Stich- 
Ovnen.

Holberg siger: at Kongen forbeholdt sig everste Gouverne
ment, og paa det intet ffulde bygges paa Rov, men Bergmandff, 
beskikkedes Oberbergbauptmand ogOberbergrnester, som han felv lon- 
nede, imod han tog Tiende og Mynte-Profit: I Mangel afpaalide- 
lige Efterretninger, kan intet vist siges her om. Solvet blev leveret 
til Mynten for 8 rdlr. in Specie, som siden, blev forandret til 7I rdlr. 
da de afkortede | rdlr. bleve anseet fom Tiende af Verket. Hvad 
Holberg melder om Bergamt og Oberbergamt, bliver nok en antici
pation; thi ¡Ser#-Jurisdiktionen et ikke forend leenge derefter bleven 
ordentlig indrettet, og har haft adffillige Forandringer. Et er Dispo
sitionen ved Solv-Verket og dets ¿économie, Conventioner, rc.; Et

A 3 andet (*)

(*) Ove Gedde, som boed? gandst? noer ved Ss!v-V rktt/ figrs i hññé LiigPrñdá, ñfKoñgkñ 
fit vKK betroet Osslïgtm med Ss!v>B?rket vid. infra.
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andet en ordentlig Under- og Oberret, som stal kiende t alle Berg- 
Sager, saavel ved Solv-Verker, som alle andre Verker, og tillige 
Indseende, at Berg-Ordmnger bliver holdne i deres Krast, og at alt 
steer Bergmandst. Det varede og nogen Tiid, forend Berg-Ordnin- 
ger bleve paatcenkte. Norman klager og i sin ovenmeldte lille Trac
tat, at i hans Tiid endnu ikke var givet de ftedvanlige Friheder sour 
i Tydstland, og ingen almindelig Foranstaltninger, uden et hvert 
Verk Holte sig til sine dem givne specielle Privilegier. Til et Bevits 
herpaa, at Berg-Sager ikke bleve afgiorte ved noget Bergamt, gik 
Ordre til Eiler Urne Befalnmgsmand over Bradsberg Lehñ, at lade 
indftevne Henrich Poft for Laugmanden, i fald han ikke fortfcrtter 
Iern-Verket ved Scheen, og dourme det forfaldne til Kongen; den 
5 Julii 1635.

Saa vidt man kan udfinde, vare paa den Tiid, da Geverksta- 
bet tog Solv-Verket i Possession, folgende Gruber opdagede, nem
lig: i) gongens Grube, som dog paa den Tiid var indstillet. ' 
2) Armen Grube, som allene blev drevet tilde Fattiges Underhold
ning, som skal have givet god Udbytte, z) Printzens Grå 4) Her- 
Hog Fridcrich. 5) Courmisiarier Gruben. 6) Hertzog Ulrichs 
Grube. 7) Blyegangen og Braunschweig Grube.

Da Kongen var behceftet med den besvcerlige Tydste Krig, 
har vel muelig Interessenterne selv bestyret Selv-Verkets Drist, i 
Overlceg med Berghauptmanden og de ovrige Bergbetientere. Stadt- 
holder Jens juni og Ove Gedde vare de fterfte Participantere, og til- 
sammen eyede den halve Dee! i Verkett sour folgelig havde meeft at 
sige. Den sidste, een paa de Tider meget berommelig Mand, 
four var Admiral for de Dauste Skibe, giorde dm forste Oftindiste 
Revse, fluttet Accorten om Tranquebar, tog det i Possession, 
giorde Anlcrg baade til Byen og til Citadellet Dansborg, hiemkonr 
i Martii 1622, og ftrax detpaa blev forlehnet med Brunlaug og 
NunrmeDal i Norge, boesatte sig paa Tiste Gaard paa den Ostre 
Slide af Bergstaden Kongsberg, ved de Tider Solv-Verket blev op

fundet
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fundet (*),  font nu er udlagt til Grund og Tomter Lil Bergfolkme, og 
udgior en Deel af Bergstaden, som stilles derfra ved Elven Lauen, 
hvorover Ove Gedde lod bygge Tiste Bros, som han siden overlod til 
Participanterne, imod han deraf nsd den halve Broe-Told, som va
rede ti! 1650, hvorover siden reyste sig en Tvistighed; han havde des- 
uden derved baade Sang og Molle. Denne Mand havde Len fornem» 
meste Opsigt over Solv-Verket, saa lcenge han boede her, (**)  og hvor 
siden hans Son Oberberghauptmand Broftrup Gedde ogsaa boede, 
og stal det vare her det passerede med Bonden, som sagde: at det er 
ude med Ove Gedde, der drikker Vand og spiser Grces, siden han 
drak Thee og spiste Sallat, som da var uscedvanlig og noget Nyt/ 
i soer for en Bonde, han blev omsider Rigens Admiral og Raad.

(*) Hvad Did at Bergstaden fik forst Navn af Kongsberg, vced man ikke. Et andet Sted i dette 
Rige har ellers fordum hast samme Navn i det meste af Fremmede, saaledcs kaldet, nemlig: 
Tonsbcrg, som af Crantzio stedse kaldes Kongsberg, og af Ziegler in Scandia kaldes Kongs
berg Caftrum & Emporium, hvor ved formodentlig i seerforstaarsSlots-Bierget, som ligger 
nesten inden i Byen, hvorpaa Tonsbcrg Slot stod.

(**) Fsrend Ove Gedde reyste til Indien/ var han forlovet med Dorothea Urne, Knud Urnes 
Da atter paa Aasmark, og holt Bryllup med hende d. 22. Sept. 1622., som boede paa 
Sembs Herre-Gaard paa Eger, da han kom hiem forcerede hun til Eger Kirke et par store 
Lyse-Stager, hvorpaa i samme Anledning ere satte nogle Latinsse Vers. Gemb horde 
Kongen til, som siden gav den til Hen. Seheited, og da den med alt hans andet Gods tilfaldt 
Kronen, blev Semb soldt til Gabriel Marfelius-

Man seer ellers, at Ruthengoengere bleve Maanedlig lennede, 
endog forend Solv-Verket blev funden, ligesom i de forste Aar deref
ter: I Chriftiani Vti Invitation til et nyt Participantstab Ao. 1684, 
tilsiges fmnme Participantstab, ikke allene alle de Gruber, fom da 
vare opdagede/ men end og alt hvad efterdags enten ved Schursser 
eller Ruthengoenger opfindes. Men man finder ingen Efterretning, 
endog ikke i Optegnelsen paa alle Kongsberg Gruber og deres Opfin
dere, hvad ved Rnthengcengere er paafunden.

Af
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erfarer man, ak siden Ruthen, naar den vil, flaner an faavel uden for 
som inden Arterne, uden Forfficel, hvorpaa man mange Stoeder hav
de giort Forsog, og temmelig derefter affynket, men intet derved udret
tet, hvorfore den ikke beholdt fin Credit ved dette Verk, fan uran out
sider allene holdt sig til at ffnrfe, efter Fallernes og Gangernes An- 
viisning. Der er skrevet faa meget pro & courra om denne Naturens 
Hemmelighed, at man maa flane i Tvivl, hvnd man ffa! derom dom
me. At jo derunder er forgnnet store Bedragerier., man vel ikke næg
tes, intet storre dog end den bekienLte Jacob Atm ars i Lyon, som en
delig ved.den ffnrpstndige Printz de Conde blev opdaget, hvorom Ab
beden WaUemont har skrevet en egen Tractat, og nf naturlige 
Grunde bar vildet bevise, hvorledes dermed tilgik, forend Bedrageriet

- kom for Lyset. Han havde giort bedre at holde sig en Fontenelles Er
indring efterrettelig. (*) Pan den anden Side haves derimod saa 
mange Efterretninger,, endog nf Mcend, hvis Troevcrrdlghed man

- ikke burde tage i Tvivl, om Wünsche! Ruchens Anslag, som ofte skal 
have haft god Virkning, men Anrsagen soges snarere i Ruthengem- 
gernes eget Blod og Persons Beskaffenhed, end i selve Ruthen, 
hvorom kan eftersees Ad. Beyers o ti a Metallica; hvor han og nnmcer- 
kcr, nt finale og dove Klyster, som ikke giver starke Uddunstninger 
fra sig, ikke ere de lykkeligste for en Ruthengcenger, folgelig at de 
Kongsbergiffe Geschichte ikke vare beqvemme Steder for denne Op
findelses Mande.

Forbemelte Privilegium forunder Compagniet Kronens Sko
ve, som hos snlnme Hytte-Verk er beliggende, ligesom og hvis Vand
lov, Elve, Bekke og Stromme, saa vidt Kongen og Kronen var til
horende, og da allerede i Efterfolgelse, af de Tydffe Anstalter, befalet, 
at Skovene ffulde uddeles i visse Pladser, som hvert Aar ffn! hugges 
i rette Liid, pan det Skovene kunde blive ved Magt, hvilket dog ikke, 

saa
 

(*) A (furo ns nous bien du fait, avant de nous inquirer de la eau fe. Il eil vrai, que cette 
Methode eft bien lente pour la pluspart des Gens, qui courent naturellement à la caufe 
et paffen t par deifus la vérité du fait. Mais enfin nous éviterons le ridicule d’avoir trou
vé la caufe de ce qui n’eft point.
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saa vidt bekiendt, nogen Tlid er efterfulgt/ vilde lttññffee og haft sne 
Vanffeligheder, hvilket og er foreskrevet et andet Berg-Verks Can- 
pagnte ved disse Tüder, inan fter og her af, at dm Kongelige Mm- 
dighed Har vanet indffroenket t allene at overlade Kronen Skove og 
Stromme, eftersom Adelen paa de Tilder Eyede et ftort og vittloftig 
Jordegods her i Landet, ligs so Ni og Kronen ved adskillige LeyligheDer, 
i fter ved Reformations Tilden var tilfalden et betydeligt Jorde Gods 
i dette Rige, som siden nccsteu alt er kommet i particulaire Folkes 
Hcmder.

Da de fleeste opfundne Gruber vare paaOberberget, var man 
i Tanke at anlegge Bergstaden bagen for Kongens Grube, Sonden 
efter ned iinod verlohrne Sohn, ikke langt fra Veyen tilKullebonden, 
menda de fleste Gruber bleve fundne längere Nord efter, og i fter 
paa Underberget , og Vandfaldet gav god Leylighcd til Smelt-Hytten, 
og en beqvemmere Ven til Gruberne derfra, blev Den anlagt hvor 
Den nu er , hvorfra man regner p. p. en halv Miil til Kongens Grube, 
men meget ncrrmere til andre Gruber. For at gisre Veyen mere 
passable, blev i en trang Dahl Berget bortbroendt, ikke langt fra Sta
den, Skicegge Trcengselet kaldet, fordi en Mand som derpaa arbey- 
dede, forbrccndte sit Skiceg, hvor ftunmefteds paa den flette Field- 
Vceg alle Kongernes Navne og Chiffres er indhugget.

Anlegget til Bergstaden stal Kongen selv have giort Ao. 1624. 
Da han tvende Gange var ved Verket, og tillige giorde Anstalt til et 
Huns, hvorudi Gudstienesten for de Tydffe Bergfolk ffulde holdes.

Man finder dog ikke at nogen ordentlig Tydff Proest er beffik- 
ket foreud 1628, fem var Peter Müller fra Flensborg. Formodentllig 
at man har betient sig af en Tydff Student, da derimod alle Mini- 
fterialia blev forrettet ved Prcrsten i Sandsver, siden Bergstaden laae 
i dette Prcestegield, som derfor og nod Lon til 1628.
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De Norske Arbeydere har formodentlig sogt Hedenstad Kirke, 

et Annex under Sandsver. (* *)

(*) En Tavle hengke i dm forrige Kongsberg Kirke, som nu igien er ophwugt i dm nye Kirke 
hvvrpaa stod folgende: Anno 1633 ist das hochlvbliche Silbrr B.'rc,-Merck, alhier erfulîdrn 
»sorde». 1624 haben Ihrs Konichl.Majest. christmüdeste Gedechtnis Chustianus q uitus 
zu zweien Mahlen <« selbst bchichtiget, und darneben angeordnet, wie dns yantze Merck sä 
gebauet worden, haben auch ein ansch-lich Kvnichl. Haus, worinn-u dir Gottes-Dienst ver
richtet, hier seyen lassen. Nachdem aber solches abgebrandt, ist disse Kirche Ao.^Szr gebauet, 
«nd nun Ao. -671 durch Vorschub guter Leuche repamxi und gebessert so viel möglich gewesen.

.¿eft Gott! lass immer blühe forth
Das Bergwerck, und Dei»r werthrs Worth.

I Berghauptmand Do£t. Normands Tiid vare folgende Gru
ber opfundne Ao. 1631., nemlig: i) Longens Grube. 2) Armen 
Grube. 3) Hoffnung. 4) Charitas ikkun een Kies Grube. 5) Her- 
tzog Friderichs Gr. 6) Herren Jungen Printzens Gr. 7) Fortu
na. 8) Sachsen (das Haus Sachsen). 9) Ertz Engel Michael Gr. 
io) Commistarier Gr. n) Hertzog Ulrichs Gr. 12) Blyegangen. 
13) Braunschweig Gr. 14) Junis Gr. 15) Segen Gottes Gr. 
16) Dergleichen. 17) Quartale Gr.

Normand lod opfere en ñf de hoye Ovne, for at smelte de 
strenge Ertze, som falt ved Hertzog Ulrichs Grube.

1630 fandt man gyldiff Ertzer i Braunschweig Grube, af en 
betydelig Gehalt, de forste afdette Slags fundne i dette Rige, hvor 
om et andet Steds er anfort.

Ao. 1629 bleve opfundne Dergleichen og Segen Gottes Grube, 
som svarede til sit Navn, og een af de gavmildefte og meeft bestandige 
ved dette Verk, der afalle Gruber fadt meeft i Dybet, og endnu til 
denne Liid t Gesenchet viiser smeltveerdige Ertzer, om allene de kunde 
stoppe de svcere paagaaende Omkostninger. Hvor riige denne Grubes 
Ertzer ftrax i Begyndelsen vare, kan deraferfares, citNormand 1630 
lod i Schicht-Ovnen giennemgaae i. et Schicht een Tende Ertz (i Vagt 
p. p. 2 Centner) hvoraf i tvende Ausgiessen fik 321 pd. Verk, og der- 
udi 135 Mark 3 Lod fim Selv. Gruben var stnnme Aar 5- Lachter 
afsynket, og fandtes derudi den 7 ÄHay (1630) et stykke Selv paa 3 
Lachters Dybhed vagtig 130 Mark, men nogle Maaneder derefter i

• det
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det dybeste et endnu fterre Stykke, nemlig den 31 Augusti samme 
Aar af409 Markers Vegt, som stod afritzet r Choret i den forrige 
Kongsbergs Kirke C) og blev tareret 3272 Specie Rigsdahlers Veer- 
die, hvoraf Kongen lod mynte 3000 Specie Rigsdaler, som han 
ffienkede til den i dette Aar oprettede Friderichsborgs Skole.

Doit. Normand siger: at der er meget som forhindrer Berg- 
verkernes Opkomst i dette Rige, som han ikke vil angive, uden allene 
at Kongen alt for sielden beseger dette Rige, da dog ingen Konge mere 
flittig og faa ofte har indfundet sig her, og draget saa megen Omsorg 
vande for Landet og Undersaatterne, at han bliver i en cerefuld steds
varende Erindring, som hellere tilkommer det Navn af dette Riges 
Skyts Helgen, end den forrige, og som i Særdeleshed paa alle mue- 
lige Maader sogt at befordre Berg Verkernes Opkomst.

• Normand klager og at Verket ikke var forsynet med fornoden 
duelige Berg Arbeydere, og tillige over visse Persohners Egennyttig
hed, hvorved han forstaaer nogle af Interessenterne. Manden var 
geraaden i Tvistighed med disse, saa der blev anordnet en Commission 
dem imellem, men da Commissionen tog sin Begyndelse, practicere- 
de Normand Protokollen og Papirerne til sig, giorde sig usynlig, saa 
man siden ikke veed hvor han blev af.

I hans Sted blev Johann DiegelBerghauptmand, dog ikkun 
en kort Tud; thi han er dod enten sidst i Aaret 1632 eller forsti Anret 
1633. Han nsd desuden 200 rdlr. af Iern Verks Compagniet for
at gaae dem til Haande. In Novembr. 1632. vare en Deel afInte- 
resienterne forsamlede med Johann Diegel paa Kongens Vegne, som 
beflnttede allene at drive 10 Gruber, siden det vilde "blive nestenumue- 
lig at holde dem alle i Gang, formedelst det faste Berg og de smale og 
tynde Gange. ■ Adskillige Betientere o'g Arbeydere aflagde; de ovrige 
maatte lade sig korte i deres Len.

A a 2 Den (*)

(*) Denne Asritzmng sindes nu i det Kongl. Ampthuus med Uuderffrift: Benediítio Domin1 
^Divites facit. As. 1630 beu Zl August ist alîhier zu Königsberg ia Segen Gottes Grube, 

dergleichen Stücke gediegen Silber gewonnen, io gewogen 409 Mk. und taxirt worben »oe 
3272 Reichsthaler.
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Den 29 Julii 1632. udkom Kongel. Forordning: at hvo som 

herefter opfinder nogen Ertz-Grube, eller vil den optage og bruge 
(undtagen Gattdfvoer, fem det fammestceds allerede prioiligeret Coru- 
pagnie allene vedkommer) skal det vcere den; frit for at verre sig om 
Participantere, og skal nyde Privilegier og visse Aars Tiende Frihed; 
Herved maa erindres, at strax efter Solv-Werket var opfundet, at 
Kongen den 25 Oetobr. 1624., forundte Johann Poil Borger og Indl
ånere i Kisbenhavn, fom tillige var Myntemester, og Herman 
Krefcing med Conforter, at maatte bygge Jern-Hytter og Hamre 
adskillige Steder i Norge, four allerede er bekommet, eller derefter 
kan findes, frie for al Lynge og anden Besvcrring, at maa mod billig 
Betalning strax annamiue Bcerums Jern-Werk, men strax at fort
satte det, og intet Werk längere ligge end et fierding Aar, forundes 
Kongens og Kronens Skove, ssm saa vidt muelig er, saaledes Aar- 
lig hugges, at de iglen kan tilvoxe, (nemlig i visse Parter) nogle visse 
af Kongens Gaarder Werket tillagt, betale 24 skill, af Skpd. i Told ; 
at dette Cornpagnie og ingen anden vcere berettiget til Jern Verkerne, 
og dersom afdem selv etter deres Bud noget Berg-Werk afSolv, Jern, 
Kaaber, Blye etter anden Ertz, nogensteds i dette Rige Norge heref
ter kan blive funden, stal dette Compagnie vcere det forbeholden/

Trende Aar derefter den 17 Octobr. 1627, blev famme Com
pagnie forundtet mere omstcendelig Privilegium, beraubende sig paa 
Det forommeldte, nemlig: at dette Cornpagnie og ingen anden i Nor
ge maa anordne Jern-Hytter, Hamre og andet niere Berg Werk, 
bande Selv, Kaaber, Blye og hvad Navn det have knude, dertil 
ffienket demJern-Bierge, Vande og Stromme, Jord og Grund ti! 
at bygge Berg-Verk paa, og fremdeles bevilge og tillade, at bemelte 
Johann Poft med sine Conforter, maae frie bygge og bruge de Stoe- 
der, som til deres Foretagende kan tiene, besynderlig hvor tilforne 
haver vceret Hytter og Hamre, faa ingen Sang eller Qucern, som 
ere etter derefter blive bygt stal komme til nogen Hinder. Hvad op- 
findes ffulle hannem forst tilbydes. Alle de Grunde, Jorder, Vand 
og Stromme, Skove og Fosser, som kunde me Compagniet tkiv 
ligt, gives og bevilges det og deres Arvinger til evindelig Eyendom,
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frie og frelste, soul stal besigtiges og dennem fklodes af viste Depute
rede, at tnaa Pantscette, scekge og afhcende til hvern vilde, sita loen- 
ge det forbliver til dette Brug, og ingen stak bygge eller bruge nogen
steds Hamre, Hytter, eller begynde noget Berg-Verk i Norge, eller 
derpaa forhverve noget Kongelig Brev, fa'a fremt det ikke af Com- 
pagniet forfommes. Ligeledes forundes det 10 af Kronens Guarde, 
ncrst ved Hytten beliggende, frie for Skydsfcerd og Flotm'ng, frie at 
indfore Proviant og anden Nodtorft til Verksfolkene, som indkiobes 
ndi Dannenrark og Norge, foruden Told eller Paaloeg at give i Nor
ge, dog dermed ingen Kisbmandstab at drive. Ingen understaae sig 
at gisre Forhindring med Lommer Flaade, at paadrives Dannne, 
eller Dam-Stok, ey heller paa Flom eller Vand i nogen Maade. 
Verksfolkene at.voere frie for Udskrivning bande i Fred og Feyde Tiid; 
Dog maa ingen antages i Verkets Tieneste, four til Soes have deres 
Ncering. Ingen understaae sig at forpagte eller forpagte lade nogle 
af de Skove, som ere beliggende paa 4 Miile noer Hytten og Ham
meren, solli allerede i Brug er, ey heller de Skove paa 4 Miile noer 
de Steder, som herefter til stig Brug kan blive tienlige. Endelig, at 
samme Privilegier skal blive forbedret naar derom ansoges.

Afdette ersirres, hvor meget det var den berommelige Konge 
om at giere, at befordre Bergdriften i Norge, og at dette Compagnie 
var eene berettiget til alle Slags Metaller i det gandffe Rige, og in
gen anden. Endelrgen, at dette er den forste Grund til Iern-Verker- 
nes Friheder, nemlig 4 Mules Circumference, Friegaarder, frie for 
Udffrivning, frie Indkiob af Proviant rc.

Da Johann Poft ikke kunde. bestride diste Berg-Verker, afstod 
han endeel deraf til Mogens Gu'denftierne til Fulletoft, Befalnings- 
mand paa Warbierg, Steen Willumfen til Tousens, Admiral paa 
Brcemerholm og Biskoppen Mag. Niels- Simonfen Gloftrup. Efter 
Johann Poftes Afgang, maatte hans Son Henrich Poft, som eycde 
Ts Deel i Solv-Verket, boende i Scheen, skille sig af med endeel af 
Jern Verkerne, da han og Med-Arvinger ikke formanede eene at fort- 
ftctte deur, saa Participanterne ffilte sig ad, folgelig ey heller i Stand 
til at benytte sig af det givne Privilegium i Henseende til andre Me- 

Aa z taller
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tal'er, hvilket synes at verre Anledning til forommelte Forordning af 
29 Julii 1632. (*)

Det heder vel efter den ssrevne Opteigning over Sslv Verkets 
Ober- og Bergha.uptmceud, at Daniel Barth, som. Oberbergmefter 
forte Directionen fra 1633 til 1642, men det kan ikke vcere; chi han 
var aliene Hytte-Skriver t den Tiid, og Jacob Woiiner, som Berg- 
Geschworner for ham. Men da Barch var visselig en brav og Berg- 
kyndig Mand, og vel anskrevet hos Interessenterne/ i Scerdeleshed 
hos Ove Gedde, som troelig, fornemmelig styrede Verket og boede 
Ler ved/ saa har Barth rnueligens haft meeft at sige.

1635. var Kongen atter her i Landet, koin til Flekkeree Havn 
Len 30 May, siden til Kobbervigen, derfra til Bragnas, siden til 
Scheen, og kom den 13 Junii til Kongsberg, hvor han i tre Dage 
opholdt sig, besaae Gruberne, Solvsmeltningen, Afdrivning og 

Bran- 

(*) Ved Forerningen i Opstoe den 5 April 1631, beholdt Henrich Poft og Med Conforter Fos« 
sum og Barboe Jern-Verker, de øvrige Ba:rum og Ejdsvold Jern-Verker sorbrmelte Mo. 
gens Gyldenftierne | Part. 2) Steen Willumfen KU BesaluingsMÑNd over Rtins Clvsier 
-g Purt. 3) Henrich Rantzou yy Part. 4) Iver Wind Part. 5) Henrich Wal
kendorf yj Part. 6) Bistsp Mag. Niels Simonien Gloftrup yTj Part. 7) Borge
mester Anders Peder (én 5 Part. 8) Lauritz Runs Part. 9) Henrich Fyrren i 
Kiobenhavn yt6 Part. 10) Johan von Deeider Raadmand sammesteds /2 Part. I!) 
Poul Trane yV Part. 12) Niels Tolder y5 Part. 13) Ancher Schröder y- Part. 
14) Frantz Peeket yL- Part. 15) Chriften Bang Part. Fossum, eller font det til
forn kaldtes Hytte-Wrket, bliver nok ellers det erldste Jeru-Verk her i Riget, saa vidt man 
kan finde. Der findes endnu Rudera ester smaae Smelt-Ovne i Udmarkerne nm ved Hiem- 
me Gruberne, og bliver nok det Jern-Verk Agricola taler ont ved Scheen eller Schide at 
have ligget. 1602 den 24 August blev det forundt Jörgen Brokkenhuus Konge!. Secretaire 
imod 20 gamle Dalere as Hytten, hver rode Skpd. stsbt Jern. Den 8 Junii 1611, blev 
Verket bcsigtiget, og befandtes gavdffe forfalden. 1625 2 Octobr. gik Ordre til Eyler Urne, 
Befaliiingsmand over Bradsberg, ak overlevere det til Johann Poft og Herman Ktefting. 
Den 5 Julii 1635 Ordre til Eyler Urne at tiltale HenrichPoft, fordi Verket ikke blev fortsat. 
Det kom omsider i Preben von Ahns Eye; I hans Tiid, eller maastre fer, blev der indrettet 
Canon Stoberie, som tonge gik meget vel, Franste Folk blev mdsorstrcvne, fom giorde Indret
ning dertil. De beste Malme ti! saadant Brug findes og ved dette Verk, som giver et over- 
maade fast og stark Rue-Jern, der lader sig Hamre og drive. Og endnu i de seenere Tilder ere 
disse Malme, som de beste og beqvemmeste forte derfra til samme Brug til et andet Berk.
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Branding, lod uddele Penge blaut Berggesetterne, som spillede paa 
deres vris en Comoedie for Kongen. Derefter reyfte til Christiania 
for at see hvor vidt var bleven bygget paa Slottet og FeftningM/ som 
og paa Kirken; Siden giorde han en Tour til ovreRomerige, After- 
dahlen og Hedemarken for at tage Berg-Verkerne i Ayesyn, som en
ten lange havde varet i Drift eller for nyelig optagne.

Paa den Tiid ska! der have varet en zvOBergarbeydere, deels 
Tydffe deels Norffe ved Verket, foruden de Unge i Pukvarkerne og 
anden Steds/ ogBetientere/ og ved denne Kongens Narvarelsegiort 
narmere Anstalt til Guds-Tienesten/ nemlig: at Hoymesse ffulde 
holdes Tydfk og Aftensang Danff Pradiken, Loverdag vare hviile 
Dag for Arbeyderne, da der og skulde holdes Tydff Pradiken, og 
hver Dag Bon i Kirken. Den Tydffe Praft var allene Sogne- 
Praft og havde en Norff Capellán.

Anno 16)3, dede den ferste Tydffe Sogne-Prceft, La Niels 
Jörgenfen, blev kaldet til Norsk Praft/ som oppebar alle Praftelige 
Accidentier, og altsaa ene Sogne Praft, deriinod varEgidius Hoyer 
bestikket/ som Tydff Pradikant og tillige Skoleholder, som dog 1655 
blev tillige virkelig Sogne-Prceft. Hvor varsoin man paa de Lider 
vare over Skovene, maa dette auferes: at der blev forbuden intet 
Lommer til Kirken maatte hugges narmere Kongsberg, end halvan- 
deil Mill, og de narmefte Bender paalagt at anskaffe en Lornmer- 
Stok til Kirken, ffm vare paabnden da Kirken blev bygt Anno 1631.

Og da Kongen seeneftvar her i Landet, havde han fornummet at 
Almue:; ikke var vel til Freds med Berg-Verkers Anlag, saa at de i 
Laug og Samqvem truede dem, sorn ville opdage saadanne Ertz- 
Bierge, formedelst befrygtelig paakommende Tynge eg Besvaring. 
Hvnfore blev befalet: at hvo son; lader sig forlyde enten lonlig eller 
aabenbare at true eller afffynde nogen fra at aabenbare fligt, ffalned- 
ffikkes paa et Aars Tiid, ligesom Forseelsen er, udi Jern paa Brce- 
merbolm. Finderen af Smeltvcrrdig Ertz, hvor tillige Forhaabning 
er, haver lo rdlr., og siden naar Verket kommer i Stand, et etter 
toe hundrede Rigsdaler, og frie for Arbeyde ttl Slotte og Gaarde. 
24 Febr. 1636. Da der endnu ingen Berg-Medicus var ved Selv- 

Ver-
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Verket, blev Apotheqveren i Christiania tillagt aarlig Len, for at 
detiene Bergfolkene med Tilsyn og Medikamenter, og et Kongelig 
Monitum til Stadtholderen Clmftopher Urne af 1639. 21 Decembr., 
det han stulde tilholde de residerende Lanicher, saa vel fom Participan
terne i Solv-Bierget, at de ikke forholder Apothequeren sin Lon.

iste Qvuartal af 1636 fradraget alle Omkostninger, var Over- 
stud 8000 specie Rigsdaler, som Proportionalster til de 10 Par- 
ticipantere bleve uddeelte (*).

(*) Den 2den Martii 1636 fik Oluf Parsberg Bcfalmngêmand i Trundhikm, med Oafpar 
Chriítopherfen , Otte Jacobfen Lork , Jens Friis vg Morten Lari en QJt’l'W ot| Jndvannev 
i Trundhiem Friheder paa et Kaaber-Verk paa Atteroen i Indeherrens Provstie i TrundhieniZ 
Stist, laenge siden à

Anno 1638 den 9 September, gik Kongelig Ordre til Hyler Urne og Ove Gedde over 
Tombera Lchn, Nie's Hinfen Laugmand, Niels Tolder Borqemesier, at domme mellem 
Jern-Berks Participanterne om nogles Gield og Jadffud; Nemlig Lars Runs, Chríften 
Bang, Anders Pederfen MpUtMester, fon! sidde U)ldige. En füadñN Ordre ligesaa fif IO 
Skptenrber 1638 nogle Jrringer mellem Jern - Veris Compagmet. Ao. 1641 den 8 Julii 
Kongelig Ordre ti! Stadtholder Chriítopher Ume, ak iglen ligge under Lehnet de Gaarde, 
som vare Jern Becks Participanter forundte, medens Verkäme vare i deres Esse, ligesaa er 
nogle as Christiania Laugstoe!, der under vare, da at komme tilbage igien.

1642 blev Hannibal Sehefted Stadtholder udi Norge, og i 
samme Aar blev den Grube fundet, forn er opkaldet efter Harn nem- 
lig Hannibals Grube, ligesom een seenere efter hans Frue, nemlig 
Fräulein Chriftiania. Og maa det vel voere denne Hannibals Grube, 
hvortil, fom Slange beretter, at der blev forskrevet et Antal Bergfolk, 
henved 200 fra Tydstland, og opstikket til Kougsberg, muestgens 
at den efter Ordre udstadde Beretning om Selv Verket af 15 August 
Dette Aar fra Jacob Wo ilner Berggeschw orner, Daniel Barth Hytte- 
Skriver, David Lippert Einfahrer og Lruels Olfen, har dertil givet 
Anledning, hvorudl de forklarer Verkets Drist , og at det steer paa 
sparsommeligste Maade, og at Smeltningen saaledes da indrettes, 
at man sparede 40 Skpd. Blye aarlig. At Gruberne bleve dybere, 
Fordringen tyngere, mere Vanddrcrgtige, Stenen fast, at Ganger- 
ne falder afog til, fnart mcrgtige, snart sinale, snart cedel, snart 
ucedel, og bliver nu allene bygget paa de fornemste Gruber, stnlle 
man nu legge flere Folk af, vilde uran ikke lcenge have Berg-Verk; 

thi
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thi ffulle Gesencher og Feltotter ikke drives, og allene udhugges Stros- 
ferne, vilde Gruberne inden kort Tud blive som en Sump, ligesaa 
om ikke Stollerne bleve drevne, maatte de fleste Gruber forlades, 
omendffient der vare gode Anbrucher, og at for io Aar tilforn var 
Verket endnu ringere end nu, begierede at Kongen, i Epempel af an
dre Lands øvrigheder, vil konune Verket til Hielp, paa det Verket 
iglen kan komme i sin Este.

Fra den 6 April 1628., da Verket blev overladt til Partier
pantere, til den i Januarii dette Aar 1642., har Kongen haft i 
Tiende - - - - - 57106 rdlr. 2 mk.
og i Udbytte for sin ottende Part - - 5740 rdlr. 21 mk. C)

Udi Chriftiani 4ki Recessaf 1643., blev Forordningen af 1636. 
igientagen, om Findere, og de som afffrcckker dem at aabenbare det 
fundne, og i samme Aar (1643) blev Hans Siegfried von Liitcicha- 
wen til Kmehlen, af en berominelig Sachsisk Adel, indkaldet til 
Oberhauptmand over gandffe Riget, og General Commando over 
alle Erh-Bierger og Mineralier, saalcdes at alle(^) Berghauptmccnd 
og Befalningsmcrnd, saavel sorn alle Bergofflcerer og Bergarbeydere 
hannem i Kongens Sted med Eeds Forpligt, og ellers skulle vcere han
nem tilgedan, og paa Kongens Vegne byde og befale; at forlehne nye 
Berggange, gamle Gruber og Stoller; at alle Stridigheder udi 
Bergsager ruellem Iern-Verkerne eller andre Bergfolk, famine udi det 
Bergamptfor ham, som Oberberghauptmand at forebringes og rettes, 
men de som ikke af hannen: udi deres Ret kunde adskilles, da for 
Sradtholderen, eller endelig aldeles for Kongen at komme og anbrin
ges; hvilket siden udi et Rescript til Stadtholder Hannibal Sehefted 
den 20 Martii 1644 blev tilkendegivet, som derpaa den 29 Martii 
samme Aar udgik i Trykken ; derudi og at alle og enhver maatte ftge og 

skurffe (*) (**)
(*) Den 28 May 1642 fik Peter Grüner Myntemester, Peder- Niel len Renteskriver, Joachim 

jr gen s, Kongelig Cammertiener, Privilegie paa Gulbrands Dahlens Kaabcr Verk.

(**) Herved sorstaaes Diretteurer og Forvaltere ved andre Verker, saaledes ka'drs Otto Lorck 
Berghemptmand paa Qvichne KaabwVerk i Chriitiani 4ti Tud, som blev siden Foged over 
Hrkdalen.

Bb
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ffurffe efter Metaller, Malm og Mineralrer, og udi forste Lagé- 
maal at ftefte, dog at De saadaut efter fordum vores Oldefader Hr. 
Chriítianí Z'ii heylovkige Ihukommelse, udas Ehmsyrstendonr Sach
sen reciperede Bergforordning anstiller:c. Rescriptet til Stadtholderen 
er paa Tydsf. Og da brunette chriftiani zni Bergordning tikf'orne ikke 
havde vcereti Brug eller i denne Konges Tiid paaberaabt, ja neppe var 
at finde, er det snart troelig, at denne Oberberghauptmand har bragt 
Den i Erindring. Ved denne Anstalt er det man forst finder, at Berg- 
Sagerne skulle afhandles ved en separat Bergret, hv.ortil man ikke 
tilforn finder noget Spor.

Ved en Konges Miffive til Stadtholderen af 24 Marin dette 
Aar (1644) bliver befalet, paa det Skovene til Solv-Verket kan bli
ve sparet og bestiet, at der stal haves flittig Indseende, at der ikke 
udfores eller feiges strå meget Sang-Tommer af Numedahl, og at de 
alvorlig straffes, soul understaae sig saadant at giore.

Efter Doit. Ole Worms Beretning var det denne Oberberg- 
hauptmand, son; ved Areudal, iNedcnces-Lehn, ved Gaarden Bar- 
Loe (ikke Barloe) opfandt en Guld-Mine, sortagtig, bemengee 
med Katte-Selv og Glimmer, som holt ved Proven pr. Centner 146 
Mark Selv og derudi 38 Marker Guld, hvor afîorm havde Prove 
i sit Mufeo. Deraf stal vare flaget de hele og halve Dncater, som 
forvares paa det Kongel. Kunst kammer, med den Inscription: Ju- 
ftus Jehova Judex. Men denne brave Mand dede kort Tiid deref
ter, blev fyg paa Bragen ces, og dede da han kom til Eger Prasie- 
gaard, og blev begravet i Bragnces Kirke. Efter en Optegnelse paa 
deKongsbergiffe Berghauptmcrnd, stulle han vare dod 1645., fom 
ikke stemmer med Slanges Beretning, som siger : at hans Eftermands 
Instrux er dateret 7 Junii 1645. Udi Stadtholder Hann. Sehefteds 
Protokoll findes et Brev fra (*)  ham til Eftermanden Oberberghanpt- 
mand Lopin, hvorudi efter Kongel. Befalning reeonnnanderes Bro
deren Henrich Frid. von Lürtichov/ at Vilde gññe hñM til HaanLe 

udi

(*) I denne Sehefteds Prstvkoñ »evnes vg strives denne Mands Ravn VEípine pñg. 28). 0« 
-Oberbñgh. 6ecic!e udi ñne Breve kalder HñM Leßin,
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udi dm afdede Broders Efterladenffab, dat. is Julii 1645,, og et an
det af 22 IM til Cancelern, Generalkrigscommistairen og Laug- 
manden, at verre Heinelte Hen. Frid. von lü; ficho w assisterlig udi 
alt det, fom kan geraadc dm Afdede til ZEre, i Særdeleshed at over
lade ham, hvad Sted t Kirken han forlanger til Begravelse, formedelst 
Mandens Byrd og store Fortienester. Han har og -haft Part udi 
Eidsvolds IernVerk; og i Anledning deraf, Ordre fra Stadtholde
ren til Mag. Kield Srub kmd andre, fault til Chrift. von Lüttichow 
at indfinde sig, for at giennemgaae Eidsvolds Iern-Verks Regenska
ber. Our denne steuere Lümchow har veeret en Broder til Hen Af 
Dode, eller hvor ncer ham beflccgtet, vides ikke.

- I Lüttichovzs Sted blev atter en fremmed Mand beskikket, 
nemlig ovennieldte Johan Chnftian Lopin, Hvis Instruction er date
ret 7 Januarii 1645, og derved givet ham Coutmando over alle 
Berg-Amter og Underofficerer, fom paa Kongens og Med-Interes- 
senteres Vegne skulde ham af Stadtholderen anvises, aflegge Eeden 
efter Chrifl-iani zrii Bergordning; Sanune Bergordning at efterle
ves, og hvis noget desuden skulde falde tvivlagtigt, som Participan
terne ikke kunde foreenes om, ffulde Stadtholderen fornemme enhvers 
Mening, og efter de fleste Stemmer Let billigste og nyttigste derudr 
forordne. Forbemeldte Chriftiani gtii Bergordning blev og 1647 
xaa ny og noget tydeligere givet og oplagt, som siges paaTitulbladet, 
mon om der er nogen vcrstntlig Forffiel luellenr denne og ferste Edi
tion kan ikke siges, siden den ferste ikke haves til Efterstm.

Han ffa! selv Aaret derefter have resigneret sin Charge, gaaet 
M Tnmdhiem/ og Ler bleven den forste Berghauptmand, men om det 
allene var ved et afKaaber-Verkerne eller over alle , kan ikke for vist 
siges. Imidlertiid da Oberberghauptmand Brottrnp Gedde giorde 
adffillige Foranstaltninger ved de Nordenfieldffe Verker, saa maa 
hans Myndighed ikke have strakt sig vidt. I et af Geddes Breve, fom 
synes at vcere skrevet 1655 tii Krag til Erichsholm, staaer diste Ord: 
Gud forlade Loppin, fom er den eneste Aarffge til al Len U-orden ved 
de Nordenfieldffe'Verker, som jeg haaber inden Aaret kommer igien 
ffa! vcere aldeles affkediget.

Bb 2 Loppin
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Loppin blev og citeret for Oberbergampts-Retten pnaKongs- 

berg formedelst hans egennyttige Forhold , men findes ikke, om nogen 
Dom ham overgik, eller hvor han siden blev af. . Den 19 Junii 1645 
fik denne Mand Ordre fra Stadtholderen at forfoye sig til de andre Ver
ker, fornemmelig til at eftersee Guld-Minerne i Nedenccs Lehn ved 
Merdoe eller Barboe, da Navnet er ulceselig, som og et andet Sted 
if Miil fra Kragerse/ og at nedfende til Kiobenhavn nogle Prsver 
Deraf..

I et seenere Brev af 14 Deeembr. 1645 til Kongen: hvorledes 
det er beffaffen med Chriftoph. Gioes Guld-Ertz (*)  det haver jeg end
nu hverken af Oberberghauptmanden, etter andre kundet fornemme, 
at noget vift skulde vcrre Eders Kongel Majeft at fortrsste, med rnin- 
dre Oberberghauptmanden, som jeg dog ikke vil formode, ey forftaaer 
Haandverket i at probere ret, eller at tzet fordolges, og at Loppin 
stal vcere betankt paa at folge Stadtholderen til Kiobenhavn. Afalle 
Omstændigheder synes, at .der ikke bar varet meget ved disse Guld- 
Ertzer, maastee allene et Spor af Guld. I samme Relation anpri- 
ser Skadtholderen Marfilierne, som ftode i Forstud i den Tud over 
200,000 Rdlr., hvorledes de med saa megen Bekostning havde byg
get og fortsadt adskillige Berg-Verker her i Riget, som Kongen ved sin 
Ncrrvcerelfe stal befalde, og nu for nyelig optaget et Kaaber^Verk t 
Tellemarken, som formodes at blive det rigeste i Norge, (**)  og giver 
Kongen et stort Haab om alle andre Berg-Verker, hvorledes de dag
lig forbedrede sig. Vift er det, at disse Marfiber kom Verkerne me
get til Hielp. De havde Part, foruden bencevnte Kaaber-Verk, i

(*) I beti Afhandling om de NorAe Guld-Miner er der givet nure sul? stirndlg Efterretning om 
dmne Guld-'Ei'tz, og at Chriitopher 'G fíe maatte afstaae tii Kongen Barboe Jern-Virk. 
Hvortil maa legges, at Chr. Give derfore fik Gñbygaard, en Hrrregaard i Dannemark, vid. 
Wieiandts Ltrrde Tidender.

(**) Paa dette Kaabcr V.rk r.dstñdde Kongen, selv nñrvñrende i Ahrendal, ben 27 Julii 1746. 
til Gabriel øg Selio Marfelius, Peter Grüner Myntemest r, og Job. Ga arm and. Kaaber-
Ertzeu fandtes paa Skibdal, (Siettenberg, Enersrud og Breche i Gransherret, og paa Hoqen- 
bogt i Hi terdal i Tellemarken, visselig nogle af disse m-'gct rigeErtzer af Lazar, Kaaber, Glas 
og Fahl-Kaaber Ertz, men i t n haard Quartz og smule Ganger, saa dette Vrrk efter saa Aar 
blev igien nedlagt.

Lokens
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Lötens Kaaber-Verk Nordenfields, i Bcrrum (*)  Edsvolds og i Mor
lands Jern-Verker- det sidste ved Krageroe, som for lcenge siden er 
nedlagt, eyede desuden ct temmelig Iorde-Gods her i Riget.

(*) De havde fa art Privilegier xaa Bærum Verk i Chriftiani 4ti Tiid den 2 den Junii 1641., 
hvorndi den eene as Brodcrne kaldes den yngere Gabriel Marfelius, fom blev confirmem paa 
Aggershuus den 30 August 1648 as Kong Friderich den zdie, og derudi tillige tilladt Selio 
Marfelius, paa egen og Broders Gabriel Marfelius Kongelig Factor i Amsterdam hans Deg
ne, at optag? baadr gamle og nnr Jern-Verkrr, Sonden og Nordenfielbs.

Merkelig at nestcn paa samme Tider, som bisse MaiTelier befordrede saa meget Berg- 
Verkernes Drist her i Landet, at en anden Marfelius ,■ en Danst Mand, om en Brodcr ester 
nær beflægtet, vides ikke, var den forste, som med en Hollænder Akema, opbragte Jern- 
Verkers Drift i Rusland 90 Verster fra Mostou, som endnu stal rare i fuldkommen Stand. 
Da denne Marfelius bode, kom hans Son fra Dannemark at arve, men sirax bode, vid. 
v. Havens forbedrede Efterretning om Rusland. Man skulde nestcn troe, at dette haver været 
Peter Marfilius Kong Chriftian 4dc Factor i Rusland, som havde saa stor Deel i den Han
del mcd Grev Waldemare Forchav-nde LEgtestab med en Rncfist Princesse, og som stod saa 
ve! anssrcveu hos den da værende Czar, og af Kong Chriftian 4de blev nobiliteret. Forbe- 
melte G i,lie! Marfelius var nogle Gange her i Landet, men boede i Am sterdam z om det var 
ham eller Faderen, som var indviklet i den Affaire, hvorom Greven as Eftrade melder i fit 
Brev af 29 April 1638., vides ikke, c-amme var all'rede Kongelig Faetor 1641. Derimod 
har Selio Marfelius, Broderen med Familie, længe bort i Christiania, havde Titul af Berg- 
Mrkernes Præsident, undertiden Bergamts-Raad, og tilsidst tillige Directeur over Post-Væse
net, formodentlig dsd i Christiania, han stal og have hast en Son, som hedde Gabriel Mar
felius vid. de Tronhiemste Handlinger om Löckens Kaaver Virk. Een Johannes Mn-feiius 
blev Anno 1689 eller 1690 Bcrgraad i det RordenfielLste Bcrgamt; om "eu Gon eller hvor 
nær bkstægtkt til Selio Marfelius, er nvis om. Han med Statholder Gabel og Rcntemester 
Müller kycde Lokkens Kññb.r-Verk Armo 1672., maa alrsaa have været en Son af 
Selio Marfelio.

I et seenere Brev as zi Decembr. 1645 igientager Stadtholde- 
ren Berg-Verkernes lykkelige Fremgang, og synes ligesom han vilde 
opmuntre Kongen Selv nccrvcerende at tage dem i Ayesyn.

Af en Beretning fra Daniel Barth til Rigs-Admiralen Ove 
Gedde afn Febr. 1646./ fornemmes/ at der da blev bygget2O Grub
ber, nemlig 7 paa Ober Berget og 13 paa Under Berget. ' At Ertzer 
i nye Braunschweig Grube beviste sig Gyldiff. Ligesaa nye Juuls 
Grubes Ertzer. Runder, at man ikke niere maa broendeKull ved og 
om GruLerne, for at spare paa Skovmi Noerheden.

B b 3 At
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At Smeltningen er meget forandret, de smaa Stich-Ovne 

gandffe afskaffet, eg derimod foretaget den Ioachimffe Maade 
(über das Höltzlein) at fmelte, hvorved fpares meget ^hje (vid. fupra) 
og Kull, da man tilforn maatte have 2200 Lcester Kuli, kan man 
nn komme ud med 1500, ikke at tale om andre Fordele, i Scerdeles- 
hed, at man nu kan smelte om Vinteren med Vand, som ikke blev 
holdt mneligt, men nu har continneret 2de Viniere. For.r.aner, atElve- 
Ariften rued KulLe-Veed fra Nummedal maa paadrives, lrgesaa at 
Kiefen af den nye Kaaber-Grube i Sandfvcer, som nu bruges til 
Rohe Smeltningen, givex faa megen Kaaber afsig, at den stopper 
Omkostningerne, og tillige giver Overskud. Over Hovedet vare Gru
berne i god Stand, omendffiont de bleve dybere og vidtloftigere, haa- 
ber man, naar man har redelige Folk, fom gier hvad dem tilkommer, 
og tillige at det lesagtige Levnet kan hemmes, fem tager fra megen 
Overhaand, at Gud ikke vil lade sin Velsignelse blive borte.

Af en Tabel, vises de da i Drift vcerende Gruber, deres Dyb
hed og Belcrg, som her ikke an fores, siden man maa ftemfcette en 
seenere af 1648.

Endelig (1646) indfandt sig den gamle cervcerdige Konge for 
den sidste Gang her i Landet, efter saa megen udftaaet Moye og Be- 
svarligheder, han havde i sin gandffe Regierings Liid, men fornem- 
melig i den sidste uformodentlige ulykkelig Svenske Feyde. Han lcrng- 
tes selv efter at forfare dette Riges Tilstand, og blev ikke med mindre 
sine Undersaatteres Forlcengsel og Gloede modtaget, som end mere 
blev forsget, da de horde Ham offentlig at takke dem, og beronrme de
res Troeffab og Dyd, og deres Tapperhed mod Fienden. Reysen be
gyndte den 30 Junii, og havde i sit Folge Rigsadmiralen Ove Gedde 
ög den forrige Stadtholder nu Canceler chriftoph. Urne, hvilken 

, Reyse varede 7 Uger. I seer bleve Bergverkerne tagne i Kyesyn, 
baade Solv-Vérket og Iern-Verkerne, som paa den Tud et og anden 
Steds vare anlagte. Det behoves ikkun kortelig at anfsre, siden det 
andre Stceder niere omstændelig er beskrevet, at, forend hans Reyse, 
var der indberettet, at et Slags Guld-Ertz var bleven opdaget; Kon
gen reyste selv derben nnat beste Steden, og forde deraf en Deel 

Ertz.
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Ertz med sig til Aggershuns. Og endffient, ey allene Mynte Meste
ren Friderich Grüner og Guardeiner Chriftopher FriderichHerman, 
men endog andre Bergkyndige, fom havde tient ved Gnld-Verkerne i 
Ungern, ncegtede aldeles, at Ertzen var Guldhaltig, gav Kongen sig 
dog Selv den Moye at prsve den, og lod bygge enOvn, ogfikGnld 
deraf, og er denne Ertz som det Guld siden blev udbragt, fom Le faa 
kaldede Brilie-Ducater nied de Ord: Vide mira Domi, ere stagne.

Hvad videre om denne og flere andre Guld-Miner paa den 
Tud her i Riget bleve opdagede, er mere udforlig i det Stykke om de 
Norffe Guld-Miner.

Man man forundre sig over de store Fatiguer, og den Moyo 
denne gamle Herre i sit 70 Aar gav sig, at reyft fra Sted til anden, 
for selv at tage alle Ting i Dyefyn; Men det bliver og Sporsmaal, 
om Vedkommende ikke for meget bemoyede Herren L sin store Alder, 
da man og finder, Hans Krcéfter fra den Tiid af meget svekkedes, og 
han kort derefter endte sit Liv.

I Lopins Sted, blev Chriftopher von Hünicken, ved Kon
gens Ncervcerelse her i Landet, in Julio 1646 indsadt fom Oberberg-- 
hanptmand. Han ffal formedelst en overmande Fedme ey have vce
ret i Stand til at befare nogen Grube. I den skrevne Optegnelse pan 
de Kongsbergiffe Oberberghauptnicend, ffulde han vare dod stimme 
Aar 1646, og begravet i Opfloe Dom-Kirke, som er urigtig, da 
han har underffrevet Regningerne for Anret 1650 fom boesadt paa 
Kongsberg.

Om den bekiendte Mag. Kield Stub. Provst og Preest til Ul- 
lensager, fom i den nyekig varendeSvendffe Feide giorde saa godTie- 
neste, som Sehefted meget betjente sig af, og til hvem findes adffiklige 
Ordres udi bemelte Stadtholders Brev-Bog, ved de Tider bleve de 
Embeder betroede, som Provsten Cold tillegger ham i Confilium & 
iudicium Epifeopi licitum, vides ikke, deriblant Directeur over de 
Oplandffe Berg -Verker. (*)

.(*) Dea 79 October 1646 fik Joachim Jrgens, Kongelig Kñinmáner, med Interessenters 
Privilegiu«! paa Rsraas Kaah'.'Mrk udi Holtaalrus Prñsrcgidd, med4Mcs LircLMsmntz 
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Her vil man anftre en Optegning paa de i Drift vcrrende Gru

ber i Julii Manned 1648/ med deres Dybhed og Belwg.

Kongens Grube afsynket - 
Hilf Gott zu Erß - - - 
Alter Schürf Junge Sophia 
Armen Grube - - - 
Neben trum - - - -
Des Hr. Jungen Prinßenö Gr. 
Herßog Friderichs Grube 
Drey Brüder Grube - - 
Keller Grube - - - - 
Sr. Samuels Grube - - 
Neben trum - - - - 
Herßog Ulrichs Gr. - - 
Commissarieu Gr. - -
Englische Grus - - -
Salomons Gr. - - -
Fräulein Chriftiana Gr. - 
Licht-Loch - - - -
Hannibals Gr. - - - 
Neue Braunschweig Gr. -
Alke Juuls Gr. - - ,
Neue Juuls Gr. - - - 
Neben trum - - - -
Segen Gottes Gr. - -
St. Chriftopher der kleine - 
Kupferberg vermgs Wa - 
Sum. 23 Selv og i Kaab. Gr. 204¡30¡i9¡ 2ij 181 292 Personer.

Ober-Berget. 
Jacob 

Buchbach 
Schicht - Mester.

Uuder-Berget.
Andreas 

M a d t z e n 
Schicht - Mester.
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Tvende
rundt omkring forme Berg Derk, og ingen anden tilladt nsgen Ertz eller Fundt-Grube, udaf 
hvad Metal og Mineralirr det og-verre kan, gamle eller nye Gange. Ak betale Ts!d, fom af 
det Guldbrandaîste K«aber-Verk. Overladt alle Skove, Kronens, Gejstlighedens eller andre

Under-
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Mandtallet 292 Person.

Tvende Pockverker. Et rned 9# det andet med 6 
Stempler.

Derud i, 3 Stigere, 3 Schlemmere, 3 Büntrekkere, 
4 Pukkere, 13 Baffere, 16 Optrekkere, 1 Ud- 
l.ber - - - 43 Person. 43 ?

I Hytten, 3 Krum-Ovne, 1 Sticy-Ovn, 
2 Driv Ovne, 1 Seiger-Ovn, 1 Rost- 
Ovn, 3 Rost-Senge, 1 PockBerk 
med 6 Stempler.

Derndi, 1 Afdriver, 7 Smeltere, vKneg- 
te, 3 Kuttbroendere, 12 Kull-Knegte 
foruden Beedhugger, 1 Tonnneriuand 

Paa Berg-Staden, 2 Snrede og 4 Sme- 
de-Drenge

31 • 3$

6 * 6 <9
Paa Berget, 1 Kullbramder med 2 Drenge 
Pligts-Foged med rde Bcegtere -

3 4 3 -
3 9 3 •

En Barberer ined 1 Dreng 2 2 -
1 Prcrft og 1 Skoelemester 2 - 2
i Borgmester, 1 Bergffrivere, 1 Bergge- 

schworner, 3Infarer, 2 Schtchtlneste- 
re, i Proberere, i Hyttenskriver - 8 - 8

Summa 390 Person.
Der-

Undersaattcre tilherende, samt Elve, Fosser, Vandfald og Stromme inden Circumferen« 
k.en, dog til ingen préjudice. Tilladt uden Circums.'rentze paa andre Steder at optage Brrg- 
Verkcr rc. Dette Kaabe-r-Verk stal forsi verre optaget as Anders Olfen Prsvstl over Dalene, 
og as hans Sviger Soa Lorentz Loifius Schicht-Mester ved Qvikne 1644. bebygget. Prov
sten med Sviger-Sonnen afstod til sorbeineldte Joachim irgens de to tredie Parter; men disse 
Kaaber Gruber vare larngst tilforne opdagede, nemlig 1620 af en Bonde Hans Asien, fom 
dsde 1683, irñ Aar gammel; thi da Gruberne laae i et ode Field afsides langt fra Boyzderne, 
og besværlige Vcye, har det givet Betænkning at giore det fsrste Bnleeg.

Den 30 Januarii 1647. blev givet Henrich Tott Bcfalninqsmand paa Bergens Slot, 
Friheder paa et Kaaber-Verk ved Lillcdal i Sundhords Lehn. Havde tilforne faaet Privile
gium paa et Jern-Vcrk sammcstkds, men da Jern-Malm forandrede sig tilKaaber, stede 
denne Forandring.

Cc
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Deriblant - - 240 Norske

og . 150 Tydffe
Summa 390.

Endftiont man i trykte Skrifter ikke finder at Kong Friderich 
den zdie ved sin Hylding 1648, har vccret ved Solv-Verket, faa 
stuttes det dog afadftillige Omftcendigheder, baade at han var en faa 
stor Elftere afChymien, som af det hans Chifre med de andre Kon
gers ftaaer udbugget ved Skiccgge-Trcrngstet. Man finder dog in
gen Anstalt fra ham, uden allene at Almuen udi Saudfvcer ved Fles- 
berg bleve befriede fra halv Skat lige med deres Naboer udi Rolloug 
Prceftegield. (*)

O

1651 maatte Stadtholder Idan nidal Sehefted guitere sin Stadt' 
holder Charge i Norge, og overgive til Cronen alt sit faste Gods og 
Eyendomme i Norge, deriblant Deele han havde tilvendt sig t 
Solv-Verket, det gandfte Guldbrandsdalfte Kaaber-Verk, fom og 
Eidsvolds og Juels Rud Iern-Verker.

Af en Kongel. Ordre af n August 1651 til Borgemester Dani
el Barth, og Forvalter Baftian Spann over bemelte Guldbrandsdahls 
Kaaber-Verk, skulde Sehefteds Berg-Verker tareres, derved blev 
Kongen Eyer medhmts tilforne tilhorte af-å Deel i Solv-Verket. 
Foruden hvad Sehefted var forlehnet med afKronens Gods, ftal hans 
eget Jorde-Gods belobet sig reduceret til Hart-Korn efter Tarten 
4849 Tonder Hart-Korn, belobende sig til Et Tusinde og nogle Hun
drede heele Bondergaarder, foruden Saugbrug, Skibe, rc.

Dette 

(*) Den 5 May 1650 fik Lauymandm i Wiigen Hans Frantzen og Anders Svendfen i Christi
anshavn , Privilegier fer Jern-Verket ved Ahrendal, soin Kong Chriitian den 4de tilhav He
de sig af Chriitopher Giöe, ni d 4re Aars Tiende Frikhed, siden Verket ffulie transporteres an
densteds hen. Kongen lovede ey mere at overlade Jern-Malm fra Htt- Vcrk, som tilforn v. r skeet. 
Mas Ovnen blev forstok til Baaseland, tt par Mile Aster sor Ahrendal, almindelig kaldet 
Barboe Jern Verk, er vu sor en 30 Aar siden flottet noget lKngere Asten, og heder nu Revff 
Jern Verk.
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Dette Aar 1651 vare Participanter i Solv-Verket:

Rongett - 9
32 9

Ove Gedde - - - 8
3 2 - 8

Jörgen Roienkrantz 4
32 - 4

Despartiste Arvinger - - 32 - 2
Canceler Bielke - - 32 - 3
Niels Han fens Arvinger 2 

3 2 - r
Niels Tolder ° - - - 2

3 L - 2
Abigael, Otte Knudiens - - - I

3 2 - i
Gierrrud, Chriften Bangs - - - I

3 2, i
32

Og stal have giort i Udbytte 375 rdlr. pr. Lod, tilsammen
12000 rdlr.

Men om dette var for et Aar etter Aarlig, veed man ikke.
Det er ti-forne sagt, at Rigens Admiral den berommelige 

Ove Gedde, var baade den ene af de ftorste Interessentere udi Solv- 
Verket, og boede paa Tiflegaard ved Berg-Staden, og tillige havde 
den meefte Indseende med Verket, som forft var forlebnet met) Brun
lang og Nummedal, siden med Tonsberg, tilsidft med Bradsberg. 
Denne Mand ansaae Solv-Verket for een saa vigtig Sag, saa vel for 
det almindelige, som for sig selv, og tillige de idelige Forandringer ved 
Directionen, at den ene Fremmede efter anden indkom, uden nogen 
synderlig Fordeel for Verket, vel vidende, at man behovede at locre 
Videnstaben af andre i seer af de Tydste, som fornemmelig dyrkede 
denne Sag, og frem for andre Nationer havde derudi den storfte Er- 

V farenhed, lnen tillige at Berg-Verkerne vare best tient med at styres 
ved en Indfod, cæteris paribus, end at staae under een Frernmeds 
Direction. Befluttede derfore at anvende een af sine Sonner til den- 
ne vigige Sag, nemlig Broilrup Gedde, som troelig havde tilbragt 
sig nogen Kyndighed om Berg-Sager, da han i Ungdommen blev 
optrukket ved Solv-Verket, og lod ham til den Ende udreyse, forat 
beste andre Berg-Verker, og at forstasse sig de dertil behovende Vi
denskaber og Erfaringer. Bistop Er. M. Grave blev anmodet, saa 

C c 2 vel



204 D. Historiske Efterretninger
vel af Admiralen, som og af Lehns-Herren i Christiania Hendrich
Lindenav, at anfore deres Born paa Deres udenlandffe Reyse, som 
undfiyldte sig. Af nogle faae Blade, fom si-nes at have vcrret denne 
Broflrup Geddes Reyse-Journal, erfarer inan at han med Distincti
on har over alk opfort sig, og vecret vaade ved det Keyserlige og andre 
bosser, men forneminelig befeet de Sachsifie, Ungerffe ogBshmisse 
Berg-Verker. Til den Lutherske Kirke i Gomorra fiienkede han 200 
Fl., og havde i Folge med sig Joh. Barth, een Son af Borgemester, 

• Daniel Barth , fom Berg Secretaire og Daniel Htiienbach ; havde med 
sig en heel Deel Kongsbergifie Ertzer, deels til at fiienke bort, deelstil 
at prove. I Sachsen tilhandlede han sig 4 Kurer i Marienberg. Rey- 
sen er foregaaet i Aarene 1651,52 og maafiee lcengere, bragte-med sig 
hiemHofraad Haffii Son, som siden blev den forste Bergmester Nor- 
denfields, samt en Tax, four blev ham recommenderet afChnr-Pr:n- 
tzen i Sachseir, som og blevSchichtmefter Nordenfields, som sees af et 
Ärev han har skrevet til een af sine Venner i Sachsen, som han kal
der sin vertraute vorige Schlaf- und Schlegel-Gefell af is Julii 1655, 
efter han var kommet hiem iglen 1653, faa han ikke allene befaae 
Bergverkerne, men end og lagde selv Haand paa Arbeidet. Udi 
samme Brev beretter han at vcere nedkaldet af Kongen, at han og 
Frue (*)  begge meget Naadig modtaget af Kongen og Dronningen; at 
8te Dage forend han kom til Solv-Verket, var den Grube Gottes 
Hülfin der Noth (1654) for nylig opfunden, som baade har hiulpet 
Verket af sin Nod og Gield (18000 rdlr.) og forfkaffet Geverkffabet 
et Udbytte af 11000 rdlr. (troelig stimme Aat 1654). men klager, at 
Verkets Ganger ere smale og allene at anfee for smaae Drunnner 
(Trümnrerlein) ikke vil scette i Dybet eller cede! i deres fulde Strog 
fra Stoff til Stoff. At alt hvad vindes er ncrften Gediegen,. gandfie 
hviid i den faste Steen. At i Landet ere skionne Kaaber Verker, fom 
Dog behove 24 à 36000 rdlr. Indfind, men betaler sig rigelig. At 
man har Fattelse paa dygtige Bergarbeidere. Endeligen, at imedens 
han vari Dannemark (een 6 Ugers Ttid) blev han udncevnt til Rigens

(*) HWs Frur var Anna Sabina, m Datter fif Renttmcßer Müller, som dede I68z.

Ober-
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Oberbergbanptmand (*)  rued 3000 rdlr. aarlig Gage, at hoeves af 
bethKongel. Tiende, og at Kongen paa hans Forestillelse oprettet et 
Oberbergampt, besadt med dygtige Mcend, fom holdte deres forste 
Session paa Kongsberg afvigte Quartal Reminifcere.

(*) Ha« kalder sig Rigens Obåghaupimand, som asie de store Embeds-Mernd paa dm 
Did kaidir ßg irrend Sonvrraiyitetm.

Den Kong!. Ordre desangaaende, siden den ikke tilforne er 
bekiendt, ansees vcerd her at anfore:

FRIDERICUS gtius. Giere alle vitterligt: At Vi for 
nsdvendigt og godt haver anseet et Bergampt i vort Rige Norge at 
lade anrette, saasom Vi og det hermed forordner og indretter, hvor 
efter Bergordmngen stal procederes, dommes og udfores alle deBerg- 
Verks Sager, som for samme Ampt indftevnet bliver, og stal derfra 
ey andensteds hen, end for Os og Vores Elffelige Dannemarks Riges 
Raad appelleres. Bemelte Bergatnpt skal have fuldkommen In
spection Disposition over alle Skovenes Hugst, Stromme og Almin- 
dinge ved Berg-Verket ncer liggende, saa viit Norges Lov tilstader, 
og andre dertil berettiget uden Skade. I ligemaade ogsaa over alle- 
haande Metalliske Gienge og Mineraliffe Gruber, Hytter, Ham
mere, Smedc-Verk og attehaande Facturer af Metaller, hvad Navn 
de og have kand, fom nit udi Brug ere, eller herefter opkomme kunde, 
saa at alting med beste Maneer og Ordning derpaa brevet og forrettet 
vorder, og hvad Privilegier, som efter OmstcenLighederuesBeffaffen- 
hed kan eragtes Participanterne at forunde, derom kan Os af be
melte Bergampt underdanigst Forflag gives. Fra bemelte Bergampt 
skal aarligen underdanigst Beretning i Vores Cancellie indstikkes o;n 
alle Berg-Verkernes Beskaffenhed, faa og Forflag hvorledes de udi 
bedre Stand kan bringes, havendes tilberlig Indseende at Vores og 
Kronens Interesse ingenlunde forsommes eller misbruges, mens UV 
borlig observeres og enhvers Ret iagttages; til hvilken Ende udi Amp
ler ogsaa skal holdes og foyfcerdiges adskillige Berg Boger, hvorudt 
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alle brugende Gruber og beteilige Stromme, hvad heller de ere bygde 
etter ubygde, med det Gods, Skover og Leylighed, som dennem ved
kommer, og enten allerede ere under publique etter privat Brug bebre- 
vede, etter til nye Brug oprettet, og hvis etters udi Amptet passerer 
og befluttet vorder, stal af Bergamptffriveren indfores, protocotte- 
res, og til Vores Rigens Tienefte forvares. Dersom nye Berg- 
Verker optages, hos Oberbergmefteren muthes, og af hannem for- 
lehnes, det stal af Oberberghauptmanden og Bergamptet consirme- 
res, samme Muth-Seddeler stal isigemaade i Bergamptsbcgen ind
fores, og Participanterne dertil angives, som Bergordningen videre 
formelder. Naar og Anpart til andre forhandles, stal det i bemelte 
Oberbergampt tilkiendegives, saa at de som selge kan afstrives, og 
de som det kiobe iglen i Bergbogen antegnes, med mindre sain me 
Handel stal voere Krafteslos. Dersom og saadan Irring og Tvift udi 
nogen BergVerks Sager kunde forefalde, hvorom intet udi Berg
ordningen meldes, etter og Oberberghauptmanden med Participan
terne ikke kunde foreenes, det stal for Vores Stadtholder udi bemelte 
Norge pro Tempore indkomme, som de nccrvcrrende etter deres De
puterede, Vota, Rationes og Meening haver at fornemme, og det 
som per Majora best og beqvemmeligft til Berg-Verkernes Fremgang 
kan eragtes at forordne, etter og Sagen til Os at henvise.

Forbemelte Bergampt etter Collegium, stal have sin Tilsam- 
lnenkomft, hvert Aar eengang etter to efter Fornodenhed, fornern- 
rneligft naar der er Market i Vor Kiobsted Christiania, og paa sam
me Sted forrette, hvad dennem efter Bergordningen og deres In
struction vedkommer, og stal samme Oberbergampt udi efterfolgende 
Personer beftaae, nemlig: een Vores Oberberghauptmand, een 
Assessor, een Oberbergmefter, een Bergamptsforvalter, een Tien- 
destrivere, een Hytteforvalter, een Bergmefter fra Selv-Berget, 
een Bergalnptsstriver, tvende Geschworner, een Nordensields der- 
udi beregnet.
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Dog ville Vi Os have forbeholden, udi Denne Bergampts 

Anrettelfe, ester Tud og Leylighed at forandre, tilsatte og fratage, 
efterfoin Vi naadigst kan eragte til Vores og Kronens Gavn og Beste 
at kan geraade. Thi byde Vi og befale alle og enhver, fom herudinden 
benevnet er eller Vedkommer, sig herefter, fom foreffrevet staaer, 
med og udi bemeldte Bergampt at rette og forholde under Vor Hyl
dest og Naade; Ladendes det ingenlunde. Givet paa Vort Slot 
Flensborg, den 16 Augustii Anno 1654.

Under Vort Zignet
F R I D E R I C H.

L. S.
Last og forkyndet for samtlige Bergampter, og tilstadevarende 

Ober- og Underftiger paa Amptstuen den 16 Septembr. Ao. 1654.
Ved J. Bofkman.

Dette Oberbergampt holdt sin forste Session den 10 Martii 
1655, hvortil man indkaldcde alle Participantere etter deres Fuld
mægtige , af alle Berg Verkerne i Riget. I Retten saddeOberberg- 
hauptmanden Broftrup Gedde, Asiesior og Oberste Hans Jacob 
Schort, Oberbergmester Daniel Barth, Oberbergamptsforvalter Se- 
baftian Span, (*) Tiendestriver Peter Je fen, Hytteforvalter Nor- 
denfields Henrich Sigismund Halius, Uttderbergmester ved Sslv- 
Verket David Lippert, begge Gefchwornerne Adam Meisner og Ja
cob Buchbach.

Ligeledes modte Henrich Geisler Gegenschreiber paa Solv- 
Verket, font paa Participanternes Vegne indleverede et Skriftelig 
Indlag; fra Roraas modte DoEtor Johan Irgens ; Paa Lephines 
Vegne / hans Tienere Hans Nielfen (skal nok vare forrige Oberberg- 
hauptmand Lopin). Fra det Barboiffe Iern-Verk Hans Nielfen 

Chur- 

(*) Endffisnt denne Mand staaer her som Jurist i Berg-Sager og er af samme Navn, som Autor 
til Speculum juris Metallici, bliver det formodentlig nok tvende differente Personer.
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Churlandff Fuldmcegtig (*)  med endeel anbre¿ endeel udeblev gandfke; 
Og blev den Gang intet foretaget uden den Kongelige Instruction 
oplcrft, og modtaget Fuldmagterne og deres Indlag, Protocollatto- 
nen ffeede i det Tydffe Sprog.

(**) Haus Son Johann Sigismund Hasfius til SvgîîSê gik til Ostindien, gistche twN. Biörns 
Enke, fik styre Midler med hende, blev Overhoved og Commendant paa Fastmugen Tran« 
quebar, gik tilbage 1716. Han blev ester sin Tilbagekomst Nobiliteret under det Navn Lilii- 
røpahn, blev 1718 Stistamptmand over Christiansanbs Stift; dede 172&

Udi forbemelte Instruction, kaldes dette nye oprettede Colle- 
gium, snart Berg- jnart Oberberg ampt; hvilket skal holdes een eller 
tvende Gange i Christiania paa beleylig Tud, ffal besattes baade met) 
Sonden- som Nordenfieldsse Bergbeamptep, og endelig finder man, 
at det havde ikke med andetat bestille end virkelige Bergfager, deri-, 
imod andre Civile og Criminelle Sager afviiste til den civile Jurisdic
tion, allene at Forhor bleve holdte ved Berg-Verkerne i paakom- 
nrende Tilfalde.

Alle Arbeydere og Betientere ved alle Verker bleve tagne i 
Eeds Pligt ti! Koligen, og Oberberghauptmanden udftadde Bestal- 
ninger under sin egen Haand; Saaledes gav Han forbemeldtelH)Hen- 
rich Sigismund Hasfíus Bestalling, soul Bergmefter og Hytteforval

ter

(*)  Vcd hvilken Leylighrd Hertugen Jacob af Curlaud ssgte gt blive Ey-re af Norffe Berg- 
Vrrkcr, fand ikke vives, vnd ey heller om det fem til Enden med denne Handel om det Bar- 
boiste Berk, men han blev siden Eyrreaf Eidsvolds Jern Berk, brstaarrrde afzde Mas-Ovner, 
i ved Eidsvold, i ved Juelsrod, i ved Viig. Denne Hertug er ellers bekiendt af hans Lyst 
Sil Negotie, Manufakturer, samlede store Midler, og indlod sig i vidt udseende Foretagender, 
tilhandlede fig Hen Tabago, drev stor Handel mrd Trælast og Jern Cansuer; desiinerede een 
af siae Sonner til at ter? den Hollandske Negvtie. Denne as eu anden Ta'nkeinaade end Fa
deren, sandt derudr ingen Smag. Den 4 Juiii 1664 blev sorbemcldte Jcrn-V rk ham over
leveret, og den 6 May 1669 udsted Privilegier. Bestod da af 2de gamle Hamre og 4 gamle 
Mas Ovner, ffutie give eeu Orts Daler af hvert Skpd. stobt eller smidt Jern i Tiende. Her
tugens Forvalter var Voikerfam, as bersint Curlandsk Adel, som siden blev Gmeralmajor, og 
er forlnedeifi hans store Bravome og kiekke Opsorsel saa vel bekiendt. Adskillige andre Curtende- 
re bleve og brugte ved dette Berk; ester dem kaldes et Sted endnu ved Eidsvolds Kirke, Cur- 
tendernes Kirkegaard; men 1673 befandtes Brrket i en meget slet Tilstand, formedelst Man
ge! paa Indskud ester Amptmand Chriihan Geddes Relatisn. Da det blev forladt, begyndte 
Berghauptmand Scbianbufch 1688 at optage det igien, som ester Beretning blev ham ss 
Kongen stimlet. (**)
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Nordenfields met» 500 rhlr. aarlig Lon af den Kong!. Tiende, af 
16 Julii 1655, inen forblev der ikke längere end et Aar. Blev siden 
Obe rbergamptsforvalter, og havde Inspection med dmKongl.Myndt 
i Christiania. Johannes Barth blev Oberbergamptsskriver og Guár
dela. Hans Fader Oberbergmester Daniel Barth dode Anret derefter 
1656, da Sonnen kom i hans Sted; Men da fornemmelig Partici
panterne i Selv-Verket, fom i andre Verker, deres Myndighed ved 
disse Anstalter meget bleve indskrænkede, fadte de sig derimod faa me
get muelig var, og udi et afBroilrup Geddes Breve til Joh. Barth et 
par Aar derefter, melder han: at han frygter at Oberbergamptet vil 
gane over styr, men forsikrer derhos, han vil fegte for dets Conserva
tion. Men nran finder dog at Sager afVigtighed, betreffende Soiv- 
Verket, ligefuldt bleve afhandlede i Christiania siden den Tud. De 
forrige Bergbauptmcerrd boede og i Christiania, men Broilrup Ged
de boede ligesom hans Fader paa Tiste Gaard ved Bergstaden. Efter 
Iustitsraad Schlegels sigende, stal han tillige have vceret forlehnet 
eller rettere Amtmand over Nnmmedal. Og kan man overalt for
nemme, at det- har vceret ham angelegen, at indfore god Skik og Orden 
ved Bergverkernes Drift, og vceret en flittig og brav Mand i sit Em
bede, uegennyttig, undflog ßg fra at blive interesseret i et fordeelagtig 
Kaaber-Verk, paa Grund, at det ikke kunde anftaae een Rigens 
Oberberghauptmand. Han forsynede Solv-Verket med dygtige Be- 
tientere, som Oberbergamptet kaldede og af Kongen confirmercde.

Joh. Barth succederede sin Fader, fom meldt, fom Oberberg
mester; begge brave Mcend; Den sidste ligesom Faderen forbedrede 
meget i Solv-Verkets Drift; Han casserede den gamle brystfcrldige 
Hytte, og opforte 1658 een Grundmuuret i Steven, med odeSmelt- 
Ovner, een Driv- og een Seiger-Ovn, og een Gahr-Hcrrd, forbe
drede ligeledes meget smelte Proceduren, indforte ogsaa i Begyndel
sen Qvik Arbeydet. Men da han befandt at Qvik-Solvet ingen Virk- 
ning havde, uden paa det reçue Gediegene Selv, og intet formanede 
paa Glas-Ertzer, Kiefer, GlanYer og Blccnder, som ikke uden ved 
Smeltning kunde tilgodegieres, frafaldt han omsider bemelte Qvik- 

D d Arbende
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Arbeyde. Ltgesaa blev giort Prover rued Boerer og Minering, men 
vilde ikke lykkes, nemlig efter gamle Maade med Trco-Pleile. Foru
den kunde denne Invention ikke have denFordeel her som anden Steds, 
deels formedelst Steenens Faftighed, men i soer den ringe vidde Gru
berne havde paa saa smale Gange, troer ey heller at Minering er korn- 
men i Brug uden mange Aar ester den Tiid, og synes forst Ao. 1633 
at veere kommen t Skik.

Saa vidt man kan erfare, gav Solv-Verket Udbytte i denne 
Tiid til Ao. 1661, da Kongen udlosede Participanterne.

Efter al Formodning har det nok vccret Broftrup Gedde, fom 
har giort Forflaget, at Kongen skulde tilkiobe sig Verket, da Parti
cipanterne har vcrret egenraadige, og ikke har vildet ftlge nogen Berg- 
mandsk Anlccg, mm blot altene siet paa det ncervceren.de, og lidet 
bekymret sig om det tilkommende; fra hvem Forflaget er kommet, 
saa maa det ansees som en god Gierning og kunde nu allerbest ffee, 
siden Kongen var bleven ene mcegtig. Forflaget fandt og Gehör hos 
Kongen, og gik altsaa Ordre den 30 Martii 1661 til Hans Jacob 
Schorr, Oberste og Commendant paa Aggershuus og Oberberg- 
amptsraad, Johannes Barth Oberbergmester og Directeur over Solv- 
Verket, Hendrich Sigismund Hasfius Oberbergantptsforvalter i 
Norge; at eftersom Solv-Verket adffiltige Gange havde stille siaaet, 
og var kommet til agters, Forhaabnings-Arbeyderue vcrret forsemte, 
og altene bygget paa Rov, tilmed ved de gamle Participanteres Af
gang deres Arvinger Aar fra Aar saaledes tiltager, at formedelst de
res Mangfoldighed og Fravcrrelse megen Vidtloftighed foraarsages, 
derfore comrnitterede strap sarnnre Forhandling at foretage, nemlig at 
udlose Participanterne, og fornemme hvorledes de vil afstaae deres 
Parter paa billigste og beste Maade, enten for noyagtig Vederlag udi 
Gods eller rigtig Betalning irdi Tider og Terminer. Interessenter
ne vare folgende paa den Tud:

Ro»-
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Kongen

* Ove Gedde - -
Jens Juuls MviNger 
Jens B:elke - -
Chriftian Sparre 
Niels Haufens Arvinger 
Nie is Tolder - -
Otte Knud fen s Arvinger 
Chriftian Bangs Arvinger

9
8

2- ?2 Då

Klebet blev saalcdes stutte t, at Kongen modtog Selv-Werket 
fra 1661 Aars Begyndelse. Efteer Holbergs Beretning, blev en 
fierde Part ansadt for 6ooo rdlr. in specie, og faldt saaledes ud, at 
Kongen endog dette samme Aar havde i Udbytte 15285 rdlr. foruden 
Tiende og Mynte profit, det sidste bestod, at Kongen betalede Interes
senterne 7f rdlr. for hver Mark fiint Solo; Men Forstiellen var, at 
Kongen tt!forne havde Indtccgt afIntereffentstabet, og nu kunde siges: 
at ban vandt fra sig selv, i seer Tienden. Af en Beregning forfattet 
af Bergamptffriver Joh. Brochman for dette Aar 1661, stemmer 
ovenmeldte temmelig overeens. Og blev samme Aar afSolv Werket 
udbetalt til Interessenterne 13051 rdlr. Kongen og Kron--Printzen 
modtog allene dette Aar i Haand-Steene for 2234 rdlr. 2 mk. 12 stil. 
8 rdlr. p. Mark.

Den 24 August 1661 blev Peter Bulke, den Tiid Cammer- 
raad og Livmedicus, siden President i Kisbenhavn og Assessor i Hoye- 
sterct, som Kongen havde megen Fortroelighed til, med Broftrup 
Gedde, Johannes Barth og Sigismund Haiiius beordrede at modtage 
Werket, og give deres Betcrnkning derover, som den 7 Septembr.

Dd 2 1061

* Den 8 August 1657 fik Ove Gedde ti! Tornenip, Ridder, Admiral, Befalningsmand paa 
Helsingborg og Preben von Ahnen til Fosims (i Tonsberg Lehn) Befalniugsmand over 
Nordlandene, Privilegier paa Ullefos eller Holden Jern V rk, med Convence as Preben von 
Ahnen, som Eyere af Fossum Jern-Vrik, fidcn det blev anlagt ikkun 2 Miile fra Fossmu 
eller HpltrVrrket, og altsaa inden dette Jern-Verkes rircnmserentze der havde 4 Müles District.
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1661 nedsendte deres Relation med Bilager. Derudi gives megen 
god Forhaabning om Solv-Verket, og endnu troer, at Qvik-Arbey- 
det vil have sin Nytte og med Fordeel kan bruges, naar Talg (In- 
siet) og andre Midler bliver brugt, for at nndgaae den score Afgang paa 
Qviksolvet. Bergme-dicus foban Orfe, (*) fom tilforne boede t Sebeen, 
havde 400 rdlr. i Len, som blev ham betalt af Kongens Mvnt, for
uden 100 rdlr. af Participanterne,-med mere andet VerketsOecono- 
mie betrceffende. Merkelig at. Bulke striver sit Navn forend Ober- 
berghauptmand Gedde. Men da baade Broilrap Gedde og Joh. 
Barth formcerkede, at Qvik-Arbeydet var mere til Skade end Nytte, 
aflot) de efter nogen Tiid dermed. Incidlertiid magte Peter Bulke det 
saaledes, at hans Son Ditlev Bulke blev indsadt i Direktionen ved 
Solv-Verket, og 1665 tog sin Boelig paa Kongsberg.

(*) Dcn 9 Januarii 1662 fi? Georg Orfe Privilegium paa et Staal-Mrk paa Brnnlaug Ncess 
vrdHollefos, blev overladt dm Konge!. Sang og Dam; Jer« dertil fra Hremmede ftieak mdfore, 
og ingen si re Staal-Derker tillades, faa lcriiqe det er i Stand, med 4 A'ars Frihed. Siden 
det var vanffelig, at faa godt Jern ti! Staal fik han den 30 Duembr. 1664 Privilegium at bygge 
Jern-Virk ved bemelte Hcllefos. Laugmand Claus Anderfen tilstå aer ham Grunde paa Hel- 
fl-raaen og Egaeiand, naar ham intet afgik i sine Indkomster, at betale 24 stil, i Tiende og 
Told pr. Skpd-, og 64 ffik. af 1 Skpd. Staal. Samme Georg Orfe vgx da ellers siven 
Sorcnffliver i Brunlaug-Lehcn.

Faderen, som en listig Mand, instruerede Sonnen, hvorledes 
han stnlde opfere sig i Henseende til Broftrup Gedde, og trodig beg
ge tilfoyede Manden Fortredeligheder, og forestillede Selv-Verkets 
Kiob, som u-fordeelagtig for Kongen. Vist nok at Kongen tabte i 
Henseende til Tienden han hcrvede i Participanternes Tiid, og den 
facile Priis paa Selvet; men det havde vel aldrig gaaet vel, omVer- 
ket frencdeeles havde forblevet under et Participantstab, som de fol
gende Tilder har lcrrt, i seer da Gruberne uanede en vis Dybhed, fol- 
gelig storre Bekostninger, da Geverkerne havde unddraget sig at for- 
folge dem. Imidlertid gav dog Verket god Udbytte.

Broftrup Gedde blev misfornoyet over man havde ladt ham 
en Controlleur ved Siden, der hverken havde nogen Indsigt eller 
Bergkyndighed, og tllligeined allene chicanerede ham, reyste derpaa 
til Oachsen, og som han selv melder udi et Brev, at vcrre der bleven 

enga- 
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engageret font Oberberghauptmand; Men da han ffulde tilbage for 
at bringe sine Sager i Orden, blev han i Hamborg liggende over et 
Aar for Mangel af Penge ; kom endelig omsider her til Landet, men 
endelig dode i Christiania 1668.

Man maae lade denne Mand den Berommelfe, det han, end- 
ffiont af en stor Familie, undstaesig ikke, ved grundig at legge sig efter 
Berg-Videnffaber, selv besaae og before adffillige Berg-Verker ban
de inden og uden Riget, u-egennyttig, opofrede sin ganffe Ciid dertil, 
sogte pan alle Maader at iirdbringe Orden og god Skik, ikke allene 
ved Solv-Verket, men end og ved alle de andre Verker, var den for
ste fom lagde Haand pan en fuldstcmdig BergOrdonance, endffi.ont 
den ikke blev udfcrrdiget.

Beklageligt naar een sitadan Mands Conduite ffal bcdemlnes 
af ukyndige. Det kunde da vel ikke andet voere end han maatte inder
lig reres over, at en saadan Mand som Buike, blev fadt ham ved Si
den, til hvis Rapporter man havde sterste Fortroelighed.

Detlev Buike med Faderen opnaaede altsaa hvad de sigtede til, 
saa nt Sonnen blev Oberberghauptmand (1665) det lod sig dog ftrax 
tilsyne hvorvidt han var den Station voxen. Han optog ftrax dm 
allerede cafferede Methode med Qvik-Arbeydet, og desformedelst gior- 
de og Forandring i Smeltningen, meli forraade sig ftrax derved, da 
det faldt alle Kyndige i Hynene, hvorledes derrned ttlgik, og endffiont 
han blev advaret, vedblev han ligefuldt, fuldt ud med Betientmte, 
i soer med Oberbergmefter Joh Barth, font var en gandffe anden 
Mand, og den som fvrft havde indbragt denne Methode, men ligest,a 
hastig blev overbeviift om dens liden Nytte og store Skade. Buike 
brugte sin Myndighed saa siet, det han casstrede dygrige Betientere 
og toge siettere i Steden, formeente Barth den Direction ham tilkorn 
font Oberbergmefter, lod giere andre Regler til Selv Kisten, faa 
Barth derfra blev excluderet. Klagemaal kom for Statholder 6 üiäen- 
10ve , font befalede enhver i Stilhed skulde forrette sin Bestilling/ 
Kongen maatte og 1667 fornye Barth sin Bestalling.

Dd z Ueenig-
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Ueenigheder tiltog saaledes, at den 2 Januarii 1669 ffeede et 

Oplob afAlmuen formedelst deres indeftaaende kon, fbm Bulke be- 
ffyldte Oberbergmefter Joh. Barth, Bergffriveren Brochman og 
Daniel Heilenbach at have foraarsaget dette. Han giorde da en Rey- 
se til Kiebenhavn den 6 Januarii 1669. Han begierede forom meldte 
Arresterede og et Forhor at blive anstiftet, som efter Longet. Ordre af 
26 Julti 1669 blev anbefalet, nemlig Oberste Han« Jacob Schort og 
Wilhelm Mechelborg. Endelig blev der giort mere end en Angivelse 
over Bulkes slette Forhold. Bulke, Joh. Barth, Bergamptffriver 
Joh. Brochman og flere Bergbetientere bleve nedkaldte til Kiobenhavn 
1669, at forhore begge Parter. Nu bleve holdne adskillige Sessio
ner i Skatkammeret/ og endelig Bulke overbeviist/ foruden anden uor
den , at han allene ved Qvik-Arbeydet og sin Smeltemaade havde fra 
1665 til 1668/ forgvaklet over 3400 Marker flint Selv. Da han 
formcerkede den riige Gehalt af den tilbage blevende Schlich/ som hav
de vceretanqvikket/ smeltede han samme med Kies/ denderaffattende 
og forud roftede Steen blev tvende Gange igien uden Blye sat igiennern 
Ovnen. Uagtet han var bleven fuldkommen overbeviist om den hoyft- 
ffadelige Procedur, lod han det dog komme til denne Eramination t 
Skatkammeret. Endeligen blev Sagen paa nye foretaget ndi en 
Commissio»/ besiaaende af Stadtholder Gabel, Rigs-Marschall 
Korbitz og den bebiente Italiener Bu mes, fern i Relationen bliver 
kaldet Excellence/ hvilken Eramination varede nesien i halvandet Aar; 
hvorefter hannem overgik en haard Dom / efter hans Forbrydelse/ som 
formodentlig er gaaet paa hans Embede, findes og at der er giort Jnd- 
forsel i hans Boehave og andet Tilhorende. Hvor han blev af siden, 
er ikke bekiendt. Af Skatkammerets Examination, kan ikke rettere 
sees, end Kongen fra 1661 til 1665 / da han var bleven cene Eyere, 
har haft i Udbytte i disse 4 Aar under et 6942 5§ à

Oberbergmefter Joh. Barth fik altsaa den fulde Direction over 
Solv-Verket Ao. 1670 midt i Aaret; til 1671 gik det endnu godt med 
Verket, men da Formaden i Bulkes Sut) alt for meget var medtaget, 
Forhaabnings Arbeyderne forfomte, er Verket kommet til agters fra 
d. 28 Julti 1670 til Slutningen af7 Manned. 1673 da Rentemester

Muller
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Müller antog Verket, er bleven udbragt i alt 17759 Mk. 12 Lod fim 
Selv, og 15715 Mk. 13 Lod Gahr-Kaaber med 150486 rdlr. 2 Mk. 
18 skl. Omkostninger. (*)

Ved Slutningen af 1672 besimdtes ved Solv-Verket
Officerer - - - 13 Tienere - - - 47
Praste 2 Helere - - - 164
Skolemeftere - - 3 Knechte - - - 91
Organist i Smede - - - 17
Medicus/ Chirurgus - 2 Pukarbeydere - - 73
Holtzfoged - - - i J Hytten - - ii
Vagtmester og Vcrgtere - 3 Tommerlncend ? - 2
Anringer - - - i Kullbromdere - - 9
Oberstigere - - 12 Bestadigede - - - 0
Understigere - - 9 Enker som nyder Pension - 15

47 ialt - 438P.
Joh. Barth Oberbergmester, Joh. Brochman Bergamptstri' 

vev/ David Lippert Underbergmefter / Doétor Derfchouw Medicus/ 
Hr. Ægidius Hejer Tydsk og Hr. Roal Nielfen Dansk Prccft; Prce- 
fte Enker/ Tydst Anne Sal. Hr. Peter Müllers, Danst Sophia Sal. 
Hr. Niels Jörgenfens.

Da nu Selv-Verket var i sit Aftagende/ begierte Oberberg
mester Joh. Barth den 15 Martli 1673 de andres Betomkning/ som gik 
derud paa: at om man aliene stal arbeyde hvor der endnu er nogen 
Anbruch, er det snart ude med Verket/ at flere kan ikke aflegges, og 
können saa ringe at intet kan assortes/ at Verket bliver immer besvær
ligere / fordrer flere Omkostninger/ med Kunster og Dgmme, flutte- 
lig at Kongen maa komme Verket til Htelp.

Ved (*)

(*) Den 24 August 1666, fandt man i Grån Nme Hvfnung et stort Klump gediegen Solo, 
5 à 6 Fsd lang og 4 Fod bred, vegt. 560 Mark, tareret tt! 5000 rdlr. in specie. Autor til 
Mufeum Regium skriver 560 pd., men det Gediegene angives altiid ved Mk. og ikke ved pd.

■ I Middelalderen betyder oste Libra det samme som Selibra eller Marke, men tvivler at det 
tiistaaes den Bemerkelsr i disse Bider. Pontcppidan regner og nogle saadanne stykker ester 
Pund, da det dog stal betyd« Mark.
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Ved disse Tider (1672) har Amptmnnden paa Bornholm 

Chriftian Gedde, Broderen til Broftrup Gedde, efter Konge!. Be- 
falning befaret Solv-Verket, som og bande Kaaber- og Iern-Verkerne 
r Norge', og givet deres Tilstand beskreven, troelig der til brugt, fom 
en Mand der har haft nogen Indsigt i Berg - Sagerne. Relationen 
synes at voere skrevet 1673.

San vidt Solv-Verket betreffer, bestod det af 8o Gruber, 
deraf 20 ubebygte, og flet Forhaabning om deur, andre 23 som hvis
lede, kunde efterhaanden optages, de 37 vare belagte.

Solv-Verket var i Gield da Oberbergnrefter Barth antog det, 
33197! rdlr., derpaa betalt til 12te Maaneds Udgang 1672.17507 
rdlr. 14 st'l.; Resten 15690 rdlr. 34 stl. Fra 5te Manned 1670 til 
12te Mnaned 1672 belob sig Indtcegten til 126530 rdlr. 67 ffl., som 
er medganet til Verkets Drift.

Gedde giorde et Forflng, hvorledes Mnnnedlig kunde spnres 
961 rdlr., Anrlrg 12373 rdlr. AL Kongen har haft af Solv-Verket 
udi 14 Aar med Tiende og Mynte-Profit 232502 rdlr., som gier 
Aarlig 16607 rdlr., og udi 1671 nnar Oberbergnmptets og Mynte 
Officerenes Gage afkortes, har Kongen haft 17564 rdlr. 20 stl. At 
samme Anr fandtes i Behold af Granaste Kaaber 2666 Mk. 6 Lod 
2 qt. 2- p., derudi fimt Solv 169 Mk. 10 Lod 2 p, og 1672 til 9de 
Octobr. 6096 Mk. Kaaber, derudi fiint Solv 292 Mk. 3 Lod 1 qt. 
i p., tilsammen Kaaber 8762 Mk. 2 Lod 2 qt. 2| p., og Solv 461 Mk. 
13 Lod i qt. p.
Knnberet à 45 rdlr. pr. Skpd. - - 623 rdlr. 3 mk.
og Selvet à Mk. 7? rdlr. - » - 3326 - 3 - 3

3950 rdlr. 2 mk. 3 stl.
Dette

Den 14 Octobr. 1670 fik Ridder og Baron William Davidfon Engelst Resident i Holland, Pri
vilegier paa Ulrichédahls Kaaber-Derk 1 oq en halv Miil Sonden for Trunhiem, og paa 
Mostamarks Jern-Vrrk 2 Miile Asien sor Trundhiem. Denne Mand blev tillige med Ge
neral-Admiral Adeler og Jonas Træl lund Assessor udi Admiralitets Collegio og Genera! Direc- 
teurer over det Ao. 1665 16 August, oprettede Salt Compagnie, som fik en hastig Ende. 
William Davidfon opholdt sig en Tiid lang i Trunhiem, men 1675 gik han til Holland, maatte 
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Dette Granalèe Kaaber blev tilforn forbrugt til ringhaltig 

smaa Mynt, men efter Commerce Collegii Anordning, ffal der nu 
myntes en fierde Part i R lr. og z Parten i Sldr. Kongen til Tien
de og Mynteprofit af hver 100 Mk. fiint Selv 240 rdlr. er pr. 
Mark rdlr.

Dette er en blot Illusion, saa lccnge Kongen er eene Eyere, 
troelig for at tilfredsstille Skatkammeret etter Kongen, for at forege 
Solv-Verkets Udbytte. Men af alt dette erfarer man, at her stcrn- 
dig er bleven spurgt om Udbytte, og saa snart det ikke er paafulgt, 
har man krympet sig, saa Direktionen ved Verket har haft megen 
Vanffelighed at bestride. Man kan ey hellere fee, at Verket paa den
ne Tiid har vccret saa farlig deran, at Regieringen havde just Aarsag 
at frygte, etter foranlediges til at afstaae det, da man havde saa man
ge Aars Erfaringer for sig, at dette Verkes Anbrucher Lage afog til, 
og naar de vilde aabne sig, kunde altid betale sin Gield. Men man 
giorde sig ikke det Begreb paa de Tider. Og endelig troer man, at 
Riget endnu ikke havde bestridet sin Gield fra forrige Tider af; Kon
gen var betcenkt paa alle Mander at forege sine Troupper, indffrcenke- 
de alle nnsdige Omkostninger, og i en saadan Forfatning faldt det 
tungt at giore nye Forssudder, vel muelig man var kommet under 
Veer med, at Kongen var bedre tient med at heeve sin Tiende og 
Mynteprofit af et Geverkffab, og saaledes vccre vis paa sit, end for 
egcn Regning at drive et faa ubestandig Solv-Verk. Og dette maa 
vel have vcrret Anledningen til, at Verket blev afstaaet til Etatzraad og 
Rentemester Müller, der forud var interesseret i andre Norske Berg- 
Verker, om han paa den Tiid stod i nogen Forskud til Regieringen, 
kan ikke for vist siges. Oberbergmester Joh, Barth synes ved diste

Tider

indstille begge Verlerne, og derimod i de 4 Miles Circumference benytte sig af Skovene til 
Trare-Last; Endelig kom Virket i Gang igien 1687. 1694 blev dette Mostamarkffr Jern- 
Verk med det Nordenfieloffc Bergampts Consence gandffe indstillet. Merkelig: at ved dette 
Privilegium ffulde alt Saugbrug og Ticrrebrcenderie asffaffes, og om Verket cy med Fordcel 
kan drives, da at nyde Saugbrug og Tmehugst i tvende Mile. Den 29 Octobr. 167® ble» 
William Davidfon confirmem Frid. Ztii den 2 August 1665 givne Privilegier.

Ee
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Tider ved Doden at vcere afgaaet, og ftaaet i temmelig Gield til 
Solv-Verket; thi efter en Beregning añscettes forbe meldte Bulkes og 
Joh. Barthes Gield til Solv-Verket, ved dets Afstaaelfe til Müller, 
til en Summa af 49871 rdlr. 18 ffl., men hvor meget deraf tilkom 
den sidste, siges ikke. Solv-Verket blev altsaa Eyendomrnelig af 
ftaaet ti! Rentemester Henrich Müller og Arvinger.

Holberg siger: for 80,000 Rdlr., men efter hans eget sigende 
udi et Forstag at ville dele Verket til Participantere af 31 Julii 168o, 
at Bygninger og Matenalier blev ham tareret for 40550 rdlr., og 
Circumference», Privilegier og andet 78586, tilfammen for 119136 
rdlr., rigtig fom af Brochmans Regning erfares, blev hele Selv- 
Verkets Inventarium tareret for 40527 rdlr. 1 mk 15 ffl., faa feer 
man og, at Lehnets Indkomster har han beregnet sig tilIndtcrgt p. p> 
aarlig for de 3de Aar 1673, 74 og 75/ nred 4485 rdlr. 22;- ffl. og an
tog det ved 8de Maaneds Begyndelse 1673 i en maadelig Tilstand, og 
beskikkede Bergamptsffriver Joh. Broch man soul sin Forvalter, og 
Hellenbach en Svoger til Joh. Barth, til Inspecteur over Grube- 
Driften og Smelte-Hytten. Müllers Sviger Son Joh. Finke mod
tog Verket af 4re Committerede. (*)

(*) Ao. 1673 d. 14 May fif Stadtholder Ulr. Friis Gylden love Privilegier paa FritzoeJern Ver? 
i Laurvigs Grevffab, som en Tiid havde tagt ode, med 4 Mfts Circumftrence, fra det 
Stad, hvor Maffvvnm da stod, eller hvor den siden maatte bygges, med al den Ertz, som i 
Circumseremen kunde findes; Ligesaa Jern Gruben paa Brostad ved Ahreudal, frir for Tiende 
i 4 Aar, siden 24 fll. afSkpd. Jern. Al Saugbrug, dj Tom nierhug st forbydes i Circum- 
firencen. Tilladt at indloft det solte Kongel. Gods Jern-Verket med underliggende Gods 
ansert ligesom detsrrige Lehns Gods. Doa stulle Griffenfeits Goards Bonder og Gods, 
og hvad derefter tillagt vorder, i fær det, som inden forommelte Greumserence kan sindes, 
være aldeles frie, fra hvad andre er bleven raakagt ved dette Privilegium. Dette er all ne det 
fsrlie Privilegium , siden den Tiid er meget mere andet bevilget og forandret, son; her er for 
vidtloftig at anføre. Paa de Tider tilhørte Grev Friis, Preben von Ahnen øg flere, Brun- 
lavas J-rn-Vrk med GtaabBerk; dette Brunkaugs Irrn-Verk ligger fra Lauro igen ikkun i 
en fierdedeel Mii! i Laurvigs Grevskab, og titt sorterer under Frille Jern-Verk.

De skriftlige Efterretninger kan ikke bestemme, hvad Tab etter 
Gevinst Muller havde ved Verket. Al mnelig Sparsommelighed blev 
brugt, og et profitabelt Geding indrettet. Han forftnede Verket 
med fornodne Victualia og Kranwahre, hvorpaa blev anseelig vun
det, og allene de Gruber drevne, hvor der kunde vcere noget at hente. 

1676
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1676 inviterede Han Participantere til et nyt SolvVerk i Numme 
Dahl i à 2 Miil N. N. £). fra det gamle Solv-Verk, hvoraf dog ikke 
blev noget. Men 1678 in Decernbr., aabnede sig de herligste Anbru- 
cher i Segen Gottes Grube, og derefter ligesaa i Gott ruit König 
Friderich, fom i en i2 Aars Liid havde været drevet i Forhaabning. 
Efter Berghauptmand Sch anbufches Beretning stal vcere udbragtr 
4 Aar fra ult. 1678 til 1682 Aars Udgang, 31336 Mk. fim Selv, en 
Skatt paa 300,000 rdlr., som fornemmelig blev hentet af Segen 
Gottes Grube. Imidlertid quitterede han baade Hellenbach og Broch- 
man, tnueligens fordi han ey vilde folge deres Veyledning, hvilke 
troelig maa have giort Erindringer om, at Selv-Verket ikke Berg- 
mandfk blev bygget, og Verket bl v overleveret til Bergffriveren Jör
gen Deliau paa Müllers Vegne, ellers forte Vice-Laugmand David 
Gorrefen ncefte Directionen, eller havde den fornemmeste Opsigt med 
Verket. De fleste Gruber indstilledes, og uagtet Verket gav megen 
Velsignelse af sig, indlobe adstiiiige Klager, baade over ingen For- 
raad af Materialier etter Proviant, og at Lonningerne indeftod 
for den gemene Mand med mere andet, da hvad sont blev vundet og 
i Christiania formyntet, blev brugt til at betale Müllers anden Gield, 
og sa aled es baade Lenmnger og Indffudder forsomte. Derpaa blev 
Generalmajor Broftrup Schort bestilt somOberberghauptmand 1680, 
en Comlnission blev fadt, til at underage Tingene, Dispositionen, 
som Müller selv klager over udi en Erklcering til Kongen af 26 Junii 
i683/ blev ham betaget, satte hatn andre Betientere ved Verket, 
troelig at Hellenbach og Brocharan da paa nye bleve indsatte, flere 
Gruber optagne og belagde, i Aelge deraf flere Stigere ogArbeydere. 
Zblant klages over ham visse Sprengere bleve paanodte, imod stor 
Lsn, som bog veed intet tnere end en gemeen Bohrere, hvilket man 
altid tilforne paa Verket vidst haver, og gior Skade, da der gaaer lige 
meget Scctte-Veed til. Ligesita over Iuftttiens Administration, at 
af Oberbergamptets Midler betimer Underretten re. Begierede til 
Slutning, at han maatte bestiertnes ved de Kongel. Skioder og Pri
vilegier, samt forundes haut 20 Aars Tiende Frihed, tilbyder at ville 
tage Participantere med sig, font han allerede Hafniæ 8 Septembr. 
1676/ og af et senere Forflag dateret Kisbenhavn 31 Julii 1680, 

Ee 2 havde 
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havde proponeret. Den Forandring blev og giort, at i Steden for 
9 rdlr./ blev ham allene tilftaaet 71 rdlr. pr. Mark for det fine 
Solv.

Allerede havde Oberberghanptmand Broft. Gedde ladet for
fatte en Bergordning for gandffe Riget, fom han og nedfendte, men 
kom hverken til Revision mindre trykt. I Anledning af nu verrende 
Irringer med Mül'er, er det troeligt, at Bergordinancen for Norge 
af 2Z Junii 1683 er kommen for Lyset, og da Joh. Brochman , som 
Oberbergamptstriver, havde den beste Kundskab orn hvad tilforne der
om var forfattet og proponeret, har han og formodentlig haft den for
nemmeste Haand i denne Bergordning, da man og finder, at han des 
Aarsage maatte giere en Reyse til Kiobenhavn, og nod 400 rdlr. for 
denne Reyse, og for hans Umage med at forfatte og reenffrive bemelte 
Forordning. Fortalen til denne Bergordinance st)nes og fornemmelig 
at sigte til Müllers Huusholdning ved SolvVerket.

Kongen maatte altsiia modtage Solv-Verket igien fra Müller. 
Efter Kongel. Ordre af 6 og 12 Octobr. 1683 til Vice Stadtholder 
Hög, og fra ham til Lauritz Lauritzfen, Johan von Cappellen, Ge
org Tax og chrift. Vyfchen Ordre af 30 Octobr. strap at tage Verket 
i Possession, forfatte Inventarium, fom begyndte den 30 ejusdem. 
Erich Walleur, som Müllers Fuldmægtig, overleverede alt;

Man finder ikke hvorledes der er handlet med Müller i denne 
Sag, og om han har nydet nogen Betalning for Verket; Hans Sag 
maa ikke have staaet paa gode Fodder, siden alting stede t faadan 
Haft, og man har Aarsag at troe, at han blev stildt ved Verket uden 
nogen Restitution; thi i den Invitation fra Kongen af26 April 1684, 
til et nyt Participantstab, heder det: Det Os frie hiemfaldne Verk rc. 
Skulde saa vcere, maatte andre afstrekkes paa den Maade oftere at 
entrere t et saadant Kiob; thi Manden havde dog ikke gandffe forladt 
Verket; Men Sagen bestod nok egentlig derudi, det han allene byg
gede paa Rov; det er at sige: det han allene byggede og drev de Gru
ber, hvor noget var at hente, og indstillede alle de andre; og de afskedi
gede Betientere har nok giort Regningen stråledes, at Müller havde ikke 

allene
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allene vundet, hvad han gav forVerket, men endog meget mere. Og 
neppe ffulde man forvente andet enten af en Eyere, eller afInteres- 
sentffab i et Verk af den Beskaffenhed som det Kongsbergiffe, som 
vel ikke muelig kan fortscettes font det bor, uden paa Kongens etter 
den abnindelige Bekostning, med mindre man maatte frygte detfeent 
etter tilig snart vilde gaae under. Dette synes at stride mod de almin
delige Principia, men det var let at afgiore, om her var det rette 
Sted.

I de sidste 7 Maaneder af 1673, da Müller antog Verket, 
blev udvirket Brandt-Solv.

7 Manned 101 Mark 9 Lod — 3 Penge.
8 203 - — 3 Qvint. 4 -
9 - 201 - 12 - — - 3í s

10 5 U 188 - - --- - ---
ii - 259 - 7 - i - it -
12 - 122 - 4 - 3 - zz -
T 21 2 - « 487 - 4 - 2 - — -

Granalie Kaaber 5 - ii - Z - 34 -
1596 * 3 ? 3 - 2 -

1674 Aar 4198 - 5 - 3 - 3f -

75 - 3864 - U - 2 - 2
76 - 3387 - 4 - 3 -- 3ï -

77 -- 2636 - — 3 - 2| -
78 - 5299 4 - 3 • - 3 -
79 - 7145 - 4 ? i - 3 -
80 - 7420 - 6 Í — - I -
8i - 6094 - 10 - 2 - —
82 - 5223 - il - — - 34
83 - 3525 - 7 ? 1 ? H -

50391 - 10 <, 3 - 4 -

Hvorledes dette er udmyntet, henvises til den Artikel om den
Kongsbergiffe Mynt. Af Regningerne sees, at Müller nod 9 rdlr. 
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pr. Mk. de forfte 8 Aar, men i de Lrende sidste Aar allene 71 rdlr. 
som i de forrige ParLicipanteres Tud, som udgior een 426800 rdlr. 
udi da vcrrende Mynt. Brochman siger: at, efter hans Formodning, 
de Aarlige Bekostninger ikke har oversteget 30 à 34000 rdlr. Han 
holdt faa Betientere, og alting blev meget noye beregnet, vandt 
meget paa Victualia og Kramvahrer, og efter Brochmans Forme
ning maa have vundet noget anseelig i sin Eyendoins Tiid.

Da Rentemester Müller var i Sinde at tage Med-Interesien- 
tere iSolv-Verket, baade Ao. 1676 og 1680, blev en Specification 
forfattet om alle Solv-Verkets bygde og ubygde Gruber, og hvor 
Dybede vare ved 10de Maaneds Slutning 1676, hvilken blev trykt, og 
fulgte med den Kongel. Invitation til et PartLcipantssab af26 April 
i684/ som beraaber sig derpaa, og er som folger. (*)

(*) Den er og trykt, som et Anhang til Normands Beschreibung ber Silber und andern Berz- 
rverche in Norwegen. Sto. 16B5. -

OberBerg.
No. îieffe.
1) Erh Gott beschech, ruhet.
2) Güte Goms — — 9 t Lacht.
3) Almagt Gottes, ruhet.
4) Gabe Gottes — — igi —

Schurff darbey — — —
1) Ihrs K. Maj. Grube)
2) Junge Sophia ) ,
3) )>*"•
4) Charitas )
5) Gott mit König. Friderich - 18J —
6) Hilf Gott zu Srtz)
7) Tandem ) rußen.
8) Armen Gruben )
9) JuÜitia — — — 6^ —

Schur ff darbey — — 5^ —
ï) Barmherhjgk. Gottes, ruhet.
2) Rosen Gang — — —
3) Gnade Gottes, ruhet.
4) Mildigkeit Gottes — 9^ —

I Unter-Berg.
¡No. Deffe.
Ii) Beständige Liebe — 4I Lacht.
2) St. Jörgen, ruhet.

’ 3) Emanuel, ruhet.
1) St. Samuel

Schur ff darbey — — 4 —»
2) Silber Spuhr — — —

Schluss darbey — — —
3) Dreyfaktigkeit — — 8 —
i j Lommissarien Grube — —•
2) St. Johannes — — 17J —
1) Ncbenkhrnm —- — 4f —
2) Nebenthmrn — — 19J —-
3) Hertzog Ulrichs — 16 —
4) Fortitudo — — —-
5) Kom Glück ertreune Hof-

nung, ruhet.
1) Englische Grus, ruhet.
2) Gott allein die Ehre — 5^ —
3) Salomonis, ruhet.

S) Willen
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Tieffe.

8

2i

151

14

10 8

41 —

71 —

57
21

Tieffe.
ii —
15 —

om SàVàt Kongsbcrg.

71 —
4 —
91 —

28 —
24 —

6 —

" Ans dieser Tñbett, siehet man die Zahl der itz bekanten gebaue- 
n ten und ungebaueten Silber-Kupfer und Ms Gruben f und tit was 

" Treffe

? e-

- <
16 Lachter tress) <

8 Lachter tress)
71 Lachter, wird gebauet.

14) A.'ke Hofnung — —
15) Neue Hosnung — —

Licht-Loch.
16) Patientia, ruhet.
17) Fortuna, ruhet.
18) Morgen-Stern —
19 Sachsin )
20) Erh Engel kàicbael)
21) Elifabeth ) ruhen.
22) Barmhechigkeil )
23) Güldenlöw )
24) St. Jacob — —

Ober-Berg.
No.
5) Willen Gottes, ruhet.
6) Gott bescheret Erl; —
7) Libertas, ruhet.
8) St. Daniel, ruhet.

Schurff darbey —
9) Gottes Hüls Inder Noth — 34^ 

Licht-Loch — — —
10) H.rhogFridericb, ruhet.
11) Jungen Printzrn —
12) Drey Brüder neben thru-

men, ruhet.
Licht Loch darhinter —

13) Keller Ncbcnthrum, ruhet.
3

71

Summa gánete und nwgebauete Gruben ohne Schursse 67. davon 
ruhen 39, und werden gebauet 28.

Äusser-Gruben»
1) Genant/ Gott vermags,
2) Verlohrne Sohn
3) Wird gesucht
4) Knsgang

Unter Berg.
No.
4) Kong David — —
>) Alte Fräulein Chriftiana -
6) Neue ditto, ruhet.
7) Lielken Glück, ruhet.
8) Concordia — —

Schur ff darbey — —
1) Bleygang — — —
2) Hannibal — —
3) Braunschweig — —

Schurff darbey — —
4) Alte Julius, ruhet.
5) Neue Julius — —

Licht-Loch.
1) Segen Gottes — —

Schnrff darbey — —
2) Dergleichen )
|3) Stoffe Chriftopher) ,
4) Liebe Gottes ) CUVCÖ'
5) Chriftianus Vtus)

Die Jonrhaien.
i. Nnverboft qeschiehet ost. 

In Limbo.
Unterschiedliche smale Silbéñ- 

haltige Drummen.
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n Treffe sie gekommen; Der jenige aber, wobey kaum Liesse gesetzeL, 
" sind doch alle durch den Segen herliche Ertze und gediegen Silber fun- 
y/ dig gemacht, und Heils durch absterben der Bedienten, Misverstand- 
" nis der Gewerken und Beampten, für viele Jahren eingestelt, nnd so 
" also ungebauet beliegen bleiben. Ändern theils ist nicht zu Meisseln, 
n wan die da ruhen ein Mahl wieder geweltiges, und das Gestein mit 
“ Flets und treuer Anordnung befahren und behauen, sie den vormahls 
n verspürten Segen wohl wieder geben und der Werke zu Hülfe kom- 
" men würden. Zu geschweige» der vielfältigen Schurssen, die unzahl- 
n bar hin und her in den Gebürgen sich finden nach zu forschen in 
“ stecken gerathen und doch zürn Versuch wohl würdig wiederum her- 
“ für zu suchen waren. „

Men det gik ikke efter Anffe, da Kongen paa nye havde taget 
Verket til sig; thi Gruberne gave lidet, og Kongen maatte komme 
Verket til Hielp med 2000 rdlr. Maanedlig; blev altsaa befluttet at 
tilbyde Verket paa nye til et Participantffab ved en Kongelig Invita
tion af 26 April 1634. Der berettes, at Schort ubetcenksom havde 
promitteret en 3000 rdlr. Udbytte Maanedlig, men det blev alt flette
re og flettere. Den 10 Maaneds Solv-Poft 1634, kom ikke hoyere 
end 98 Mk., den 11 Manned til 77 Mk. og den 13 allene til'58 Mk. 
Directionen fortes da af Oberberghauptmand Broftrup v. Schort, 
Ridder, Generallieutenant af Infanteriet, den Tiid Gouverneur 
over Fceftningerne i Laaland og Fyen, og fom opholdt sig i Kioben- 
bavn, Oberbergamptsforvalter Haffius, der forestod Mynten i Chri
stiania, og der boede; saa allene Hellenbach og Dberbergamptsskri- 
ver Joh. Brochman opholdt sig ved Solv-Verket. Uenighed reyste sig 
mettem disse, som og mellem de andre Betientere, dertil kom, at 
Lonninger og Forffudder blev ude, saa der blev en almindelig Klage.

Kongen maatte da resolvere paa nye at anbefale en Commis
sion, til at exanlinere Verkets Tilstand og Betienternes Forhold, 
samt de indkomne Klager; dertil blev udnoevnt Jens Juei Friherre af 
Juling, Ridder, Geheimeraad, Président i Commerce Collegio, 
Juft Höeg, Geheimeraad og Vice-Stadtholder i Norge og forbemelte 
Broftrop Schort ; denne blev holdet paa Bragerncrs 1684 etter 1685, og 

derfore
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derfore kaldes den Bragnesiffe Commission; da man ikke har sect den
ne Commissions Forretning/ ved man ikke hporudt den har bestaaet. 
Den er dog ikke falden ud til nogen Fordeel for Oberberghauptlnand 
Schort, da man havde meget at sige paa hans Anstalter/ * og veed ey 
heller at een saadan Mand fravcrrende, foin havde andre Ting at tage 
vare, allerhelst paa den Trid La han boede i Kiebenhavn, kunde paa
tage sig en saadan Direction. Da ham blev overbeviist om sine Feyb 
tagelftr, forekastede han sine Med-Committerede, at det var Ting de 
ikke kunde donune om / og at der maatte andre Bergkyndige til at judi- 
cere derom, men som det synes til Slutning maatte han eftergive.

(*) Han avancerede i den Militaire Etat omsider ti! Oberstlicutenant, og da han havde lagt sig 
ester Berg-Mdenskabet, blev han omsider Inspectione» betroet ved det Arendalske Kaaber Vert, 
hvor han dode 1720 eller 1721.

Ff

Commissionen havde ikke allene med SelvVerket men endog 
med de andre BergVerker at bestille, og adskilligt at regulere/ som 
erfares af de af Kongen confirmerede Anstalter, son: samme Commis
sion havde giort t Henseende til det Roraasiffe Kaaber-Verk af 26 
Septernbr. 1685.

Hvad Solv-Verket betresser, saa maa derudi vel verre giort 
een og anden Anstalt, siden udi de Gravamina med den esterfolqende 
Berghauptmand var og denne: hvorfore han i adffilligt ikke har fulgt 
den Bragnersiffe Commission, saa har man nok ind feet, at Dircctio- 
nen ikke paa den Maade kunde fores , og verret betcrnkt paa at indkalde 
en Fremmed Bergkyndig, som dertil kunde befindes duelig, og i den 
Henseende ladet adffilligt beroe, indtil samme havde befaret Verket. 
Forbemelte Generallieutenant og Oberberghauptmand v. Schiortes 
Son Capitaine Schiort, (*)  blev strap asscrrdiget til Hartz at anffaffe 
een Deel dygtige Bergfolk, som i Foraaret 1685 ankom til Solv-Ver- 
ket, og den Danffe Envoye Haxthaufen ved det Hanoverffe Hof fik Or
dre at formane een erfaren Bergkyndig til at eftersee og befare Selv- 

Verket
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Verket. Hvorpaa Henrich Schlanbufch, (*)  som den Tud skal have 
vceret Zehudner ved Clausthals, indkom med sit Herffnbs Tilladelse. 
Han kom in Febr. 1685 tilKiobenhavn, og efter han havde vceret fo
restillet Kongen og faaet sinInstrux, korn han in Martio til Sslv- 
Verket: Ved sin Ankomst, som han selv beretter, forefandt han de 
sieste Gruber indstillede, og de faae i Drift vcerende allene her og der 
belagde. Segen Gottes Grube da en 70 Lachter dyb, stod man i 
Begreb ligeledes at indstille, paa Grund at Ertzerne her i Norden ikke 
vil fortsatte sig i Dybet.

(*) Formodentlig den samme som 1670 var HüttrmReüker pan St- Andreasberg. Vid. Calvôï 
von Maschinenwesen auf den Oberhartze pars 2da pag. 164. hvor hans Navn strives Schk- 
bufch, hvilket Navn ham og gives andensteds, maa altsaa have forandret stt Navn.

Forste Maaneds Solv-Post 1685, var ikke mere end 86 Mark, 
2 Manned 91 Mark, og ved hans Ankomst hvad kunde sanrles indbrag
te ikkun 100 Mark, de Mnnnedkige 2000 rdlr. Forskud continnerede 
endnu.

Kongen med sit hoye Felge begav sig den 19 May paa Reysm 
til Norge, ankom til Solv Verket den 10 Junii, samme Dag reyste 
paa Berget, besaae Gruberne, soer selv ned i Julius Gruben 40 
Favner dub (Schlanbufch siger ikkun 2 Lachter) og med egen Haand 
udflog et stykke Selv, som forvares paa Kunstkammeret; Dagen ef
ter retournerede ril Bragnces.

Schlanbufch forestillede Kongen de Mangler og Fehl ved Sotv- 
Verket, foreviiste deurene Slagger, at ruge Schlicher vare styrtede 
i Elven, befoer Segen Gottes Grube, og afGesenket udtog gediegen 
Solv, hvorpaa blev resolveret at forfolge denne og de andre Gruber i 
Dybet. Ligesaa at andre Machiner maatte indrettes, at freinssaffe 
behovende Dag-Vand, at man i Tiide maatte vcere betecnkt paa 
Stollarbeyde. Ved hans gode Anstalter, siger han, vissede sig og 
een mccrkelig Forffiel; thi efter hans Afreyse, blev 8de Maaneds 
Solv-Post 390 Marker, 9de Manned 514 Mk. 10de Manned 405 
Mk. ii Manned 402 Mk. 12 Manned 363. og 13 Manned 480 Mk.

sna
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faa at de 2000 rdlr. Maanedlige Forstuder cesferede ved 8de Maa- 
neds Udgang.

Manden var vittig, talede og skrev meget vel for sig, vel for
faren i Berg - Sager, besad dertil Midler; Han gierde sin Sag faa 
god, at Kongen skiankede haul 2000 rdlr. for denne sin Befaring, 
frie Reyse eg Fortcering, og samme Tiid blev giort Accordt med ham, 
at komme tilbage som Berghauptmand med Rang som Generalmajor, 
zoos rdlr. aarlig Gage, frie Flytning for Harn og Familie, og Lofte 
paa ZOOO rdlr. Maanchlig Indskud, indtil Verket kunde blive fadt i 
Stand. Schlanbufch var nu ikke for kommen tilbage til sin Station 
paa Clausthal, ftrend Haxthaufen fik Oråre at anholde ved det Han0- 

'verste Hof om hans Tilladelse at begive sig i Danst Tieneste, da samme 
Tiid den 5 August. 1685 ham den Konges. Capitulation tilsendtes 
med Lofte om mere Kongs. Naade; ham blev tilstaaet desuden frie 
Hnus-Vcrrelser, frie Ildebrand, frie Postpenge, frie Reysefortcering, 
fem Bondergaarder frie for al Afgift af Landstyld, Skatter og andre 
Coniributioner, forstaanet for Accise og Consurnption og al anden 
Paalcrg; og dertil Med en fast uindffrcrnket Myndighed, sour ikke 
altid foder godt af sig, som han selv siden maatte paakiende. Da han 
nu selv tillige besad Midler, forte han sig prcegtig op; Hans Bestal
ling varafii Angusti 1685 ogaf samme dato so'.nBergraad Fleifchers, 
der blev tilstaaet 1000 rdlr. aarlig Lon; ved hvad Leylighed denne 
Mand kom i denne Station kan ikke vides. Over Selv-Verket blev 
af Landcommissaire Merker Dberbergamptsforvalter ogGuardein ved 
Christianice Myut, sampt Oberbergampti?river Haffius, forfattet et 
Inventarium tareret for 33546 rdlr. In Majo 1686 kom Schlan
bufch til Verket, giorde strax Anstalter til nye Machiner og Vandkun
ster, Damme og Vandledninger; Han afstedigede af egen Myndighed 
forbemeldte Haffius og Brochman, uden at give dem Sag, indfadte 
Geschworne, Hytteffrivere, Schichtmefter, Proberer og Stigere, 
men da nogle frygtede for samme, tilvendte de sig Konges. Bestalnin- 
ger, som dog siden blev dem betaget. Til al Lykke vare endeel Gru- 
der i onstelig Anbruch er, i Særdeleshed Gottes Hülf in der Noth, 
og de der omliggende Skurfer, som ved Hellenbachs Fliid vare op- 

Ff 2 fundne;
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fundne; Saa at Solv-Verket begik sig vel i de 2de forste Aar indtil 
1688/ men ved det sidste Aars Slutning var der bygget Gield 14279 
rdlr. og alt blev saa flet, at man iL2Maanederi689 ingen Solv-Poft 
kunde giore. Lonningerne stode inde for Betientere, Arbeydere og 
Kiorfeler, ved zdie Maaneds Udgang var Verket i 27000 rdlr. Gield. 
Klager og Angivelser komme da i Hobetal frem. Alle Anmodninger 
om Assistence saaes frngteslose. (*)

(*) î(?no 1687 giorde Schlanbuich en Rcyft ti! alle Kaaber og Jern Verker, og i Få deraf 
formodentlig giort Forslag tiîPriviligierae for dem, som vilde optage Jan og Kaaber-Vcrker, 
as 25 August i 687.

C*) Stamfader til Wærnskiolder.

Fra Oberrentemefteren korn Ordre, at Oberbergarnptet ffulde op
give Verkets Beffaffenhed , og Aarsagen til dens beklagelige Tilstand, 
som den 17 May (1689) blev foretaget. Schlanbuich og Fleifcher, som 
allerede vare forfaldne rned hinanden, ffylte da Skylden den eene paa 
den anden, den sidste i sar giorde da mange hoyft ncergaaende Angivelser 
og Beffyldninger mod Bergbauptmanden, som han ved sin Nccrvce- 
relse i Kiobenhavn end mere sogte at bevise. Derpaa blev en Commis
sion anordnet, beftaaende afVice-Stadtholder Hög, EtatzraadDnnd, 
Landcornmisiarius Iustitz og Bergraad Rofencreütz, Amptrnand 
MatthiasTönsberg. Werner Nielfen. (**)  Oberbergamptsforvalter 
Haffius og Laugmand David Gorrifon, som har Navn af den store 
Commission. Ordre hertil er af Stadtholder Gyldenlöve paa Kon
gens Vegne udstccd fra Friderichshald den 3 Julii 1689 Cornmis- 
sionen tog ftrax sin Begyndelse, og fuldendet den 24 August. Man 
kan ikke negte at derudi fremkom meget, som hoylig graverede Berg- 
hauptmanden, og hvor ilde, det han ftrax i Begyndelsen afsadte de 
gamle Betientere, faldt fra mange velbetcenkte tilforn giorte Anstal
ter, og foretog sig en alnrindelig Reformation, lod strap nedrive de 
gamle Machiner, oprette nye og overmande kostbare; belagde de stee- 
ste Gruber, giorde nye Damme og Vandledninger, tog fat paa den 
gamle Blye-Grube, lod opfere Smeltovn ved Kaaber-Elven, belag. 
de nye Kaaber-Gruber, som bragte intet afsig, sildte nye Betientere, 
meget mindre duelige end de forrige, forte Mynten fra Christiania trl 

Kongs-
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Kongsberg, sad te en nye Myntemefter nemlig H. C. Meyer, som 
myntedefaft et Aar ferend han fik Kongel. Beftalning, uden nogen 
vis given Afgang, og hvad Mynt han fast vilde/ endog selv af andet 
Selv/ og frenm'.ede Penge, imod han, afhver Mark fim Selv, be
talede til Kongen 24 skil, bemabende sig pan, at siialedes var tilforn 
steed ved Chrisåucc Mynt, og for det evrige vedsie fast ikke at giere 
reede for hvad han havde myntet. At de L behold verrende Skove, 
som man saa forsigtig tilfome havde sogt at confervere paa Ertz- 
Bierget nar og om Gruberne, vare blevne ruinerede til de mange 
kostbare Bygninger; At Vice Sorenskriver Niels Jenfen var af 
Schlanbufch givet Bestalling som Bergunderrets Domnrere med 100 
rdlr. og til Skifteforvalter uden aflagt Eed. At Bergamptet havde 
foretaget sig at deinrue i Livs og LEres Sager uden Speciel Kongel. 
Ordre, med megen anden Uorden og Forvirrelfe i Regnskaber og an
dre Anstalter, og fast regieret dispotisk. Et synderlig Erempel med et 
Qvindéinenniste besovet i Berghauptruandens Huns, som een afhans 
Tienere ey vilde cegte, der bliver siwt i Bolt og Jern; han lader Len 
Tydste Prccst Johan Hoffman komme paaAmpthuuftt for at vie dem 
tilsammen, da Tieneren paa Sporsnlaalene svarer Ney og holder sin 
Haand i Lommen, saa at Vagtmesteren ured Magt maatte tage hans 
Haand og levere den i Ovindfolkets Haand, og der paa suldfores Vi
elsen. Dette kunde ikke ncrgtes af Schlanbufch, sigende til sit Forsvar: 
at faadant tilfome skal vccre steed paa Kongsberg. Prccften undstog 
sig vel i Begyndelsen fra denne Forretning, men fik rnundtlig Ordre 
af Berghauptmanden med Lisie Ord: Ich bin Souverain, Ihr must 
tdun was ich euch befehle; fom Prccften sor Commissionen med Eed 
bekræftede, og siden Skriftelig beedigede. Det Ord Souverain be- 
.negledeSchlanbufch, men man fandt i Fieifchers ProtocolL aufort 
diste Ord at Jurisdiétio Epifcopalis ikke angik Verket, tuen Arbitri
um Magiftratus. For det ovrige erkiendte han ingen Supérieur, uden 
allene Kongen. Meget ilde var det for ham, at de gamle Betientere 
sadte sig imod de gamle Vandkunsters og Bygningers Nedrivelfe, og 
i fccr Bergmefter Hellenbach, som tilraadede at man allene stulde 
flikke og flye paa de gamle, men blev ikke hort. Schlanbufch paaftod, 
at man skulde give ham Tud til at fuldfore det begyndte, faa stulde

F f 3 Ud-
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Udfaldet vise de nye Machiners Nytte; hvorover Commissionen 
gisr denne- Anmcrrkning, at det vel vilde gaae dermed, som med den 
der vilde leere Elephanten at tale, udbad sig nogle Aar, og haadede at 
enten han eller Dyret skulde dse forinden. Derfore efterat nogle af 
disse Machiner vare bragte i Stand, lod Schlanbnfch derover forfar
dige Ritser, og derpaa lod aftegne en Elephant og et Barn, som fore
holdte ham en Bog.

Man har ikke kundet undlade af Commissions Acten at anfere 
ovenmeldte, som dog indbefatter meget mere til denne Mands Last og 
Gravamen.

Bergraad Fieifcher, som i Begyndelsen var af Partie med 
ham, blev omsider hans haardefte Fiende ogEftersircrbere, een under
lig Mand, som man vel under Commissionen ftikiendte fra Egennyt
tighed, men for det ovrige under en stor og ftrerng Gudsfrygt, jbiu 
fastede tvende Gange om Ugen, af et faa uregierlig et Sind, at han 
faldt fra een Ertrenritet til en anden; indbildt af sin egen sufsicence, 
tracterede han alle andre paa det skoendigste, satte Folk strap i Bolt og 
Jern, var hverken Mester af sig selv eller sin Pen, og derfore paa det 
groveste og haardefte havde angrebet Berghauptmanden, endog for 
Commissionen, hvor de begge angrede hinanden paa LEre og Velftrd 
nred de LErereriffeOrd, som delod Protocollen tilfore.

Schlanbnfch havde forend denne Commission begyndte, begle
ret at maatte befries fra denne Mand, der havde belagt ham med de 
groveste Calumnier, og ham umuelig at komme til rette rued.

Udi en skreven Apologie, som Berghauptmanden indgav Ao. 
17021 Kiobenhavn, betegner han Vice-Stadtholder Hög, som een 
affine storfte Fiender og Esterstrcebere, ogi samme ftalegger sig man
ge af de mod ham giorte Beskyldninger.

Man kan ikke negte, at det synes Commissionen ikke har vccret 
ham eller hans Sag gunstig, de gamle aflagde Betimtere, har vel ey 
heller ffaanet ham.

Under
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Under Corn missionen blev Manden ned kaldet til Kisbenhavn, 

forestillede Sagen gandffe anderledes, trolig man havde gaaet noget 
for streng til Berks rued ham, sa a han for sin Person ikke lidde noget 
formedelst denne Commission; men et nyt Reglement udkom samme 
Aar 1Ü89 den 21 Decembr., hvorved i soer et ordentlig Bergampt blev 
indrettet, som endnu smaer ved Magt; nemlig:

Skal de holde et ordentlig Underbergampt hver Loverdag efter 
Prediken, fora skal begynde saa tilig, at al Tieneften kan vare ude 
pm Sonnneren Kl. 8. og Vinteren Kl. 10 om Formiddagen, bestaa- 
ende af Oberbergaruptsforvalteren (Haffius blev da indfadt paa nye) 
2de Geschworner, een Ober- og Understiger fra den Grube hvor om 
der Ml handles, Hyttenreuteren, Einfahreren, Probeerrnefteren, 
Pukftigeren, tvende Smeltere, for der at deliberere om Verkets Drift, 
og om de ikke kan komme overeens, Ml enhver fra den nederste af 
indfere sin Mening i Protocollen. -

Hvorledes det har forholdt sig med Oberbergamptet udi Mül
lers og Oberberghauptmand Sehiorces Tud, veed man ikke , ey heller 
i de forste Aaringer i Schianbufches Direction. Man finder ikke i 
Interims Privilegierne af 1687 / engang et Oberbergamt ncevnt, 
men allene Bergampt, endog i Tilfalde hvor Oberbergamptet nero
nes i Berg-Ordonancen af 1683.

Man flutter at alt det, fom concernerede enten Selv-Verket 
ftlv eller de andre Verker, har varet forhandlet i Bergamptet, hvor 
endog Berghauptmanden prcrsiderede eg fecundum Majora giorde 
Udflag efter de tllstcrdevcerendes Betecnkntnger. Derimod Oberberg
amptet for det meste allene havde med Processer eller Doms Sager at 
bestille, hvorudi allene fadde Berghauptmanden, Bergraad Fleifcher 
og Oberberganlptsstriveren, og siden i Fleifchers Sted Anno 1701 
Vice Berghauptmanden, een Son af Berghauptmand Schlanbufch 
og Bergmefteren under Titul af Assessor, og vare uvisse hvorvidt de 
vare berettigede til at domme in Criminalibus. Denne Tvivl blev 
dog hcevet, da Oberbergamptet 1703 havde domt fa a vel in pun&o 
Homicidii, fom in punéío fain, og forn af Kongen blev konfirmeret.

Siden
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Siden ingen fuldkomruen Bergordonance endnu var forfattet eller ud
givet, erfarer man at Berg-Imisdictio ikke har verret paa nogen fast- 
fadt Fod, eller hvor vidt den ftrcrkkede sig^ ja endog i meget seenere 
Tilder, hvor ofte indtraf conflictus Jurisdiâionurn.

Schlanbufch korn iglen til Verket in Decembr. samme Aar, 
og i Steden for at blive assisteret med Forffudder, blev en tredie Deel 
afhans og Le ovriges Gage reduceret. Verket arheydede sig alt nrere 
og mere i GLeld. Og da Klager ikke kunde hielpe, udbred det den 25 
Febr. 1690 til Opror og Revolter, saaledes, at Berghauptmanden 
maatte retirere sig; Den oprorte Almue fegte efter Bergamptffriver 
Brygman, der havde Caffen under Hcender, hvis Huns blev bestor
met af nogle lOOOdeMenneffer, saavel afBergfolk fom Bonder; han 
retirerede fra et Huns til et andet, faldt dem omsider i Hcenderne, 
og havde fadt Livet til, hvis ikke Prcesterne havde reddet ham, at han 
endelig blev bragt i sit Huns iglen, med Lofte at fornoye dem, fon: 
var harn dog ikke muelig, lnaatte altfaa giennem Skorstenen soge sin 
Frelse, og siden i et Bagertroug med et hviidt Mcede over blev baaret 
ud af Byen.

Stadtholder Hfleg kom til Kongsberg, holdt en ffarpTale og 
Emmen; truede de ffyldige paa Livet, men blev overtalt paa vemodi
ge Bonner, at forestille Sagen til det bedre og udvirkede Benaadning. 
Brygman blev siden Generalfiscal, og en Renteffriver ved Navn Paul 
Jæger, kom igien i hans Sted.

Man inqvirerede da efter Hovedmcrndene for dette Opror, 
hvilke bleve indsadte paa Aggershuus. I Anledning deraf udkom 
Forordningen af 31 May 1690.

Kon- 

Paa ken Did (1689) vare Betintterne og deres Lou: 
Berghauptmand Schlanbufch — — — 3000 Rd!r.
Birgraad Fleifcher — — — — icoo —

4000 Rdlr.
Berg-
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Kongen lod for det forste assistere Verket med 500 Tdr. Rung 

af Christianice Magazin, og Vendernes tilgodehavende liqvidere i 
Skatterne, saa vidt tilstrcekke kunde. Dertil kom siden Jern-Vcrrker- 
nes Tiende, den Lud »500 rdlr. 60 ffl. og endeel Kaaber-Accise t tre 
Aar, aarlig 782 rdlr. 60 ffl. desuden Indffud af 6616 rdlr. 91 ffil. 
Mynteprofiten og Tienden bleve beregnede derefter Verket selv tit 
Indtcegt. Verkets flette Tilstand continuerede tit Slutningen af 1693, 
da man iglen fandt den Anbruch, fom 1688 havde ladet sig tiljyne i 
Segen Gottes Grube, men var ligesom forsvunden (efter Schhnbu- 
fches sigende) og ydede denne Grube faa megen Velsiguelfe, at den 
ved 1694 Aars Slutning havde betalt al Verkets Gield, og hvad sour 
var anvendt paa Bygninger, Machiner og Vandledninger. Det 

over«

Bergraad Dreyer — —
B.'rgraad Mechelborg — 
Brrgraad Marfelius — 
Brrgmrster irgens over Nordlandene 
Bergmester Weichhart Nordenfields 
Bergmedicus Doctor Bonfach 
Tydstê Prcrst Hr. Hoffmann 
Danst Prcest Hr. Jörgen —
Bergamptêstrivrr Brygman — 
Myntemester Meyer — —
Vice Bergmester — 
Hyètenrcnècr Kopp —
Gîschwsrner Zeigler —
Geschworner — —
Geschworner Schwab — 
Geschworner Scheideman — 
Andre Betientere — —

Transp. 4000 Rdlr.

10390 Rdlr. 
foruden en 50 Under- og Oberstigerr, s 7,8,9, 10 til 12 rdlr. Månedlig, som vare store 
Udgifter, som alt blev harvet af Sslv-Vrrkets Cassa.

Gg
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overskydende 5416 rdlr., som burde bleven sour Forffud, assignerede 
Cammeret strax paa. De folgende 3 Aar bleve og lykkelige; 

Overskud 1695 - 14023 rdlr. 86 ffl.
1696 - 14879 - 71 ffl.

1697 - 16800 -

1694 blev funden i Segen Gottes Grube et stykke Solv, som 
temmelig ncer forestillede Chriftianí Vti Chifre, og 1695 i Jueis Gru
be et stykke drüsig Selv vcegtig 236 Mk. 9 Lod Solv, af nogle tareret 
for 1596 rdlr. 36 ffl., af andre for 2000 rdlr., den ferste Taxé er nok 
den, font det blev anfort udi Regningerne, begge Stykker paa det 
Kongel. Kunftkammer. (* *)

(*) Det staser astegnet paa en Tavle i Oberbergamptstuen, oven over: Augeat alma Trias fíe 
pono noílraMetalla. Neden uub(i‘*. Den 6 December 1695 hat man èkî neuen Juls Grube 
zum Kongsberg in Norwegen, bey weitern absincken auf die Sohle obestchende Handstem ge
wonnen, welche 2z6 M. 9 Loth rein Silber gewogen, und ist solches den Allergn. Grosen 
König Chrifliano Qvinto Erb-König der Reicher Danmark und Rorweg. k- durch Dero aller- 
nnterth. Diener und Berghauptmann der Nordischen Bergwerck H. Schianbufch allerun« 
Iherth. zu Kopenhagen überreichet worden.* * * * * ** * *

©b£ 1697 og 98 bleve EidsfoF og Bolvigs Jern-Verker oprettede. Det forste i Grevflabet
Jarlsberg af da vwrende Brigadier Hausman, stden Gcheimeraad og Generallieutenant, imod 
aarlig Tiende til Greverne. Det Bolvigste eller Wolds Jern Berk een Miil fra Scheen, 
af Halvor Sörenfen Borfe. Dickemark paa Aster-Skouen af Generalauditeur Schade. 
Saavidt om de optagne Bergverker i dette iGeculo, hvad de ovrige angaacr, som siden ere 
Magne og endeel andre, som maaste ere sorbigaaende, faaer at beroe, indtil nogen anden 
paatager sig at beskrive alle de NorsteBergverker.

1697 stindt man i Gruben Bestandige Liebe gyldiff Solv, 
bvorafnogleDucater ere, ofïet'Schianbufches Foranstaltning, blevne 
flagñe paa Kongsberg. Hvorom kan eftersees Afhandlingen om de 
Norffe Guld-Miner:

Men denne gyldiffe Ertz forvoldte at man forfulgte rued for 
megen Bekostning denne Grubes Drift, som ikke sortiente det, foru

den
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den andre kostbare Anstalter, der fortccrede hvad Verket etters behove- 
Le. Dette uagtet, stod Berghauptmanden t saadan Credit, at hans 
celdste Son Johan Ludvig Schlanbufch, der havde giort en Reyse til 
de Tydsse Berg-Verker, blev Vice - Berghauptrnand, og i den Qva- 
litet indsadt i Oberbergamptet, som ved diste Tider bestod allene af 
forbemeldte Fader og Son, og Assessor og Bergmester Michael 
Weichhart, der 1690 blev forflot fra de Nordenfieldsse Berg-Verker 
til Solv-Verket; ved et Rescript af 14 April 1699 bekom han iglen de 
1000 rdlr., som ved Reglenrentet af 21 Decembr. 1689 var ham beta
get, og blev eftergivet 1862 rdlr. Mangelsposter.

Ved Kong Friderich 4de Antmdelse til Regleringen sseede ad- 
ffilligeForandringer. Geheimeraad PleiTafgik som Oberrentemester, 
der dogvar den Mand der havde sadt de Kongel. Financer i sin rette 
Skik oc Orden, og i hans Sted gde Deputerede, Geheimeraad Lnud 
Tott, Vehelmeraad von Breitenau og Etatzraad Rofencreutz, der m 
Liid hmde vceret sadt tilside, og en lang Tttd havde vcrret i Norge t 
mange forretninger, som og ved Berg Verkerne. Berghauptman
den savnde herved sin forrige Protection, og maatte fornemme, det 
han ikke sia vel var anskreven i denne Konges Liid, fom ttlforne.

1702 giorde han en Reyse til Klobenhavn, og der glorde ad- 
fflllige Fortag til Berg Verkernes, i soer SolvVerkets Fremtarv, 
og tillige et forsvars Skrift for sig felv. Paa een saadan Tild frem
kom adskillige Angivelser, og derudi ikke efterladt hvad som var an
vendt paa Glid-Echen. En Commission blev anstlllet, som ikke hel
ler faldt ud tilhans Fordeel. Han var altsaa ikke paa fordeelagtigst 
anseet og nassen ligesom sat til Side, troer dog ikke aldeles forafssee- 
Liget; thi mm finder at den ham tillagde Gage er beregnet lige til 
hans Dodsdcg, som indtraf den 16 Januarii 1705, l hans Alders 65 
Aar paaEidswldsIern-Verk, som han var Eyere af, og hvorhen han 
nogen Llld tlforne havde begivet sig. Hans Frue dode stun me Dag. 
Lvlvles om nn var ncervcerende 1704 da Kong Friderich var ved 
Solv-Verket Hans Son blev ikke confirmeret i sin Charge forend 
mange Aar drefter. Han dode i meget maadellge Omstcendlgheder, 

G g 2 end-
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endffiont han indkom med temnlelige Midler, og modtog en klcrkkelig 
Gage med mange andre Douceurer, efterladende sig adffittige Born 
foruden den oveninelte, 'de fleste af dem avancerede i den Militaire 
Etat. Manden forte sig prcrgtig op, der siges han lod sig opvarte 
afGeschwornere, lod sig blcrse til Taffels, og des formedelst blev an- 
feet for hoymodig og stolt. Iblant alle de andre Fortredeligheder mod
te ham og dette, at han formedelst een egen Omstcendighed ved Ma
gazin Kornet, dog ham uafvidende, maatte paa egen Bekostning 
opfore det Grundmurede Taarn ved Kirken. Man maa altfaa tilstaae 
at der modle ham megen Modgang i denne hans Betjenings Tiid.

Berghauptmand Schlanbuích maa vel ikke negtes at tavelver- 
ret en Bergkyndig Mand, og meent Koligen og Berg-Verkmre vel, 
men er vel gaaet ham fom de fleste Fremmede, fom altid er sir meget 
proeoccuperede og for noye indseer Mangler og Feyl, allerhels iBerg- 
Sager, fom ere faa mange adffittige Meeninger undergivne, og vil 
rette au, endog efter Fremmede Berg Verkers Indretning, fom dog 
ikke lader sig giere; foretog sig en almindelig Reformation, fristet og 
anlediget af denne ham uindffrcenkede givne Myndighed, cg des for
medelst maaffee ikke heller havde den tilborlige Agt for de stos Embeds
mand, dertilmed ikke kiendte de publique Foranstaltninge', Love og 
Kongel. Forordninger, og derfore ikke var i Stand at infringe den 
rette Orden, var ey hellere, hverken Huusholdere, for fto felv eller 
Verket, som faa hoylig udfordredes ved dette Solv-Vrk. I hans 
Tud ffede mange betydelige Forandringer ved Verket; Mynten blev 
ffrflot til Christiania ligesorn og Oberbergamptet. Lod opfere mange 
Dammer og nye Vandledninger, forsyne Gruberne ned forbedrede 
Machiner og Vandkunster til at simlitere Fordrivgen og Vandet af 
Gruberne, uden hvilket Grube-Driften i hans Tiid ikke iavde gaaet saa 
hurtig for sig, eller naaet den Dybhed. Giorde og Anlcg til nye Stol
ler ved endeel af Gruberne, havde og i Sinde at vilde mlagt een Ho- 
vedstoll, dog ikke paa det Sted hvor den siden er anlagt, folgelig ey hel
ler havde indbragt saa stor Dybhed i Gruberne. Hvor vidt Gruber
ne i hans Tiid bleve afsynkede, sees af efterfolgende af hm felv forsier
digede Tabel;

See-
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Grubernes Dyb 
hed, Da han kom 

til V-rkek.

I hans Tud 
affynket.

Dens da »«ren
de Dybhrd 

(1701.)

Seegen Gottes - - 70 Lacht. 5 4 Lacht. 124 Lacht.
Juels Grube 21 29 50
Hannibals Grube - - 28 28 56
Blyegaugen ii 15 26
Hertzog Ulrichs Grube 25 5 30
Samuels Grube - - 251 16 41
Printzesse Sophia Hedevig 6 20 26
Bestandige Liebe ' - i 35 36
Gabe Gottes 15 25 40
Armen Grube 14 20 34
Gott mit König Friderich « 21 22 45
Chnftani 4ti Grube - * 13 15 28
Gottes Hülf in der Noth. 22 18 40
Sachsen Grube 3 21 24
Dessen neben'Trum 2 10 12

Summa 1278;Lacht.j zZzLacht.I 611 Lacht.
Nye Gruber optaget i Haus Lud:
Königin Loviie - . • 7 Lachter.
Elie Grube - - • 26
Vater Adam - • 82 -
Chriftianus Qyintus - - - I If
Charlotta Amalia - - - IO -

I hans Tlid blev den Nordenfieldffe og Sondenfieldffe Juris
diction ffildt fra hinanden, og det i Anledning af Schianbufches An
stalter ved det Roraasiffe Kaaber Verk 1686 fornemmelig i Henseende 
til Smelte Methoden.

Han tilkiobte sig famine Gang ts% Deelen i Verket, som han 
strar betalte med 10000 rdlr., men da han vilde revidere de forrige 
Aaringers Regnffaber, blev Betienterne og Interessenterne opbragte 
mod ham, simledes da de fornam at den forbemelte Kongsbergiffe 

Gg 3 z Com-
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Commission Anno 1689 var foranstaltet, blev ligeledes en Commis- 
sion anbefalet mod ham paa Romas, fom inqvirerede over hansBerg- 
hauptmands Condmte, og over hans giorde Anstalter. De af ham 
indsatte Fremmede Tydffe Bergfolk fik deresAfsteed, og et egetBerg- 
ampt indrettet for de Nordenfieldfke Berg-Verker, hvorudi blev ind- 
fadt Cancellieraad Laugmand Dreyer som Bergraad, Johannes Mar- 
leiius ligeledes soin Bergraad, Bergtiendesiriver Jens Hanien fom 
Assessor, hvorudi Schlanbufch intet havde at sige, uden han var nccr- 
vcrrende, og ellers font den aldfte afBergraaderne pmsiderede. Parti
cipanterne blev tilladt felv at flutte og revidere deres Regninger. Saa- 
vidt afLchlanbusehes egen Relation. (*)

(*) Af samme Relation fortjener dette at anfsres, nemlig at Romas gav rigelig Udbytte indtil 
1667 eller 1668, men da forbemrldte Joachim irgens ved Dsdcn afgik, indkom havs Broder« 
Son Henning Irgens en Licentiatus Juris fra Kiel, som Directeur ved Verket, tillige med 
Kongel. Bistalling som Borgmester, da Lsnning.rne komme i Confusion tillige med Rcgensta- 
berne. Derefter indfaldt Krige», da de Gvenste Anno 1678 asbrerndte Bergstadcn med 
Smelte Hytten, som Kongen bonificerede Participanterne med 24000 rd!r., der af blev aliene 
een Smelte-Hytte opfort, og intet til de Skadelidende blev uddeelt. Henning irgens foregav, 
at alle Verket« Hsvedboger og Regnstaber vare tillige afbrarndt. Creditorer anmeldte sig at 
have tilgode 16000 rdlr. for Sedler, som irgens havde udstard paa Credit. Verbets Kaaber 
blev altsaa 1680 81 og 82 borttaget til Gields Brtalning ; Arbeydere og Bonder'fik lidet af 
Lsn eller Betalntng. En Commission blev altsaa foranstaltet 1683. irgens blev 1684 su
spenderet, Andreas Lollius j hans Sted. Da denne var nyst ti! Tronhjem, opbrerkker Ir
gens Kaaber Boden, Udtog en 208 Skpd. Kaabersoer ti! Tronhjem, deelte det ud til sine 
Slegtinger, under Navn as Gields Brtalning. H. irgens blev da fort til Munkholmen og 
vedkommende belagt med Militaire Execution. Atter een Jugvisitioas Commission anordnet, 
som ffuldc indsende deres Relation til den Bragnarste Commissioni her faldt det saalcdes ud, 
at irgens blev frikiendt fra sin Arrest og fra videre Forsölgning, siden Regnstaberne vare paa 
de« Maadc forkomne, uden allene 14251 rdlr. imod hane blev anviist paaMrketslilbagestaaen- 
de Fordring. Derefter blev imdersvgt det Reraarste Versets gandste Gield. Ved 1683 
Aars Udgang blev alle Fordringer afslaget ril det halve, formedelst den Profit de havde haft af 
de udst.edde Credit-Sedler. Til at afbetale Resten blev Joachim irgens HH Deele i Roraas 
Kaaber Vcrk, enhver til ¿5 Deel, fom den Did gieldte 2000 rdlr, deelte i teende Parter, 
og deraf enhver Part ansadt for 1000 rd'r. og paa den Maade Verket inddttit ndi 180 Kurer 
riler Parter ester det Konge!. Reglement af ; Septrmbr. 1685.

Anno 1687 & 88 lod han ved Solv-Verket opfere eenMasovn 
og 1689 gjorde en Prove Smeltning, men blev standset, da han ge- 
raadede i forbemelte Fortrædeligheder. Aaret ester tilbod sig en Kiob- 
mand paa Kongsberg Jens olien at antage samme Masovn, og at 
indrette de fornodne Bygninger, Machiner og Stangjernshainmer, 

uden
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uden Afgift, og efter 7 Aars Forled at levere det alt tilbage. Det 
skal have gaaet lykkelig for Hain, endog med at ftebe Canoner, som 
holdt Prsve, continuerede endnu andre z Aar, og maatte betale 400 
rdlr. i aarlig Afgift.

Bergordinancen af 1683, taler om en mere fuldkommen som 
skulle forfcerdiges. I mange Aar skal derpaa vceretArbeydet, afhvem 
vides ikke/ troer dog at Etatsraad Roiéncreutz med rrogle andre bar 
haft den under Arbeyde, og bragt den saa vidt, at den Armo 1698 
blev revideret efter Kongel. Ordre af Stadtholder Gyldeniove, Ge- 
heirneraad Moth, Berghauptmand Schianbuich og Jusiitzraad Aa- 
gaard, og derefter indleveret til Konge!. Approbation.

1704 den 12 Junii ankom Kong briderich ttled sin hoye Snitte 
til Solv-Verket, og den 13 besaae Verket, han sieeg et Stykke ned L 
Chrifliani Vti Grube, men betccnkte sig og gik tilbage; Men General
admiral Gyldeniove, Geheimeraad Wibe, Corunrandeur Sehefted 
eg Kammerjunker v. Often soer ned.

Da Berghauptmand Schianbuich dede, bleve Borgmester 
Mich. Weichhart, Bergamptftriver Walleur, som var forst Rente
mester Müllers Fuldmcegtig ved Solv-Verket/ Hytteffriver og Foged 
Joh. Barth, og Hytte-JnspecteurSchwabe, eenSyster-SonafBerg- 
hauptmand Schlanbufch, committerede til Verkets Direction.

Segen Gottes Grube continuerede endnu sra 1693 at yde her
lige Ertzer i Mcengde, og vedblev saaledes indtil 1708, da den atter 
tog sin Hvile. In Decembr. dette Aar (1705) blev derfra udbragt et 
stykke Selv vccgtig 196 Mk., og endnu et andet paa 114 Mk., med 
dette iberegnet blev afsarnme Grube denne Manned (Decembr.) leve
ret til Hytten Gediegen Selv 856 Mark.

1705 og 1706/ blev Overskud ved Verket 39337rdlr. og altsaa 
10185 rdlr. meere i disse tvende Aar end i de 20 Aar tilforne, fom be
lob sig ey mere end til 29151 rdlr., ubercgnet Jern Verkets Tienden i 
15 Aar 30000 rdlr., Aarlig 2000 rdlt.; Dette er annoteret afeen 
Betreut/ som havde Part i Directionen, men det ene kan ikke bevise,

om
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om det korn af en bedre Oeconomie, eller af de ruge Anbrucher. Alle
rede 1707, begyndte Misforftaaelfe og Ueenighed lblant de Commit- 
terede; og famme Aar blev Byefogden i Stavanger Nie. Bernhard 
Kopp Berg Inspecteur ved Solv-Verket, for at observere^denKongel. 
Intresse. .

1709 dode Bergmefter Weichhart, i hvis Sted kom Iustice- 
raad Frid. Wilh. Gabel fom Assessor og Formand/ men Ueemgheder 
vedblev / og mange Klager og Angivelser mdlob. Imidlertid ankom 
Baron Löwendahl som Chef for den Militaire og Civile Etat/ med 
en stor Myndighed Anno 1710 her ttl Landet/ tillige Oberdirectiomn 
over Berg-Verkerne med Slots-Lovens Deputerede/ og medbragte 
nogle Bergkyndige/ i seer Chriftopher Diderich Vitzthum von Eik- 
ftedt af en beromt Sachsiff Adel/ som kom til Verket in Septembr. 
17IO/ tilligemed Paul Chrift. Zeitler og Gottfried Klem/ (*)  for at 
gaae tilhaande i at examinere Solv-Verkets Tilstand. Den sidste/ 
fom var vel kyndig baade i Hytte-Vcesenet og Markffeider Kunsten, 
forblev tilbage, blev siden Markffeider og til sidst Bergmefter og As
sessor i Oberbergamptet. Der blev da inqvireret om Directionens 
Forhold, men da man ingen Vey kunde komme, bleve Waleur og 
Barth arresterede og fort til Aggershuus Fceftning/ og imidlertid for- 
de Vitzdium saa get fom allene Directionen.

(*) Den n'yNeljge Amtmand Juel beretter selv, at Kongen in Junio 1711 tiltcenkte ham Ober- 
bkrqampt?sorva!ter Tienesten Ssndenficlds, og af den Aarsage et gandste Aar reysede giennem 
Tydstland, Böhmen og Ungern for at beser Berg-Verkerne samme Steder, men i det Sted 
blev siden Amptmand over Lister Amt.

Anno 1711/ 8 Junii/ udkom et interims Reglement, hvorved 
blev foranstaltet et General Oberbergampt, bestaaende af folgende:

1) Oberbergraad von Vitzthum.
2) Iufticeraad Gabel.
3) Oberbergamptsforvalter Dreyer.
4) Een Berg Secretaire.

Derforuden et Bergampt, af Bergmefter, Obercasserer, Hytten
renter, Bergamptsstriver, Oberinsirrer, 2de Geschwornere, Mark

scheider.
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scheider. Og ellers en Underret boltes afBergmefterne, Obercasserer, 
Hyttenreuter og Bergaintstri oeren.

Vitzthum, som nok ikke tcenkte at hvile sine Been her i Lan
det/ forsomte ikke at bringe udaf Verket, hvad han formanede, saa 
der blev bragt til Veye 1711, fiint Selv 15303 Mark, i Penge 173210 
rdlr. / deraf til Verkets Drift 92370 rdlr., altsaa Overstud 80840 
rdlr. Anno 1712, fiint Selv 15490 Mark., i Penge 174157 rdlr. ; 
Een streven Apologie for Lovendahl, siger: at Vitzthum bragte 
Kongen et Overstud disse tvende Aar 175000 rdlr., som kom saa vel 
tilpas i Krigens Tiid. Men da Varón Lovendahl saa uformodentlig 
gvitterede Ao. 1712., blev Vitzthum ey hellere lcrnge efter, men tog 
sin Afsted 1713 ; de tilbage varende klagede, han "havde forbrugt de 
gamle Beholdninger, i sar de riige Schliger, som vare giernte i paa
kommende Tilfalde, og, at han tillige forsomte ForhaabningsArbei- 
derue, og, naar de giorde Erindringer derom, hvad der vilde afblive 
längere hen i Tiden, var hans Mundheld: Es wird alles schon gut 
werden (nemlig naar han var borte kunde det blive deres Sag.)

Derefter blev Oberbergamptet besadt af Iusticeraad Gabel, 
og den tilforne varende Joh. Ludv. Schlanbufch som Bergraad, beg
ge fom Directeurer; sorn Assessores Oberbergarnptstriver Kop, Berg- 
secretaire Edinger, Casserer Weichhart og Oberindfarer Adam Ziener. 
Paa samme Tiid udkom atter et Reglement af 27 Martii 1714.

Den Arresterede Walleur og Barth, som fra deres Etnbeder 
vare removerede, bleve den 3 August 1716 afhoyeste Ret kiendt uskyl
dige, og deres Arrest entledigede.

Imidlertiid var det flet bestilt med Verket, som saa rneget be
klageligere, da ingen Hielp var at vente i den da besvarlige Krig; men 
inidt i Noden aabnede sig saa riig en Anbruch 1716 i Gabe Gottes 
Grube, som tilforne ikke havde våret, at Verket ikke allene kom af sin 
Gield, men gav endog et temmelig Overskud ved Aarets Slutning. 
Disse Tidender giorde og, at Fienden havde et Kye paa Solv-Verket; 
Thi et Corps under Baron Löwens Commando, sneeg sig igiennem 
Hackedalen til Ringerige, og derfra vilde taget Veyen til Kongsberg;

H h uren
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men den 16 Martii (1716) om Aftenen, blev dette Corps angrebet af 
Le Norske, og nresten odelagt. Nordberg siger: atSolv-Verket paa 
den Tiid gav Maanedlig 80000 rdlr. ; Dette er vel rundelig, om han 
end ineente Svenffe Penge.

Samme Grube kontinuerede L 4 à 5 Aar at yde en saa ftor 
Velsignelse afsig, at Aaret efter blevOverffud 138000 rdlr. ; 1718/ 
90000 rdlr.; 1719/ 80000 rdlr.; og 1720 endnu et temmelig 
Overffud.

Allene 1717 blev bragt fra denne Grube, som folger;
Gediegen Solv. Mittel-Ertz. Scheid-Ertz.

i Manned -r 28 Mk. 4 Lod. 7OiPd. 61 Tond.
2 - s 138 - 8 - 857 - 71 -
3 s s 224 ° 13 - 1144Í - 74 -
4 s s 227 - 5 - 1326 - 84 *
5 s £ 39 - 12 - 503 - 82 *
6 s - 151 - 15 - 6471 - 82 -
7 s 9 268 - 10 - 66oi - 82 -
8 s 9 229 - - - 611 - 81 •
9 s s 278 - 7 - 1146 - 82 -

10 s s 268 - 5 - 1084 - 81 -
ii - s 387 - 8 * 1086I - 80 -
12 - s 288 ’ 6 - 1160 ° 83 -
13 * s 480 - - - 2054 - 87 -

Summa - 3004 Mk. 13 Lod. i23)OiPd. io29Tså
Det er ellers merkvcrrdig, at denne Gabe Gottes Grube er 

gandffe sorffiellig fra alle de ovrige Kongsberg Gruber; Gruben lig
ger med de Sydligste afde Kongsbergffe Gruber, og i freden for de 
ovrige Grubers Arbeyde er anlagt paa de fra Men til Vesten stry- 
gende Ganger, er denne anlagt paa selve Fallstenen og et Kiesbaand, 
som stryger med Stenen udi Sender og Nord- med et Dohnlag til 
Mer af t Lachters Mcegttghed, hvorved de overftrttende deels finale, 
deels 2 til 4 Fingre magtige, Drummer og Gcenger ere overfame, 
og derpaa udlcentet mod Kstm og Vesten, end og imod i Lachter ndi
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det liggende afKiesbaandet rnod Vesten, og besynderlig at disseDrum- 
mer og Gcenger aldrig har vildet giort noget godt udi det Hangende til 
Kster. Gruben er opfundet 1661, en 40 Lachter fra Dagen, da 
uran rued en Feltort til Vester overfoer nogle fra Nord indkomne 
Drummer; antrass 1710 og folgende Aaringer de riige og mcegtige 
Anbrucher soru ovenmeldt, four fandtes 6 à g Lachter t det liggende af 
Kiesbaandet til Vester, hvorved Gruben fik een faadan Vidde, at 
man for befrygtende Indfald, efter at disse Gefthiche paa en 14 à 
15 Lachter afkilede sig, rnaatte indknibe Skosserne, og siden gaae un
der nred Keltorter og Qvccrflag.

Forundringsvccrdig var det, at disse usiedvanlige Anbrucher 
just aabnede sig paa en Tud, da Regieringcn havde faa mange andre 
Ting at bestride, og umuelig kunde kornmet Verket til Hielp, i Fald 
det havde behovet Indskud, men i den Sted ikke allene forsynede sig 
selv, men endog paa en sira treengende Tiid gav et saa considerable 
Udbytte af p. p. en 400,000 rdlr.

Troelig at det varAarfagen, atKongenmed Cronprintzen, fotit 
i et grndste andet Dessein var kommen 1719 her til Landet, og havde 
saa mange andre vigtige Ting at tage vare, dog opofrede nogen Tiid, 
at giere en Tour til Solv-Verket. C)

Ved hvilken Leylighed en Latinst Skole blev oprettet, med 
Rector, Conrector og odeHerere, til at undervisse i Regning og Skriv
ning og iThriftendommen, og de af Ungdommen, som havde Lyst der
til, i det Latinste Sprog, til hvilket Brug alle Betientere maatte 
give i p. Cento af deres Gage, de ovrige 4 Skilling Maanedlig af de
res Len. Ligesaa bleve alle Straf- Boder, fom tilforne gik i den 
Kongel. Csssir, lagt til Kirken. 1719 samme Aar blev funden i St. 
Andreæ Grube et.stykke Sold af 279 Mark.

HH 2 Nuln- (*)

(*) I Anldning af Berg-Termini, fortalte Kongm'selv over Taffelet om en Anotation, fem 
Revisor ved Rcntrcammeret havde giort, hvortil man brugde de mange Radstuber paa 
Kongsbrg, da Kisbenhavn havde nok i el Raadhuus, og derved robede sin Myndighed i at 
gisrr Faffiel paa Rad og Rath.
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Nummedal nled Sandsvcer var fta laug Did af underlagt 

Verket til dets Circumference; men ligesom Verket tiltog, faa blev 
da paafordret flere Kull, Setteveed og Kierseler, da kom der Klage 
fra Almuen i de overfte Annexer i Nummedal, at de unrueligen kun
de forrette Kiorfelen til Verket, formedelst Veyenes Lcengde og Be- 
svcerlighed, altsaa Kongel. Ordre til at extendere CircumfererlceU paa 
andre Stceder, faa andre Sogner bleve underlagde til at giere 
Kiorfeler.

Denne Forretning begyndte Anno 1720 , paa den Tiid Kon
gen og tilkiobte sig meget stionne Skove til Verkets Treueste, nemlig 
Trollerud, Krugland og Lover Skove, i forrige Secuto var tilkiobt 
Landverk, Iondal, Lindbo og Kiorbo, sarnt Barmen og Effet Sko
ve. Ved Kongens Ncervcerelfe paa Solv Verket, blev efter Forestil
lelse befluttet, det fom faa lcenge havde verret paatccnkt, nemlig en 
Hovedftoll til Underbergets, og en anden til Oberbergets Gruber, 
som havde verret at oNste lcrnge siden forhen havde verret fadt i Berk, 
da de fleste Underbergets Gruber paa ben Tiid havde uanet et anseelig 
Dyb, og maatte vare mange Aar, forend Stollen kunde g lores îurch- 
flagig; Nogen Tiid hengik/ forend den blev anlagt, med mere mb et 
Overflag, saa den ikke kom under Arbeyde forend 1721, og kom ikke 
igiennem dermed forend 1756, da den undertiden maatte hvile forme
delst Verkets flette Tilstand. Den indbringer en 75 Lachters Oybhed 
i de fleste Underbergets Gruber; dens Lcrngde fra Mundlochrt til dm 
fsrfte Grubes Blyegange er 679z Lachter. Dens gandffr Lcrngde 
giennem alle Underbergets Gruber bliver 2280t Lachter foruden 
trende Licht Locher, den iste zz Lachter, 2den 51 Lachter, dm zdie Licht- 
Loch 60 Lachter dybe.

Oberbergsstollen blev anlagt noget fenere, og bler strax ind
stillet, formedelst Verket ikke kunde bestride den, men hverken er den 
saa lang, etter indbringer saa megen Dybhed, fom den forste.

1721 stede den Forandring, at EtatzraadOå! blev lestikket til 
Oberberghauptmand, dog blev ikke bestemt for ham nogen ns Rang, 
og Bergraad Schianbufch endelig efter en 20 Aars Forlib indfadt 

iglen



_ _ _ _ _ _ _ om Sold -Verket Kongsberg._ _ _ 245
igien fom Vice-Berghauptmand, Schichtmester Poppe som Oberbetg- 
amptstriver i Assessor Kôppes Stccd, som blev Cancellieraad ogOber- 
bergamptsforvalter ved de Nordenfieldste Verker.

AdffilLLgt blev ved Konges. Resolution reguleret paa Gabels 
vidtlostige Forestillelse den 10 Martli 17217 som i Begyndelsen antog sig 
aliene Direktionen; alle Expeditioner og Foranstaltninger, underskrev 
han allene, men betankte sig, og siden stede alt Collegialiter. Efter sam
me Forestillelse, som blev accorderet; stal stedse vare 2de Lcrrninger udi 
Smelte-Hytten, under Hyttestriverens Tilsyn, fom i 3 Aar stal bli
ve underviiste i Probeer-Künsten og i Smelte-Vcesenct, med hvad 
dertil horer, og nyde 4 Rdlr. Maanedlig, fom saaledes kontinuerer, 
at tvende altid afloser hinanden efter de 3 Aar; og faae samme Vart- 
penge 2 Rdlr. Maanedlig, indtil de kan blive emploierede.

Samme Aar (1721) fik Selv Verket en nye Tilvert, i det man 
fandt paa den Hstre Side af bauen for den forste Gang, en Frerd ng 
Miil fra Bergstaden, nye Solv Anviisninger, Gruben blev kaldet 
Fridericus 4ms, og Aaret efter paa samme Side, en Miil eller no
get lcengere Nord efter, andre Gruber, Anna Sophia, fom 1725 gav 
af sig Solv for 30000 rdlr., Neues Glück, if Miil Nord-Ost fra 
Kongsberg, som gave rigelig i Begyndelsen.

1722 blev Geheimeraad i Conseilet og Obersecretaire Wibe 
virkelig Stadtholder i Norge, Slotsloven ophcevet, og tillige Ober- 
Direction over Solv-Verket. Ved denne Forandring indkomme ad- 
stittige Angivelser; Stadtholderen som gierne vilde rette hvad muelig 
var, saae sig dog ikke i Stand af Ukyndighed, at kunde udrette noget, 
ey heller kunde betroe sig til Betienterne, og da Bistop Dekhman 
paa den Tiid havde adskillige Forretllinger under Hamver, konsulerede 
han ham, formaaede ham og at giore en Tour med sig til Solv-Ver- 
ket, hvortil han udvirkede for haul en Kongel. Befalning, men da de 
begge ey besidde den fornodne Indsigt, undflog sig den sidste strap der 
fra, som ellers var behaftet rned andre vidtlostige Assairer. Dog 
stede i deres Ncrrvccrelse en Prsvesmeltning, med de ved Smeltning 
forefaldne Eisen-Sauer, som indeholdt p. Centner sra 8 Lod til 2 à 3 

HH 3 Mark
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MarkSolv, og som vare henlagde uden at tilgodegisres, som nu bleve 
Tiid efter anden forsmeltede, og blev eftersogt en anden Kies-Grube, 
som ikke var saa rneget Iernhaltig. Ligesaa Anstalt til en nye Smel
teovns Opbyggelse, og Elvedriften bedre befordret rc.

Aaret efter, 1723, som var 100 Aar efter Verkets Opdagelse, 
blev anordnet en Jubelfest, som blev holden den 16 Julii, paa hvilken 
Dag den forste SåErtz blev funden, hvor nu Chriitiani 4ti Grube 
er beliggende; Den blev hoytidelig holdt i trende Dage, i Stadthol- 
Der Wibes og andre Standsperfoners Ncervcerelse; Baade Stadthol
deren og Oberberghauptmanden trakterede. Alle Bergfolkene i deres 
Berghabit trak op igiennem Gaderne; Et Fyhrvcrrk blev opfort 
paa dm Dstre Side afLauen, ligesaa m ZEre-Port oprettet, hvoru- 
Di hcengde en Tavle.

Derpaa stod folgende Vers:
.tus

Et Tusinde Sex Hundrede Tyve og Tre 
Lod Solvet i Sandsvccrd sig allerforst tee;
Et Tusinde Syv Hundrede Tyve og Tre 
Har Ertzer i Nurnmedahl ladet sig see.
Kong Chriitian den 4de gav Friheder stor 
Kong Friderich den 4de satte Verket i Flor° 
Kong Friderich den zdie Privilegier gav 
Kong Chriftian den zte handhcevet dem brav. 
Kong Friderich den 4de har samlet i eet 
Hvad Kongerne trende Hoylovlig har seet. 
Nu Stoller, samt Dammer og Kunster ved Magt 
Og Kongsberg sig fryder i Bergniandffe Dragt. 
Du Sandsvcer oeldgamle hundred Aaringers Mand 
Har avlet et Foster af Nummedals Stand, 
Med Ertz og Metaller fadt Landet i Flor, 
Hosianna! hver Bergwand faa siunger i Noor.

■1623
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162z. ) ( 1723^ '

Hedenstad Annex) (Svenne Annex
For Fierde Chriftian man Sandstcers Selvet fandt, 
Den endnu holder ved paa Kongsbergs vestre Kandt;
For Fierde Friderich da Et Hundrede Aar udrandt 
Man der i Nummedal nye tilge Solv-Ertz vandt.
Det var og mcerkelig, at 100 Aar efter den forste Opfindelse 

paa den Vestre Side af Lauen, man for den forste Gang fandt Solv- 
Ertzen paa den Astre Side.

Forste Jubel-Dag blev Prcrdiken forrettet.
Texten af Psalmen 68. V. 16.17. Efter Lutheri Verfion : 

Guds Bierg er et frugtsommelig Bierg, et stort og frugtsommelig 
Bierg, hvi springer J store Biergeê Gud haver Lyst til at boe paa 
dette Bierg, og Herren bliver altid der.

Til Aftensang. Jobs 22 Cap. v. 23- 25.
Vender Du dig om til den Almægtigste, da bliver du opbygget, og 
lader Uret vcere langt fra din Bolig, saa skal du legge Guld paa Jor
den og paa Bcekkenes Klipper, Ophir Guld, og den Almcegtigste 
stal vcere det Guld, og du skal faae store Hobe Selv.

En Medallie flagen af 2de Lods Vegt:
Forestillende Frider. 4ti Bryst Billede; der under; 

Norste Solv-Verks forste JubelAar.
Paa Reversen: 

Solv-Verket med sine Gruber og Bygninger, med Omstrift: 
Nyt Seculum (1700) Guds Ords Lys (1717) og Norges Solv-Verk 
(1723) voldt, at Fierde Friderich 3 JubelFcester holdt.

Af 6 Decembr. samme Aar er Forordningen ont Geeders Af- 
staflelse i Solv-Verkets Circumference, siden de beskadigede de unge 
i Vext ftaaendeTrcrer, men dette er bleven lidet eller intet efterfulgt, 
til deels har man maattet feet giennem Fingere med den fattige Mand, 
hclst i de dyre Lider, men nyelig er sinmw Forordning ved Placat 

fra
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fra Oberbergamptet bleven erindrer til Efterretning for Vedkom
mende.

1724 udkom fra Rentekammeret den 22 Februarii, en In
struction for Ober-Schacht- ogMderftigere vedSolv-Werket, hvorudi 
iblant andet bliver determineret adstillige Bergmaal, fom tilforne 
faavidt vitterlig er, ikke har verret publiceret, og endstiont dette er 
allene for Selv-Werket, faa bliver dog famme fulgt ved de andre 
Verker. ' . -

Det er tilforne anført, at 1721 og 22 blev fundne nye Solv- 
Gruber i et gandste nyt Felt, paa den ostre Side af Lauen, ncrsten 
famme Tiid fom Geheimeraad Wibe blev Stadtholder her i Landet. 
Paa de Tider var Assessor Ziener Bergmefter, og for det meste sty
rede Grube Driften ; denne havde tient fig op fra ordinair Arbeyder, og 
var en temmelig erfaren Bergwand. Stadtholderen fandt meere end 
eengang Fornoyelfe i at beste de nye opfundne Gruber, fom paa den 
Tiid gav ffionne Ertzer af sig ; Denne Bergmefter magede det altid 
stråledes, naar Stadtholdcren var i vente, at lade de riige Anbrucher 
blive stauende / og i hans Nocrvcerelst lod Ertzen udbryde, med Udla- 
delst, ikke allene at disse Gruber vare fundne ved hans Tilkomst til 
Landet, men endog ligefom fomdlede sig i hans Nccrvcerelfe.

Stadtholderen giorde Harn ustyldig den Compliment, det han 
troede Ziener kunde stabe Ertz naar han vilde. Manden blev nok 
indtaget af denne Herres Gunst, og mueligens lovede mere end han 
kunde prceftere, i det mindste var han Aarfag til disse Grubers Anfeelst, 
hvoraf den ene var opkaldet efter Dronningen, da Stadtholderen fore- 
flog, om ikke et Udbytte kunde gives under Navn af disse nye opfundne 
Gruber. Oberbergamptet vilde ugierne dertil, eller blotte Werket 
for meget, Da de evrige Gruber ikke vare gavmilde. Men Bergme- 
steren forsikrede, det ingen Fare stulde have, hvorpaa blev refolveret at 
en 30000 rdlr. i Croner stulde myntes, og fom et Udbytte offereres 
Kongen, fom blev heel naadig optaget. Disse 30000 rdlr. Croner 
giorde Kongen en Present af til Dronningen, fom udbragt af den efter 
hende opkaldte Grube. Det er disse Croner, hvor Kongen i Romerst

Dragt
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Dragt sidder til Hest med Sporer paa, som enten ikke blev observeret 
af dem , som havde dermed at beflitte, etter afUkyndighed ikke vidste 
bedre. Men dette Udbytte havde beklagelige Fe'ger efter sig; Thi da 
Verket ikke formanede niere end at hielpe sig selv paa den Tir'd, og 
strar derefter det gandste Verkets Anbrucher aftoge, geraadede denne 
Borgmester i gandste forlegne Ornstcendigheder, han inaatte soge at 
vedligeholde sin Credit, og det maatte ikke bede, atErtzerndudebleve; 
paa den anden Side var han overmande vel anstrevet hos Almuen, 
og stod i Slegtffab eller Svogerffab med mange; Bclegget, som var 
vel ftcerkt, vedblev, og han blev bestyldt for, at meget blev anlagt, 
allene for at hielpe den genrene til Arbeyde. Paa den Lud var og 
de smaa Borer kommen i Brug, som han paastod giorde megen stor- 
re Nytte end de gamle, hvorfore de uden Forstiel bleve anbragte over 
alt. Sandt, Arbeydet gik sortere, nren Virkningen var ikke den samme.

Endeligen greb han til dette Middel, forat stiule Mangelen, 
at Scheide-Ertzen blev giort ti! Mittel-Ertz, og Mittel-Ertz til rug 
Ertz, og det gediegene ncrftcn som riig Ertz; Malmene til Pukverkerne 
bleve og derefter indeholdt nred mere. Da nu Solvposterne ikke kunde 
bestride Verkets Drift, blev Skylden lagt paa Hyttebetienterne, i 
det der kom ncesten ligesaa megen Ertz af alle Sorter fra Gruberne, 
som forhen. Manden stod saa vel anstreveu hos Stadtholderen, og 
havde et saa mcrgtigt Tilhceng, at ingen torde bryde ret los nred hanr. 
Hyttebetienterne snakkede vel meget derom, men kom ikke videre, og 
altsaa maatte de med flere andre boere Skylden, den store Hob, ukyndig, 
hvori Feilen bestod, talte om intet andet end strafvocrdig Understceb ved 
Solv-Verket. Klager indkom underhaanden, Kongen blev ilde til
freds med Verkets flette Tilstand, i seer da han maatte komme Ver
ket til Hielp med nye Indstudder; Endeligen nedreyste Canccllieraad 
Kopp fta Tronhiem til Kisbenhavn, soin faa Aar tilforne inaatte 
nrod sin Villie qvittere Verket, og give Plads for en anden, han 
fandt da god Leylighed at svcrrte SolvVerkets Bestyrelse.

Kongen havde allerede tilforne indhentet Bistop Deichmans, 
som paa de Tider vare mange andre Kongelige Commissioner over
dragne, bansBetcrnkning, ogom han ikke kunde paatage sig Solv- 
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Verbets Administrations Undersøgelse, den Kongel. Tittid giorde, at 
han svarede: at om det var Kongens Vittie, vilde han gierne forsoge, 
saa vidt ham muclig var, hvad der ved var at udrette. Et Connliis- 
sorimn blev altsaa den 22 Martii 1728 udstad til Deichman og!<opp, 
grundet paa Koppes Angivende; men da denne Mand ingen Indsigt 
havde enten i selve Bergdriften, Snieltevoesenet medvidere, og betraf 
intet uden nogle Skakkerier og Egennyttigheder af Underbetientere, 
Gtigere ogsaadanne, saa afgik de forfte Sessioner nîed at examinere 
en 2 L 300 Mennister, hvoraf intet udkom.

Deichman fortrod strap det han for hastig havde paataget sig 
denne Affaire, og allermeest han havde truffet paa en Mand, der in
tet end mindre var i Stand til at indste Hoved-Manglerne og det vig
tigste. Han giorde sig da Umage at opdage saadanne Subjecta, der 
havde bedre Indsigt, og tillige informerede sig hos dem eg flere, som 
kunde give nogen retskaffen Oplysning, luen det varede noget, forend 
disse torde udlade sig. Endelig, da han havde faaet et gandffe andet 
Begreb om Tingene, blev giert Forflag til et inere ample Commis- 
sorium. Derefter blev Grube Belegget understgt, og for at gaae grun
dig til Berks, blev tvende Gruber belagt, den eene efter Bergmefte- 
rens, den anden efter forrige Maade, La Forffietten strap visede sig. 
De mindre Borejern bleve afskaffede uden paa visse Steder, mange 
Arbeydere afstaffede og adssittige Steder indstillede; i seer befantes, 
hvor hoyft stade lig oln ikke underfundig Ertzens Scheiding havde va
ret, som alt blev forandret.

Men alt dette stede ikke uden mange Contradictioner og Mod
stand; Manden havde et stort Anhang af den gemene Mand, og da 
mange af dem bleve aflagde, var det ikke mådelig, at han blev i sin 
Lienefte, han fik derpaa sin Dimission. Men da han Underhaanden 
opirrede Bergfolkene og endeel af Betienterne, blev han forbuden 
at komlne Solv-Verket nærniere end paa en vis Distance. Gik der
paa til Kisbenhavn, og giorde »lange Bevagelstr, og ved Forandring 
i Regieringen et par Aar deretter, koin i sin forrige Station iglen. 
De 30000 rdlr. Udbytte var gakidste vist Aarfagen til alle diste Uley- 
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ligheder; thi derved rnaatte Verket savne et par Maaneders Lonning, 
og siden blive indestaaende mere og urere.

En anden Sag af nafren samme Betydenhed, uren til et bekla
geligere Udfald for den paagieldende, var angaaende Mynten, som 
dog ikke var paatankt i det forfte Comiuissorio; og da der over denne 
Sag ere faldne sa a mange diverses Meninger og Domme, deels for at 
frikiende den skyldige, deels tvivlende at den gandffe Sag blev drevet af 
lutter Had og Efterstrabelse, faaer man give nogen Oplysning derom.

Mynteruester Henrich Chriftopher Meyer succederede sin Fa
der, som afstod Tienesten til Sennen 1719 eller 2O, imod han besad 
Lonnen de 300 rdlr. saa lange han levede, havde og sorn Mynteruester 
tillagt sig teminelige Midler; Men Sonnen var allerede i nogen Gield, 
forcud han antog Tienesten, dette uagtet, begyndte han strax en kost
bar Hnusholdning, holdt saa godt sorn et aaben Taffel for Fremmede 
og andre, opforte kostbare Bygninger, Hauger og andet mere, og 
var i sin gandffe Opforsel prcrgtig, og mere end en Mynteruester nred 
300 kunde tilkomme. Enhver som har nogen Indsigt, vidste vel, 
hvad en Mynteruester kunde giore sig for Fordele, uden just for meget 
at overffride de ham foresadte Grcendser.

Men dette gik noget vidt, og gav strax teurrnelig Mistanke, det 
verste for Manden var, at ligefom han tillagde sig rnange Tilhcengere 
og Venner, faa syntes han paa den anden Side at blive stolt, seende 
de andre over Skuldrene, baade sin Lige og Overmccnd. Men han 
stod i den Forsiltning, at ingen torde bevocge sig, tilmed var han vel 
liid af Stadtholderen, som han undertiden bevcrrtede, og vidste at 
giere sig hans Domestiquer til Venner.

Denne genereuse og retffafne Herre, giorde sig formodentlig 
ingen Betankning orn Mandens Adfard, Ofte sad han meget lange 
inde med Solvposterne, hvorved Lonningerne bleve opholdte, og ffe- 
de adffillige Gange, at i Steden at indlevere den afham selv nryntede 
Sort, leverede han i Cassen anden gammel Mynt, da det ffede noget 
ofte, udlod sig een af de Casse committerede, at det var betcrnkelig for 
dem at modtage saadan Mynt.
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San snart dette korn ham forHrne, maatte dethevnes, og for 

at scette Skrcck i andre, overfaldt samme offentlig i et Vershuus. 
Med alt dette, og endstiont hans Adscerd var aabenbar for alle, fonr 
havde nogen Indsigt, var han felv den, som blot allene paadrog sig den 
paafolgende Ulykke, og allene maa tilstrive sig selv Skylden; Thi de 
fieste troede dog, at hans Tilstand var saaledes, det han altid kunde 
svare for sig, i Henseende til hvad han var skyldig, derfor og Ober- 
bergamptet ikke regnede det faa noye t Sinkelsen i Forrnyntningen, 
endstiont Casse Reglementet tilholder, at Pengene Ugentlig fra Myn
ten stal indleveres i Lassen

1727, stnlde formyntes en nye Sort 8teSkillingsiykker, hvor
ved han paastod en ftorre Afgang end fon: syntes billig, og da han ikke 
vilde give efter, blev Obcrbergamptet tvungen til at lade denne Af
gang undersoge af andre Mynt-Committerede f hvorved han giorde 
sta mange Disputer og Indsigelser, atUndersogningen varede längere 
end vedburde, derover geraadede han i Pengemangel, da Kilden var 
stoppet, hvoraf han osede. De begyndte Bygninger maatte fortscettes, 
og Udgifterne maatte ikke standse.

Just i stimme Tud fremkommer een Hamborger Verel ham til 
Last, allene paa 400 rdlr., hvilken han undsiog sig for at betale, end
stiont Verelen havde hans eget Beviis i Folge med sig; Verelen bli
ver protesteret. Og da dette inaatte stee for Mangel af Penge, bli
ver Oberbergamptet heel opinerkfom. Han havde til den Liid ev 
endnu giort nogen fuldkommen Rigtighed for de 9 forste Maaneders 
(1727) Solvposter. Oberbergamptet maa da paadrive forberueldte 
Rigtigbcd, hvor efter han indkommer med sin Regning, og derudi, 
foruden hvad han etters blev skyldig, meget uforsigtig, snarere dum- 
dristig siger, at vcere i Behold i det paa Mynten vcerende Hyttekaaber 
43B Mark 7 Lod 2/5 Gran stint Solv; Enhver faae Urimeligheden 
afdenne Angivelse, nemlig at der stulde verre en saadan Qvantitet 
Solvi den ringe Beholdning af Hyttckaaberet, fom blev ham over
tydet, han bliver altlaa efter Cammerets Ordre af 20 Octobr. 1727 
arresteret paa sin Person.

Her
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Her var endnu ingen Qvcestion om nogen Defraudation ved 

Myntnmgen, allene om hans Gield til Cassen og for Solvposter»e. 
Der bleve altfaa andre comnlitterede at foreftaae Udmyntningen og 
knodtage Beholdningerne. I freden da at forefinde det angivne Hyt- 
tekaaber, fandtes Defect derpaa 6610 Mark, og afdet fine Solv den 
Defect som han havde angivet 438 Mark 7 Lod 2T7- Gran. Man faae 
da kiendelig^ hvorledes var tilgaaet, og hvor Hyttekaaberet var afbleven, 
fom baade formedelst det Gehalt og anden Beffassenhed, vel ikke kun
de bruges uden til Beffikninger. Alt dette var passeret en 5 à 6 Maa- 
neder, forend den forommeldte Comnrisfion blev anbefalet, og hvor- 
udi Meyers Sag ikke var bencevnt, hvilket burde vcere nok for at be- 
frie Commistari. rue, at have haft mindste Deel i Mandens Ulykke; 
HyttekaabcretsDefect, og den ringe Proportion afDefecten afdet 
fine Solv med Kaaberet, forraadde ftrar Sagens Sammenhcrng, og 
mece end tilfulde bestyrkede den rimelige Formodning om Udmyntnin- 
gen, som upaatvivlelig dog havde vocret examineret af visse Personer, 
hvilke vovede ikke at rore noget derved.

Da dette ikke kunde forties, som Rygtet alt lcenge tilforn hav
de udbredt, og paa sine Steder maaffee angivet, saa var det Naturlig, 
at denne Sag blev opdraget Commissionen, siden Oberbergamptet - 
havde viist en Efterladenhed, saa vel i det ene som det andet, betref- ' 
fende Mynten, og dette er den sande Anledning til Extensions Befal- 
ningen til at undersoge Mynteniesterens Forhold, saa vel betreffende 
hans Defect, Gield til Lassen, fbm hans Forhold med den Kongelige 
Mynt.

Siden denne Sag er den eenefte i sit Slags, som i umindelig 
og maaffee ey nogen Tiid er forcfalden i disse Riger, og har vcrret un
dergivet mange Slags Betcenkninger, troer man, at det kunde have 
sin Nytte at anfore, hvorledes den er bleven udfort.

Myntemester Meyer havde ikke haft med Mynten at bestille 
siden Octobr. 1727, og hvad i hans Tiid saavel dette som forrige Aa- 
ringer var myntet, var allerede roulterende og intet deraf i Solv-Ver- 
kets Casta. Der blev altfaa tvende Myntekyndige sendt til Christiania,
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der i Overværelse af Stedets Guardein og en anden Borgermand 
udtoge afden Kongel. Cassa hos Casserer Kölle saa mange Croner, 
fom der udi fandtes af 1725 og 1726 Geprceg, fom bleve udstyrtede paa 
et Bord, og i flceng tagne her og der/ da nogle og da nogle, og hver 
Gang lnelerede, at det ikke skulde siges, at der allene blev sogt efter 
visse Sorter, som dog ingen kunde tiende fra andre, og stråledes ud
tagen afdisse Croner 100 rdlr. J disse 2de Aar var myntet 241585 
rdlr. i Croner. Paa samme Maade blev tagen 100 rdlr. af 10 sti. styk. 
100 rdlr. af 8 stl. styk, og 50 rdlr. i 2 ffl. stykker, alle myntedefra 1723 
til 1727 inclusive. Een sierre Summa blev tagen afforbemelteSor
ter paa forestrevne Maade, begge Dele forseglede afCasseren og an- 
dre nccrvocrende, at blive bestaaende hos Casserer Kölle. Saasnart 
vare disse Penge ikke bragt til Kongsberg, forend Posten medio April 
1728/ medbringer den Lidende: at en Jode for nyelig bavde tilbudet 
sig at mynte en vis Qvantitet Penge i Croner og anden Mynt, og da 
han i sin Proposition havde giort Forstiel paa den Kwbenhavnske og 
Kongsbergiste Myntefod, blev han tilspurgt derom: da han jagde: 
Derudi var en mcerkelig Forstiel af 12 à 13 pr. Cento; hvorom Kongen 
selv udlod sig over Taffelet med stor Fortrydelse; Og i Anledning der
af, blev, uden nogen Erindring enten fra Oberbergamptet eller fra 
Commissionen, givet Ordre, at Guardeinen paa Kongsberg skulde 
arresteres, da det ikke andet kunde vcere end en Collusion mellem ham 
og Myntemesteren maatte haft Sted. Den 24 April modte i Com- 
missionen Hyttenrenteren, Hyttestriveren, Hytternesteren og trende 
andre Myntekyndige Personer, samt den paagieldende Myntemester 
Meyer og Guardeinen Truels Johanfen, da de fra Christiania bragte 
Punges Segl bleve brudte og Pengene udtagne, veyede, eg deraf ud
leveret til Prove sik. Croner, 24stk. 10 still., i2 ftk. 8 still., 36 
ftk. reducerede 2 still., Pungene bleve iglen forseglede afalle.

Hyttebetienterne udbade sig, at maatte giere den ferste Preve 
allem, og ikke i nogens Overvcrrelse, som blev tilftaaet. Mynteme- 
sieren , der var bereed paa sit Forsvar, og troede neppe efter Omstam- 
dighederne, at oin Pengene stulde sindes urigtige, man ikke lettelig 
skulde bevise, at det var just de Penge han havde formyntet, vargandste 
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uforsagt,, og da Harn blev tilspnrgt: om han vedgik disse Penge of fam 
at vcrre myntet? svarede: han hverken nu kunde fragaae eller tilftaae 
Let. Men da barn blev tilspurgt, hvor Beholdningen af Hyttekam 
beret var afbleven, og hvortil brugt, blev han ilde ved, gik afsides, 
sigende: Det var en tungQvcrstton. Omsider siger: at han behover 
Tiid at svare derpaa.

De ttl Proven bestikkede Hyttebetientere, uraatte aflcegge Ced, 
ikke for nogen at aabenbare Provens Udfald, og fom de vare gandffe 
allene i Laboratorio, da Lenne forste Prove skulde glores, tildrog sig 
en egen Hcendelfe, som blev antagen fom et farligt Omen. Nemlig 
da de delede Arbeydet imellem sig, saaledes at een klippede, en anden 
indveyebe, den tredie afdrev paa Cappellm, og de toge sita mange 
Blye-Schwerer til Afdrivningen som Cronernes virkelige Gehalt udfor
drede, blev dog ikke nogen rem Blik, nieit nceften enKaaberblik: idet 
de bestuer Kornet, steer det, at Probeer Vcegten, fom var opdraget 
rned tvende andre til Probering indveyede Prover, rued Skaaler, 
Snorer og Krogen leftede sig selv af Ballancen, omhvelvedes, og 
en saadan Allarm opstod i Probeerstnen, at en Forstrcekkelse overkom 
dem alle tre. Saaledes lyder deres egen Beretning, og videre, at de 
antog det som et Forvarsel, at noget Ondt forestod den paagieldende, 
og beklagede de stulde bruges i en sira farlig og fortredelig Affaire. 
Endelig, endstiont Proven havde giort et ureent Blik, vilde de dog 
forfoge Gehalten; Indlegger i den ene Skaal Cronernes ordinerede 
Gehalt, nemlig io Lod izi Gran, rum maa efterhaanden aftage 
indtil 9 Lod 7 Gran, da bliver de mere bestyrtede, begierer derfore, at 
de maatte fritages fra denne Forretning. Men da der var ikke rnange 
at gaae i Ball udi, siden teende andre havde nok at bestille med Ud- 
myntningen, kunde det dem ikke accorderes. De begierer da, at Com- 
missionen vilde vcrre overvcrrende, som formanede dem at prove faale- 
des, baade for Kongen og Myntemesteren, som de paa hiin Dag vilde 
ftaae til Ansvar for. Da nu denne Prove faldt nceften ud fom den 
forrige, blev bande Commisiarierne og Betimterne inderlig rorte over 
den paagieldendes forestaaende Skiebne. Derefter bliver giort adskil
lige andre Prover, i Myntemesterens og Guardeinms Ncervcerelfe,
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som alle stadfæstede de forste Prover. Myntemesteren indleverede selv 
6f rdlr. i en Pague, tcrnkendede muelig maatte voere bedre end de for
rige, men blev ncrften det famme. Over alle diste Prover udstcedde 
diste 3 Committerede deres Beretning under deres C ed ogHccnder; da 
den generale Stokprove udsalt fom folger:
12 M. styk. afi72Z-L Mark ZLod/Gran, ffulde holde 9 Lod - forringen Gr.
dito - af 1724 -8 10 - - 9 - -
2 ffil. styk, af i72Z u Mark 4 Lod 7 Gran, ffulde holde 4 Lod 9 Gr.

dito - af 1724 - 4 6f - 5 4 - 9 -
dito - af 1725 - 4 i - c 4 - 9 -
Croner , af 1725 - 9 8 - - 10 iZr
dito - af 172,6 - 10 10 - - 10 13 f
8 ffl. styk, af 1727 - 7 7 - rigtige

- 8 Gr.
- 2 Gr.
- Gr.
- 8 Gr.
i Lod Gr.

- 82 Gr.

Da den groveste Feyl fandtes ved 1725 Aars Croner, bleve at
ter udtagne 5 Croner af samme Aar, og befundne:
No. 1) - 9 Lod 7 Gr. Skulde holde 10 Lod 13Í Gr. for ringe 1 Ld. 6~ Gr.

- 2) - 9 - 6i - - 7 -- -- - i - 7î Gr.
- 3) - 9 - 7Í - - - - - - 1-6 Gr.
- 4) - 9 -nz - - - , - - - i - Gr.
- 5) - 9 - - - - - - i'S Gr.

Derefter blev Betienterne givet Extract af Protocollrn over 
Pengenes Vccgt, og derefter udregnet Pengenes Defect i Schrot og 
Korn, som ndfaldt stråledes, at de udmyntede Penge i Aarene 1723 
til 1727 inclusive bleve fundne for lette - 7658 rdlr.

og at mangle i Gehalt - - 37770 rdlr. 29 stil.
45428 rdlr. 29 skil. 

Men formedelst Pengenes Ronllering blev be
regnet paa Schrot og Korn, paa 12 stil. ftk.
i pr. Cento, paa 2 stil. stk. 2 pr. Cento, og paa 
Croner i pr. Cento, belob sig til - - 5759 rdlr. 77 stil.

Igien - 39668 rdlr. 54 stil.

Denne
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Denne Udregning kan ikke medfore nogen paalidelig Vished, 

udgiorde ey heller det vigtigste i Sagen. Et er selve Forfalffningen, 
et andet hvad Summa ham ffulde regnes til Last etter Debit. Com- 
missarierne gav derpaa Efterretning hvor vidt 'det var kommet med 
Uudersogningen, daKongel. Ordre indlob, hvorledes fremdeles ffulde 
forfares, tillige med Befalning til Stadtholder Wibe at forfoye sig til 
Solv-Verket, og tage Information om alt hvad var passeret, og med 
de forste Commissarier endnu noermere undersege de paagieldendcs 
Forhold. Blev altsaa giort nye Prove med Myntsorterne i Commis- 
sariernes, Myntemesterens, Guardeinens og Mynte Inspecteur fra 
Kisbenhavn von Havens Noervoerelse, hvilke Prover faldt p. p. ud 
som de forrige, og mere end eengang bleve igientagne. Separat bleve 
12 ffil. Stykkerne en Gang i soer provede, hvis Gehalt var som folgende.

i2 ffil. Stykker Ao. 1717 udfaldt til 8 Lod 17 Gr.
1718 - - 8 Lod i7f Gr.
17Í9 - - 8 Lod i4f Gr.
1720 - - 8 Lod i7f Gr.
1721 - . 8 Lod 6 Gr.
1722 - - 8 Lod 9 Gr.

De tvende forste Aar vare stagne i Myntemesterens Faders Tiid.
Han havde da intet andet refugium, end disse Penge need atte 

forrige ikke vedkom ham, etter tilstod at de af ham vare myntede. 
Guardeinen holdt sig til Brand og Diegelproverne paa Mynten, men 
omsider tilstod at Diegelproverne vare ham altid uf Meyer leverede. 
Derefter bleve de begge sioerkere og neyere bevogtede.

Stempelffieereren blev fremkaldet, om han trostede sig til 
med Vished at ftadfcefte, at de provede Penge vare myntede nred 
hans Stempler, som han vedkiendte, da han endelig maatte tiende 
sit eget Arbeyde. Til mere Bestyrkelse herom, bleve af Oberberg- 
amptet udleverede Stemplerne, som i Commissionens Noervoerelse 
af begge Stempelffiocrere, der hver for sig havde forfocrdiget dem, 
med Pengene bleve provede, saa at begge Deele faa accurat passede sig 
med hinanden, at derom kunde ikke voere mindste Tvivlsmaal.

K k Endelig
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Endelig blev ndftced Kongel. Commissorium til Stadtholder 

Wibe, Generalmajor Huitfek, Biskop Deichman og Cancettieraad 
Köpp, at Meyer ordentlig ffulde sievnes for Deftcten paa de Manned- 
lige Sslvpofter, samt for Hyttekaaberet og det derudi varende Sslv 
til Ansvar og Undgieldelse. Men derimod om Forfalskningen i Pen
genes Schrot og Korn, ffulde tractores paa en geheim Mande, fom 
tilforne, paa det Mynten ikke ffulde fattes i Miskredit, saa meget 
mere, fom paa den Tiid var en Misforstand reyft sig mellem Kongen 
og Hamborgerne, dog at de paagieldende ikke maatte hindres fra at 
frenlkomme med alt det de vidste til deres Forsvar. Een Actor bleb 
bestikket. Provernes Udfald kllnde nu ikke mere negtes, Qvastionen 
var allene at overbevise Vedkommende, at de falste Penge vare myn- 
tede afMeyer, hvilket Stemplerne udleveret afOberbergamptet nok
som beviiste. Midlertid fremkom den samme exception, (om dog ikke 
kunde gielde.

Een Schrot blev og funden i Mynten, af samme Gehalt som 
de forrige, overalt maa de Kunstforfarnes udstgende gielde i flige Om- 
standigheder. Til et sierre Beviis, fandtes endeel Croner af 1725, 
som de atlerflettefte, som havde en Brest i sig, som ligeledes fandtes 
paa Steinplen, som fuldkommen bestyrkede Sagen. Overalt er det 
for alle Indsigtige vitterligt, at det er en blot Umuelighed, at Penge 
kunde passe sig netto i fremmede Stempler. Da nu saaledes i mere end 
6 Maaneder Sagen paa det noyeste var underfegt, med al den For
sigtighed muelig var, og og faa ofte giorde Prever, og Meyer c y end
nu var fremkommet med sit Forsvar, blev han, da Commissionen ey 
fandt nogen mere Underssgning nsdig, forelagt til den 18 Octobr. 
1728 pro ultimato at fremkoinme med sit Tilsvar, derefter koin han en
delig den 23 ejusdem med sit Tilsvar, dog dateret den 18., eg derved 
fremlcegger 5 styk. Croner af 1725 Aars Prccg, fom han vedkiendte 
af ham at vccre myntede, men de vare allerede afklippede og probe
rede af en anden efter hans egen Foranstaltning, fom han begierede 
paa nye at preves, herover reyste sig een Misforstand mellem Com- 
miflarierne, som siden gav Anledning til et ndspreed Rygte, ligesom 
de forste Commistarier, allene sogte Mandens yderste Fortred, og ikke 

allene
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allene giorde Sagen tvivlraadig for Publico, ja ligesom Han lidde 
uffyldig. Den hele Question bestod der udi, at de forste ComnuA- 
rier holdt det for unodvendig, og iinod det befluttede at nogen nye 
Prove ffulde foretages, derved ikke ncegtende, at jo Meyer bande for 
og efter kunde have myntet rigtige Croner med videre. StadthA- 
deren og Generalma or Hukfeldt eragtede, at disse 5 Croner ffulde pan 
nye proves, som stede 2de Gange, og bleve disse Croner temmelig 
år befundne rigtige pan et par Grans Forffiel, og ved den sidste fore
faldt nogle Ord mellem Commistarierne, hvor over Commissionen 
blev indstillet for en Lud, og enhver paa sin Side nedgik med Fore
stillelse/ som udfaldt dertil at en zte Commissarms blev udnevnet. 
Hvorefter den paagieldende unanimiter blev kiendt ffyldig og tildsmt 
at straffes efter Loven, som blev dog ikke den Gang bekiendt, siden det 
ffulde gaae ad referendum. Den Kongel. Decision udfaldt saaledes: 
at han for begangne defraudation med Mynten, ffulde kagftrvges, 
Brcrndemcerkes, og for sin Livs Tud i Slaveriet. Han blev, saa . 
snart som Contmissionen havde domt, indfort til Christiania' Fcrft- 
ning, hvorfra han in Februario blev fort igien til Bergftaden for at 
udftaae sin Straf, og ftrax igien fort tilbage til Foestningen, hvor han 
en 6 à 7 Maaneder efter dode. Hans Forbrydelse blev aabenbare, 
men troelig, havde han ikke uforsigtig selv givet Anledning til sin Ar
rest, formedelst Disputter orn Afgangen, siden med den protesterede 
Vexel, hvorefter han blev arresteret for Urigtighed med Solvposterne, 
og derved korn for Lyset hans Defect af Solvet, men fornemmelig af 
Hyttekaaberet, som blottede ftrax hans Forgribelse, havde han maa- 
ffee bleven utiltalt; og endelig var alt dette passeret forend den oven- 
meldte Commission begyndte, som ingen Deel havde i hans Ulykke, 
uden da Sagen ffulde og maatte undersoges, at det faldt i diste Com- 
mistariers Lcd, sont desuden ffulde inqvirere om gandffe Solv-Ver- 
kets Tilstand.

Guardeinen blev demitteret, da man befandt, det ban blot af 
Efterladenhed, uden at have profiteret med den anden, havde forsomt 
at opvarte sit Embede, font vedburde; da bande Stok og Diegelpro- 
verne saa urigtig vare behandlede.

NyeKk 2
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NyeMyntemefter og Guardem blev bestilt, en nye Afgang be

stemt, og et mere ordentlig Reglement for begge rc.
De som veed, hvad Mynte-Vcesenet har at betyde, og at det til

kommer den hoyefte øvrighed, at have den nsyefte Indsigt der med; 
thi hans Stempel og Geprcrg er og bor vccre en Forsikring for Publico, 
at Mynten indeholder hvad den ordinerede Myntcfod tilsiger, paa det 
Vedkommende ikke ffal bedrages og Landets Mynt ikke tabe sin Credit. 
For dem var det let at begribe den store Enormitet og Underfleb, som 
stregik ved den Kongsbergiske Mynt. i) Det var aabenbare, at 
Manden havde nlyntet en langt sierre Mcengde end det Qvantum, 
soin kunde og burde udkomme af Brand-Selvet. 2) At han og der
til havde forbrugt Kongens eget Hyttekaaber. 3) Saare formastelig 
leveret anden gammel Mynt i Berg-Caffen, end de fem vare udmyn- 
tede, og er ikke let begribelig bvor saadant kunde sees igiennem Fingre 
med, da de ved Vcrgt ffal modtages, for i det mindste at erfare deres 
Beskaffenhed i Henseende til Schrot. 4) At sidde inde med 8 à 9 Maa- 
neders Solvposter uden at aflegge Rigtighed, men ikke et Stykke 
maa fra Mynten udkomme, uden forst i Berg-Caffen. 5) Endelig 
Desteten baade paa Schrot og Korn, som ikke eengang bor have Sted; 
thi hvad eengang mangler ffal en anden igien gotgiores. Og endelig, 
at den hoyeste Defect paa Korn i Croner burde ikke vare over cn fierde- 
deel pr. Cento, som ikke opnaaer 1 Gran paa Marken. Ja at sine 
Stader, naar det ganer over en halv Gran, er det ikke tilladt at flige 
Penge eengang maa distribueres; Saaledes veed man ikke hvorledes 
den Mand paa nogen Maade kunde undgaae hvad Harn overgik. (*).

(*) Han beregnede sig egenraadig i Afgang i Mk. io Lod as 12 Skillinger, 3 Mark 2 Lod af 
4 en halv Isdig ordinaire 2 Skill Styk., 1 Mark 4 kod raa Croner, 2 Mark 12 Lod paa 
8 Skillinger. Kyndige har l«age siden indftet hvad Bestaffenhed det har med Afaang paa 
Mynterne, og hvor gavmilde Tilforordnede har vieret at tilstaae Mynttmesternr faa store Af
ganger, oa hvad en Mvntemrstkk allene i denne Post kan tilbringe sig, som i sig selv er snart 
rt Biind V-rk. Saa vidt de Mynte-Committtkede, som havde med denne Sag at bestille 

, kunde udfinde af saa mange Penge, som ee volverede, calculcrchc de Desteten paa Schrot og 
Korn til ea 40,000 rdlr. Dette kunde vel ikke siges med nogen V shed, men da den styldige 
meget formastelig havde oste indleveret andrePenge tilCass'n, erd de han var pligtia at niyntc 
as Brands Solvet, og de Committerede gandffe uforsvarlig baade modtog saabanne Penge, og 
folgelig forsomte en saa maglpaaliggcnbe Sag, som dr desformedelst ey heller var i Stand til 

at 
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Een Guldsmed i Scheen giorde Anno 1724 Ansogmng om at 

M)de Berghallerne ved Gruberne, Schlamen og Trüberne ved Puk- 
verkerne, og samme Aar giorde en Prove paa Kongsberg for Stadt
holderen, soin erklcrrede sig i Hans Faveur; Kongel. Resolution faldt 
5 April 1725, at med ham ffulde Accord fluttes, som ffede saaledes:

1) At ham ffulde anviises, Afterne og den ringe Trübe, som ey 
med Fordeel i Smelte-Hytten kunde forsineltes.

2) At den Daglig ved Pukverkerne faldne Schlam og Trübe, 
fom kan holde fra 2 til 3 Lod, og hvoraf i Hytten en liden 
Quantitét til Rohesineltningerne ugentlig forbruges, ffnlle 
Harn forundes.

3) Hvad Selv han udbringer, maatte han giere til Brand- 
Selv i Hytten, og levere den fine Mark à izz Ledig for 
8 rdlr.

4) Aflegge Eed, ingen Collusion at ffulle ffee med Bergfolk eller 
andre, som af Kongen blev confirmeret 11 Julii.

Han oprettede da Titd efter anden Qvik Machiner ved Smel
te-Hytten, ved Hertzog Ulrich og Gabe Gottes Pukverker. Ham 
blev og omsider forundr Berghallen ved Samuels Grube; thi alle de 
evrige bleve paa nye glennemsogte og ffeidede.

Endelig fremkom han med et Project, at vilde tilgode giore 
de riige og evrige Ertzer paa en gandffe anden Maade end da ffede 
ved Smelt-Hytten.

Kk 3 En

at examiuere, nemlig Pengenes virkelige B«gt og Schrott, saa burde jo en saadan Mangel, 
ham debiteres. Det maa ikke nñgtes at Vedkommende meget efterladen har iagttaget, hvad 
som de burde. De lode Brandxrsvrrne saa got som allene ankomme paa Guardrinen, og lod 
ham udhugge dem hvor han vilde, der blev ikkun taget een Diegestrove, og ingen ester nach- 
bîschning n, Stokprovcrne udtog Mynteniestcren selo, og leverede deni til Guardrinen.

Pontoppidan anfører at 1727 blev funden i Cron Printzens Grube et styk. Sølv paa 245 pd. 
Vcegt, og i S gen Gottes Grube et paa 304 pd. Bcrgt. Det er tilforne annnrrket, at det 
gediegene ikke angives uden pr. Mark. Ey heller fi .der mand at noget i den sidste Grube dette 
Aar er udbragt , mm tvertimod, at den neppe Maauedlig gav 5 â 6 Marker gediegen. Der
imod blev fra Cron-Printzen dette Aars zdie Manned bragt til Hytten 902 Marker gchjeget 
Selv, so - var alt i en Klump, men blev afmciflet eller sonderstaget esterhaandrn i selve Ar.bru» 
che» eller som det sad i Gangen, da det ikke heelt kunde indbringes, uden for megen kostmug.
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En Commission blev anstillet, fom ffulde ermuntere hans an. 

givende Prsvesmeltning. Men Udfaldet svarede ikke til hans Propo
sition. Han gav dog derved Anledning , at ikke allene de gamle Bcrg- 
haller paa nye bleve giennemsogte, men endog noyere ffeidet véd 
Gruberne, som og bedre Bastning i Pukverkerne og mere Forsigtig
hed ved Smeltningen blev iagttaget.

Hans Machiner kan eftersees hos Schlutter. I de forste Aa- 
ringer begik han sig nogenledes. Til den 26 Octobr. 1727, havde han 
leveret til Hytten 5453 Lod Solv. Fornemmelig sut-inerede han sig 
til sidst allene ved Samuels Grubes Berghalle, hvorved hans Enke ef
ter hans Dod udbragte Maanedlig Solv for p. p. 200 rdlr. Een 50 
à 60000 rdlr. stal dog af denne Invention verre tilveyebmgt, stut 
etters havde bleven liggende.

Det merkeligste ved denne Sag, at hvad i det forrige Aarhun- 
dret var passeret, i Berghauptmand Geddes og Bulkes Liid, med 
dette Qvik-Arbeyde, var ligesom reent forglemt, og fast ikke eengang 
paaberaabt af dem, som vare imod denne Jens Borrings Forsiag.

Som Guldsmed, hvilke giore sine Kretftr til gode paa saadan 
Maade, kunde han lettelig blive forfort til dette Indfald, helst det 
meste ved Solv-Verket er gedieget Solv. Men da her tillige falder 
en temmelig Deel Glas-Ertzer, til Leels riighaltige, Blander, Glan- - 
tzer og Kiefer, og til deels andre mineraliserede Ertzer, saa kunde det 
ikke andet vare, end jo meget maatte blive tilbage i det overblevne. 
Tilmed om ikke den behorige Qvantitet af Mercurio bliver brugt- 
kan ikke alt det virkelige Gediegene blive fanget og angrebet.

Ved de Indianste Verker, bliver Echeme forud rostede, der
efter anqviket og paa nye rosted, naar de ere Svovelbnndne; ere de 
Zernbundne tilsattes Svovel og Antimonmm, og om Antimonialst da 
Fiilspaand.

Til 2500 pd. Erh bliver emploieret 10, 15 à 20 pd. Mercurio. 
Man har og fundet til at facilitere Amalgamationen, at blandederudi 
Viin-Edike og Salt hielpcr meget. Man paastaaer og ak denne Me
thode har sierre Virkning i de varme Lliinata end anden Steds, hvor 

man
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man og exponerer for Solens Heede Schlicherne i een 2 à 3 Ugers Tud, 
da Mercurius mere kraftig derpaa agerer.

Efterår Inqvisitions Commissionen havde undersegt de vigtig
ste Ting ved Solv Verket, udkom den 26 Januarii 1729 atter et nyt 
saa kaldet Interims Reglement, om Anstalterne ved Gruberne, Berg- 
fmeden, Scette Vedden, Puk-Verker, Schichtmester- Regninger, 
Hyttekofterne og Smelte-Regninger, om Mynten, Beschichntngen, 
Stok- og Diegeb Proven rc. i samme, at alle som dependerer af Gru- 
be eller Berg-Etat lige indtil Geschworner inclusive, skulle gaae i 
Bergdragt, og at ingen Procurator maa have Boepcel paa Berg- 
staden. Tillige blev forbemeldte Cancettieraad Köpp bestilt som Ge- 
neralinfpecteur ved Solv-Verket, med Iusticeraads Caracteer, at 
have Indseende med forommeldte Reglement at blive efterlevet. Men 
med alle diste gandffe gode Anstalter ydede Gruberne lidet, faa at 
Lonningerne bleve tilbage, Rentekamrneret var og paaholden i at 
komme Verket til Hielp. Biskop Deichmån fandt da paa dette expe
dient, og foreflog at Kongen allene vilde giere 12000 rdlr. Forskud, 
som bestandig ffulde blive ved Verket, af hvilke Bergmanden Maa- 
nedlig ffulde gieres Forffud, imod at lade sig Maanedlig korte 1 Skil
ling afDahleren, ogat samme 12000 rdlr., eller saa mange deraf 
sorn vare forstrakt, allerforft afnceste Maaneds Solvpost, igien ffulde 
indhentes, og saaledes fremdeles continuere, hvilken Anstalt endrlu er 

* ved Magt. Der blev og giort Project til en nye Mynte-Fod, som, om 
havde bleven efterfulgt, maaffee med nogen Forandring havde haft sin 
store Nytte, og frembragt anseelige og smukke Mynte-Sorter.

Den nye Generalinspecteur, var intet mindre end vel anssre- 
ven iblant Bergfolkene og Betienterne, og tillige ikke blev tagen for 
fulde, han svede maaffee sin Myndighed i utide ; tilmed havde den dimit
terede Bergmester Ziener et incegtig Anhang, som ikke var vel for« 
nsyet med de giorde Forandringer. En Suppliqve bliver opsadt lued 
en deel Klageposter, som blev baaret fra Huns til Huus, og afen 
Mcengde gemeene nnderffrevet, tvende deputerede nedreyftr der med, 
den blev opsendt til Erklcrring; Og da den blev befundet at indeholde 
een hoben Usandfoerdigheder og Calumnier; blev Biffop Deichmån, 

Justice-
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Justiceraad Schianbufch og Generalinspecteur Köpp befalede paa nye 
at examinere Almuen, og derpaa at domme. De tvende som havde 
ombaaret Suppliqven og formaaet Bergfolkene til Underffrivelsen, 
bleve ttldomte i 3 Maaneder at sidde paa Aggershuus Festning, og de 
tvende, som nedreyste, til et AarsArbeyde paa samme Sted, som af 
Kongen blev konfirmeret. Disse bleve efter Stadtholderens Ordre 
PintzeAften (1729) arresterede; Almuen rotter sig da sammen, siden 
Arbeydet hviilede i Hellig-Dagene, for at hindre deres Cammeraters 
Afhentelse; og da en Lieutenant med en Underofficer (1730) og 8 Ge- 
lneene 3die Pintze-Dag under Hoymesse ankom for at fortbringe Arre
stanterne , vrcekker Almuen ind, udtager Arrestanterne, tvinger Ober- 
berghauptmand Gabel at lade dem asióse Jernene, og beffvlter Köpp, 
som Aarsag til denne og al anden Fortred, truer at vilde angribe ham 
hvor de kunde antrcrsse ham, Preesten Wikhagen soger at stille deres 
Iver, men faaer dette Spsrsmaal: Om han troede at Köpp tilhorte 
Gud, som han troede ê metí fik til Svar: da maatte Gud ikke vcere 
vannen (krcesen) om Sicrle; Bryder saa ind i Koppes Hyus, som 
til al Lykke havde retireret sig til Eger. Tumulten tog idelig alt niere 
og mere til, saa Oberbergamptet ved Erpresse maatte soge Assistence 
hos Stadtholderen; Bistop Deichman, som (31 May 1730) var just 
paa sin Reyse til Selv-Verket, formanede omliggende Militaire 
Chefs at samle sine Folk, for at verre parat, naar Généralités Or
dre dem indlob. Den 2 Junii 1730, ankom en Deel deraf til Bache- 
rud een Miil fra Solv-Verket, hvor Biskop Deichman allerede var 
indtroffen, og hvor Oberberghauptmanden med de andre af Oberberg, 
amptet modte ham, og da Sammenrottelsen fornemntelig sigtede til 
Köpp, og matt jo for jo hellere maatte see til at faae alting t Orden 
rgien, resolverede han med forbemelte, under Bedcrkkelse af 64 Dra
goner med en Capitaine, strap at begive sig til Berg-Staden lige over 
Torvet hvor Almuen vare fatnlede til Oberberghauptmand Gabels 
Huus. Almuen blev formanet at begive sig een hver hiem til sit 
Huns, og overlevere Arrestanterne, men da dette fandt ikke Gehör, 
maatte man oppebie de ovrige Compagnies Ankomst, font bleve til
sagde paa lempeligste Maade at see denne iammenlobne Hob afMcend 
og Qvinder, der vare bevcebnede med Knive, store Prygler besadt 

med
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inet- Jern , og Stene, allene at bruge Fladen af Pattasßm og Kaar- 
derne, i fald de ikke vilde vige. Men under megen Skrlig, sisy Ste
nene dem om Arene, og man brugte nu Vaaben det beste man kunde, 
saa at bande Capitainen og en deel afde Gemene bleve blesserede, hvor
over der inaatte bruges ffarpere Tugtelse, og troengedes da stcerk 
ind paa de oprorisse, som Liid efter anden maatte vige. Arrestan
terne vare imidlertid undvigede, kom dog endelig omsider af sig selv 
tilbage. De med nogle siere andre, som Ophavsmand af denne sidste 
Revolte, bleve indsendte til Aggershuus. Ved den vidtloftige Exa
mination med fast den hele Almue, kom mange Intriguer for Lyset. 
Alting blev strap bragt i Orden iglen. En expresse blev strap afsendt, 
for at give Efterretning om denne Tildragelse, som fandt K'ongel. Ap
probation i alle Maader.

I alt dette kunde Verket ikke soutenere sig selv; Vel vare ad- 
stilllge Forhaabnings Arbeyder i Drift, men vilde endnu ey aabne sig: 
Det fornemmeste ventede man sig fra Gottes Hülfin der Noth med 
sine mangfoldige Schachter, og noer liggende Elfe Grube, Keller- 
Grube og - Keller - Neben - Drum. Tilforn og fra forrige Tider af
havde man giort sig et stort Haab om det Sted mellem Keller- og 
Else-Grube, hvor der er en Morats eller Kloer, og hvorhen stryger 
mange cedle Fallbaand og Ganger, hvorpaa fordum har varet an
vendt nogle 1000 rdlr. for at udtappe samme: (*)  til den Ende for
nemmelig var nogle Aar tilforne anlagt Oberbergstotterl, som siden 

blev

(*) Denne Grube (Gottes Hüls in der Noth) har rigelig svaret ti! sit Navn lige fra Dagen 
af, og altid vieret en as Vrrkets fornemmeste Undcrststtelser. Den kan ansies for en Sam
ling as mange nerstm parale! med hinanden strygende Gange, i sa'r i de senere Tider, 
da man kom til were Nordligere liggende Drummer, som med deres ZEdclhed sirtter 
fort i et anseelig Dyb, og give overflodig af sig, saaledes at man lod staae mort, hvad 
man temmelig var vis paa oven for stod ester, foruden mange Forhaabnings Arbeyder og 
herlige Anvmninger,, som ikke kunde belegges, foiend Oberbttgsiellcn kom igiennem. Gru
bener giort darchschlagig »Kb Herzog Fridei ich og dens Nebendrum, med drei Brüder og 
dens Ncbmdrum, Hoffnungsschachten, Printzens Gang, og dens Nordre Gang, Ligesaa 
med Keller og dens Nebendrum, og med Else Grube: Her ere mergtige Midler oz 
Fallarter.

Ll
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blev indstillet, da Verket ikke formanede af egne Midler at fuldfore 
den. Biskop Deichman bragte ved sin Foreftillelfe derhen, at Kon
gen af sin egen Cassa gav Forskud 100 rdlr. Maanedlig, til at op- 
naae dette Ayemeed, hvilket dog siden, da han ey mere havde nred Ver
ket at bestille/ blev brugt til anden Udgift, og forsi i Berghauptmand 
Schubarts Tiid blev dertil paa nye anvendt.

Denne Commission, som nccsien varede i trende Aar, havde 
et stort Arbeyde med at undersege alle Ting, og bringe Sagen paa 
mueligste Maade i Rigtighed, og giorde mange gode Anstalter, som 
siden bleve ved Magt. Oberbergamptet var og meget vel tilfreds der
med, tillige medBetienterne i Almindelighed, undtagen de forafffedi- 
gede med deres Anhang. Den giorligfte Menage blev brugt ved gand« 
ffe Verkets Drift, og de fleste Poster udi det forommeldte Interims 
Reglement blev ved Magt. Med alt dette udeblev sita kicekkelige An
drucher, som kunde soutenere Verket. Misundelse paa den eene, de 
ffyldige og aflagde Betientere med deres Partie paa den anden Side, 
svcrrtede og asinalede de giorde Anstalter, som uduelige og ffadelige, 
med ruegen Eftertale, som let kunde finde Geder, da faa vare i Stand 
at ffionne og domme i saadanne Ting. Fornredelst Kwbenhavns ulyk
kelige Ildsvaade blev indbragt en stor Mamgde Svensk Jern, four 
giorde, at det Norske Jern fast blev uafsicttelig, som foraarsagede et 
stort Klagemaal. Stadtholder Wibe og Biffop Deichman fik Ordre 
derover at give sine Betænkninger og Korstag om de Norffe Iern- 
Essecter, hvorpaa Forordningen af 8 Septernbr. 1730 udkom, som 
Len sidste i Kong Friderich 4des Tiid.

Denne berommelige Konge doer, derefter forefaldt adffillige 
Forandringer, som ogsaa strakte sig til Solv-Verket.

Daa samme Tiid blev Borgmester Adam Ziener med Svoge
ren Jens Henchel indsadt iglen i deres Ticneste. Myntemesterens 
Sag bliver revideret, og man finder intet at udsiette derpaa, efterat 
den noye blev giennenlgaaaet. Enken blev dog eftergivet en Deel af 
hvad hendes Mand var bleven tildomt. Generalinspectionen blev

Justi-
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Justicemad Kopp betaget, og han allene som Assessor i Lberberg- 
amptet med 300 rdlr. Gage 1735 reent dimitteret.

Oberberghauptmand Gabel syg, reyser til sin Broder Gehei- 
meraad Gabel i Rube, doer der den i Januarii 1732 ; den 17 August 
1731 lader Regieringen ved Placat tilbyde Egne eller Fremmede, at 
vilde forpagte Solv Verket bort, eller afftaae det fom Eyendom. Zn- 
geil torde befatte sig dermed. Een Engelsmand James Heilewei mel
der sig dog, indfinder sig, bester alt, hans Propositioner ere os ikke 
bekiendte, dog troer man Le ey vare Le fordeelagtigste.

Sslv-Verket maa altsira paa nye besigtes ; Etahraad og Com
mitteret i Rentekammeret von John og Forst-Secretaire fra Hartz 
Joh. Ludvig Schubart, fein blev indkaldet, faner Ordre at forrette 
dette 1732. Den forste en retskaffen brav Mand, 'den sidste var i soer 
anseet for Bergkyndig : Deres Relation over den anbefalede Besigti
gelse blev indgivet. Imidlertid bliver Schubart 1733 Vice-Berg- 
hauptmand ogSchianbufch virkelig; Med den forste indkom Hr. Stuk- 
kenbrock, som blev Affestor, forsle Bergmester og Markscheider, et 
hurtig Hoved og temmelig kyndig i Mechaniquen.

1733 indfandt sig Kong chriitian Leu vi kned sin Dronning 
og Markgrevinden og den Kongelige Svitte ved Solv-Verket; ankom 
om Aftenen Len 27 Junii, uren den 28de var Sendag.

Den 29 besaae Kongen Gruberne, og steeg ned i Hyttenbach 
Skurfet, og med egen Haand udstog et Stykke gediegen Sold, da 
Skurfet opkaldtes efter Cron Printz Friderich. Dagen efter den 30de 
opfoer Let Kongel.Herffab paa nye til bemeldte Grube; Hendes Ma- 
jestet Dronningen steeg selv ned, og ligeledes udhnggede et stykke Solv, 
og Len i Julii retonrnerede til Bragncrs.

Og da Let kom paa Tale om de Kongsbergifke Guld-Ertzer, strit 
fordum vare fundne, blev resolveret, at Bestandige Liebe paa nye fful
de optages, som og ffede, og i Steden for at give Guld, flugede til 
sig en 7 à 8000 rdlr., og paa nye fik sin Assked. Denne Schubarth, 

L l 2 som
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fom var Kongen recorlunenderet fra Grev8tolberñ, var i stor Made, 
Han oprettede paa nye et Jern-Verk ved Solv Verket rned Masovn 
og andre Bygninger , hvilket siden blev nedlagt; optog den gamle 
Dlye-Grube ved Lauerfoff, Skara Gruben paa Eger afSrlvhal- 
tig Kaaber og Blye-Ertz, men ved Participantere drev dette og an
dre Verker. Anlagde een Krudmolle ved Solv-Verket; Forst fprang 
Torkebufet i Luften , og siden tvende Gange Stampeinollen; den 
sidste Gang omfom bande Mesteren og io à 12 Arbeydere. Strar 
derefter angav sig en anden Krudmager men Krudmollen sprang end
nu eengang i Luften. Endelig blev en duelig Mand forskrevet, 
fom fatte alting i behorig Stand, og rued god Fortgang og Fordeel 
forsynede Verket med fornoden Krud; Forstvcrsenet og Elvedriften 
ko!N alt i bedre Stand. 1734 den 13 April blev den Forandring giort, 
at Loverdags Prcrdiken blev ophcevet, og i Stån ikkun ttlforne var 
5 Arbeyds Dage paa Gruberne, stulde Arbeyderne forblive ved Gru
ben til Loverdag Kl. 11 Slet, saaledes at alting kunde vcrre paa rede 
H render, naar de anfoer Mandags Morgen rc.

1735 den 18 April; Forordning om et frit Jndkiob paa Kdngs- 
berg; udi sauime at indpccie Bergsmdens Grccndser, og stille fra 
Lmtdets Iurisdictiom

1735, Decembr. 19., Forbud, atingen allene maatte optage' 
Kaaber- Solvhaltig Blye eller deslige Ganger/ men stal stee ved cf 
Gevcerkstab, og inddeles i det mindste i 126 Lodder. 1735 blev for
anstaltet en Znavisition om Selv Tyverie,- hvorefter Forordningen 
af 27 Januarii 1736 udkom denne Materie vedkoruinende. Et Re
script stak ved diste Tider vcrre kommet tit Oberbergamptet, at Solv- 
Tyve maatte pines for at giore Bekiendelfe, men er ikke blevet jbrugt 
ved forommeldto Jnqvisition (Rescriptet er af 2zSeptembr. 1735.). 
Jern- Verkernes Lieude blev i hans Tiid forheyet,' han bester selv' 
Verkeme eg underftgre deres Omstcendighederr
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Ck hvert Verk blev paalagt UgeMlig at yde fra 2 SkpV. til A- 

Skpd. Stang-Jern, saa lcengeMynt Ovnen var i Drifttit ncermeste 
Told-Sted/ etter tdets SW8^9 rdlr.- pv.- Skpd.

Sch’aabufch. Lede den 3 April 17'3'5.' Schubarth blev virkelig 
Bekghauptmand med ZOOO rdlr. Aarlig Gagel-

Endelig kom Mrket af sin' Gield i disse Aaring'er> og" Schu
barth dede den ?de Januarii 1737.- Assessor og Bergluefter Stukken- 
brock kom i hans Sted fom Vice'- Berghüuptînand, en driftig og", 
aarvaagen Mand/ foin i meget forbedrede Marhin-Verket og Vand- 
Kunsterne, og befordrede Grubedriften og jevnlig be soer Gruberne;' 
besynderlig var, at ligesom Hurtighed og Fyrrighed fattedes ham ikke, 
blev han tillige frygtsom, da han la'rte at kiende de Kongsbergstr 
Geschiche , Mineral Lagerne og Ertzgccngernes Natur med videreø 
og laae deres store Ubeftandigbed, og- at der ikke vare mange man
kunde gisre sig noget-sikker Haab omcg tillige z naar devare komne 
over en vis Dybhev, vilde blwe vanskelige at forfokge. Deriore for
sigtig sparede paa de Steder, hvor noget var at hente, forffassede sig 
gode Beholdninger bande afErtzer og Schlicher, soin'og afMateria- 
lier, forarffmleWrkets Tilstand r- En bervlMtleligForforg Som 
Mecham'cus felv> desorgede' alle Bygninger/- og ved sig UNderviis- 
ning opklcrkkede gemene Bondeåle,- som bleve dygtige Folk ved 
Verket. Bekymrede sig ikke om, at man ofte antog Harn for en or
dinaire Bergnland, i det han giorde lidet af den laante og udvortes 
Zluseelft. Da den nye Kirke ffulde bygges, blev han beordret dertil 
at giore et-Udkast ,- og som bemcerkeligs at KongebnEan med egen 
Haand derved giorde' Annotationer. Den gandffe udvortes Bygning 
blev ferdig i hans Tud;- men- trvelig for at samle paa det fornod- 
ne til dons indvortes- Prydelse og Ornamenter , lod den henstaae urort 
Al beleMLiid, da Kirken var kommet i nogen Gield.-

1740 blev han virñlrg Berghauptmandd 1'7'49' indsirndt sig 
Kong Ender ich dm )te paa Verket/.- St-ukkenbroch blev givet Etatz- 
raads Carácter.

Ll 3' . 1738'
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1738 blev et Forstampt bestilt her i Landet paa Bergftadest 

Kongsberg, fom ffulde have Indseende med alle de udgangne eller 
derefter udgaaende Skov Forordninger, og paa Kongsberg holde om 
Aaret tvende General Forsirmlinger, som ved Placaren af 17 April 
1739 blev bekiendtgiort. Begge von Langene fra Tydffland sikTitul 
af Hoss-Ioegermester, og med Berghanptmand Stukkenbroch og 
nogle Assessores, beklcedde dette Collegio, og tillige besorgede Forst- 
Voesenet ved Selv-Verket. Deres forste Arbeyde var at besigtige 
hele Landets Skove, ogat givre et General, og siden specielle Char
ter over Landet, hvoraf en god Dee! ere indbragte i Archiverne, regu
lere Saug-Sknuren, faftscette en vis Tiende.

Derefter ..dkorn et Reglement af 8 Martii 1740/ hvorledes 
ffnlde forholdes med Skovhugster; og Policer uddeelte til eenhver 
Gaards Eyere, i hvor mange Dele hans Skov var inddeelt ndi, og 
tilladt en saadan Deel Aarlig at falde, og udnytte Trccerne til hvad 
Last de beqvemmeligft kunde bruges til.

Paa famine Tider blev efter den Phalziffe Salt-Directeur, og 
da Danff Geheinreraad von Beüftes Forsiag, oprettet et Compagnie, 
almindelig kaldet det sorte Compagnie, inddeelt i zoo Portioner, ved 
en Tydff Forordning af 2vde May 17z9; hvorved Compagniet fik 
Frihed at virke Harpix, Beeg, Ticere, Kenreg, og hvor TicereKul
lene ikke kunde fores, at oprette Zervenheerdte, Blaaovne, Vindild, 
og alle til Jern og Staat fornodne Ovne, deraf siden alle flags Ge- 
vcehr, Vaaben Cuiraser, og Haandverks Sager ffnlle haves, Blik, 
Staaltraad, Spiger og Navler, Messingovne, Potasse, Sccbesi)- 
Derier, Kalkovne, Tangaffe, Glashytter, Salpeterverket, Krud- 
moller, Victriol og Svovel, Teglovne, Marnior og andre Steen- 
ffioere-dreye- og Poleer-Msller at anrettes, og derpaa at forarbeydes 
Marmor, Norsk og Islandff Crystal, Granater, Amethyster, Aga- 
ther, Gryder, Smergel, og alle andre n Norge befindende ccdle og 
ucrdle Stene ti! alle Slags Vahre og Kiobmandsgods, ligesaa til
ladt de allerede opfundne Slibe- og Brynemoller, Fligt- og Tagffi- 
verSteeubrud at tage til sig, og deraf at forffaffe dygtige Kiobmands- 

x vahre;
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vahre; Af Mineralrer, adskillige Slags Farver, Spiritus, Olier, 
Valkjord/ Bleeghvidt; Potter, Tagstene, Lobachspiber, Porcel- 
lainer, Blyestifter, Stoler, Sange, Borer, Kister, Vogne, Slcr- 
der, Vildhugger-Verk og Dreyer-Arbeyde; Ligeledes ffulle fanges 
Bierne, Ulve, Loss, Maar, Odder, Bcevere rc. sorn og Vandfugle, 
derafFicerene til Prydelse kunne benyttes.

Foreller og anden Fisk vilde man tillave at fere andre Steder 
hen. Endelig paatog man sig at holde Kiobmands-Skibe armerede 
og uarmerede. " x

Geheimeraad v. Beuft var Oberdirecteur, v. Langea og Stuk« 
kenbroch valgtes til Directeurer.

Geheirneraad Beuft giorde nogle Reyfer her ned paa Kongens 
Bekostning, fik 4000 rdlr. Aarlig Gage, og 1739 anlagde Valse 
Salt-Verk og et Tegl-Verk, som har sin egm Jurisdiction i Civile 
Sager, og om noget paaankes, da at indstevnes til det Kongel.Ober- 
bergampt.

Hofjcegermester von Langen, var en Mand som besad adssil- 
lige Videnskaber, giorde adstillige Anlccg medTiocre-Ovne, Victriol 
Verket, Glashytten.

Et Allun-Verk blev oprettet ved Christiania. Marmor Ver
ker mere end paa et Sted. Forssg giordes nred at plante Eege-Skove, 
Lcerke-Trcee rc.

Men det kom dog ey videre end til en Begyndelse med fororm 
meldte, og alle de ovrige vidtlsftige Poster bleve ikke lagde Haand 
paa. Man knnde ey heller vente at den som Oberdirectionen var be
troed, og som var i een fremmed Herres Treneste, kunde udvirke noget 
retskaffen, saa loenge han ikte bestandig var nccrvccrende. Den Sal. 
Konge chriftian havde mange berommelige Hensigter, Skade at de « 
ikke kunde komme til den foronstte Fuldkommenhed.

Da
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Da Stukk.enbroçh blev Vice Berghauptînand, bcgierede han 

'.tillige at vedblive som Bergmester/ hvorved Lon blev sparet for dette 
Embede, som han troelig forrettede/ og nce sten hver Dag befoer Gru- 
ibeme/ .Hytten og -flere Steder. Han oplevede og den onfkelige Tiid/ 
,at Merket rigelig foutenerede sig selv. Adskillige ganrie Gruber bleve 
paa nye .optagne og nye Skurfer paafundne, som Nordre Stadsmyhr/ 
gamle ditto; Bratte/ Aschebech/ og Anfmyhr Skurfer/ som gav ri
gelig af sig, men formedelst Vanddrcrgtighed maatte.indstilles ind
til Vandledninger kunde indrettes,re.

Da Stukkenbrcck, ved Doden var afgangen/ fom skede den 
26 Septembr. 1756, blev Verket beftyret af de ovrige Lennner i 
Oberbergamptet til paafolgende Aar / da Iusticeraad og Oberberg- 
ñWptsforvalter Heltzen den 19 Septembr. 1757. blev allernaadigst 
anfortroet Direetionen tilligemed Oberbergamptsforvalter Tienesten, 
og for begge .at nyde Berghauptumnds Gage/ hvilken Tieneste han 
forestod til 1764 i May Manned/ da Iusticeraad og Borgemester 
Bentzon i Skeen blev Dberbergñlnptsforvñlter paa Kongsberg og 
Cornmitteret i det 1760 den 13 Novembr. allernaadigst oprettede 
General-Forstampt. 1758 blev Iusticeraad Heltzen virkelig Berg- 
Hnuptmaud; .1759 Etatsraad/ og .1764 Oberberhauptmmld rued 
3000 xdlr. Gage/ indberegnet de 400 rdlr. han nod som Eomitte- 
ret i General-Forstanlptet. Han afgik ved Doden nformodentlig den 
i O Septembr. 1770, da han just famille Uge havde bcfluttet at be
give sig paa Nedreysen til KiobenhgvN/ efter erholte Permission. 
Hanvar ster lykkelig i sin Directions Tiid: Solv-Verkets Udbrin- 
gende tiltog Aarlig, og i Aaret 1768 kom til det hoyeste, da 398000 rdlr. 
bleve udbragte. Set folgende Aar derimod tog rnoerkelig af ligesorn 

og
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og 1770; Men ligesom Indtcrgten foregedes, sila steeg og Udgifterne 
formedelst de flere antagne Arbeyderes Antall, Materialiers sierre 
Forbrug, Grubernes tiltagende Dybde og Verkets Udvidelse. De 
6 Pukvccrker, som forhen vare i Gang, bleve nu forogede indtil 16 , 
Sligenes Vaffning paa Planheerder blev afskaffet, og i den Sted 
Slemgraver indrettede; Foriuedelst Tvivlsnmal om Fordelene af 
de sidste, blev ved en Commission anstillet Underftgelse og en 
Uges Prove foretaget ved Stads-Pukvcerkerne i Aaret 1772. Frent- 
dcles blev udi bemeldte Oberberghauptmands Directions Tiid en nye 
Sineltehytte opbygt i Nummedalen, for der at tilgode giore de Num- 
medalske Sliger og spare deres Ncdkiorsel til Hytten udi Bergfta- 
den; inen denne nye Hytte ftaaer endnu ubrugt: Slegebek store Darn 
rued dens Vandledninger blev bygget, og mange flere Indretninger, 
sour sigtede baade t:l Nytte og Beqvemrmlighed: Ligeledes blev Kir
kens indvendige Indretning og Prydelse i den Tiid foretaget og fuld
fort. Adffiltige Gruber bleve i famine Tiid opdagede, soul baade da 
og siden har givet riigUdbringende: Deriblant kan i soer regnes Ioens- 
knudens, Helgevandets, Tollem- og Andreas -Skioerpeme, hvilke 
un ere Gruber, som have faaet andre Navne. Iblandt de anseelige 
gediegne Solvmasser, soin den Tiid udbragtes, bor ikke forbiegaaes 
et Sykke Solv paa 413 Marker, og 1768 en dito paa 516 Marker. 
(*)  Efterår Oberberghauptmand Helrzen, som ovenmeldt var dod, 
blev Solv-Verket bestyrer af de ovrige t Oberbergamptet: af hvilke 
Iusticeraad og Oberbergamptsforvalter Bentfen blev henkaldet i No

(*) D'd dette store Stykke hevngte et andet mindre af 130 Marker ved en Sols-Teen eller 
Streng, som ikke kunde b«re den. 1764, fandt man ligeledes nogle store Stykker, et paa 
320 Marker, et andet paa 254 Marker, som blev sonderstaget.

vember
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veurber Manned samme Aar. Paa folgende Aar 1771 den 9 August 
blev som et nyt Oberbergampt oprettet, Berghauptmands Charge 
ophorte, Etatzraad Schindel, som var den celdfte forhen i Oberberg- 
amptet, blev den ferste Assestor og anviist Forst - Departeruentet; 
Professor Afcanius blev Assessor og sik Inspecttonen i Hytten, og 
hvad der henherer; Assessor EiTendrop, som indkom iOberbergampt- 
tet udi Anret 1764, og havde hast Infpectionen i Hytten, blev Ober- 
bergamptsforvalter, Assessor Auscultans Heltzen og Borgmester 
Hiort Assessores, og anviifte Grubedristen og dens Bestyrelse, og 
Bergraad Henne vedblev som Assessor og Oberbergamptssriver, men 
Bergraad Meyer, som en gammel og ffrobelig Mand, erholdte ester 
Ansogning sin Afffeed, ogdedei April 1772.

Om


