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Om Maal og Vegt,
fom bruges

ved Sslv Verket.
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fler den Kongel. eonfirmerede Instruction as 22 Febr. 1724 for 
Stigere, Schacht-og Underftigere rc., skal een Berg-Lachter hob 

de 3 Siallandste Alne 5 Tommer, hvilket Maal synes at vare ind
bragt med Sachsiffe Bergsolk, da det Freibergiste Lachter Maal 
nafren er det samme, som er 6 Fod 3 Tommer iO-Mrie efter Rhin- 
landsk Maal. Denne Kongsbergste Lachter er inddeelt i 80 Tommer, 
eller 96 Fingere, og i fire Deele eller fierdendeel Lachter, i hver 24 
Fingere. Efter dette Maal steer alt Arheyder ved Gruberne, kaldes 
ellers Fortmgmugs Lachter.

En anden Lachter af 3I Siallandst Alen, som ester Vergor- 
Dinancen af 1683, stal bruges til at annanune Satte-Veeden, mm 
nu efter en seenere Anstalt stal ikkun vare 31 Alen.

En Gapel eller Gaipel Tende er aflang, vildere oven end ne
den, Vilden oven 24 og 13 Tommer, neden 18 og 14 Tommer, 
Hoyden 27 Tommer.

En Kybel, stråledes indrettet at fire kan udgiore en Gaipel 
Tonde.

En Kulle Tonde, is Al. hoy og breed i fiirekandt, fiire stra- 
Danne Tender udgiore en Laft eller 12 Tender Kull.

Almindelig er en Hiulbaar stråledes indrettet, at tvende fylder 
een Gaipel Tende.

Ertz-Mm 2
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Ertzmaalet, hvormed Scheid-Ertzen maales, er en Tonde faa 

stor som tvende Kyblcr, etter en halv Gaipel Tonde. En saadan 
halv Tonde Scheid-Ertz veyer gemeenlig 100 pd., som ester det Kon
gelige Reglement af 26 Januarii 1729 stal indeholde 1 Mark strut 
Selv. Almindelig veyes Scheid-Ertzen, og nu vedtaget at 2 Centner 
udgior een Tonde.

Sligene ved Pokverkerne veyes med Centner, og ordinaire an
settes for 116pd., sour dog ey antages i Smelthytten for mere end 
100pd., da de 16 pd. formedelst Fugtigheden afgaaer, og kaldes i 
Hytten Vandvcegten.

Den danffe Vcegt bruges over alt ved Solv-Verket nren Talg 
etter Tcrlle til Gruberne veyes med Colniff Vccgt.

Ligesaa veyes baade Riig- ogMittel-Ertzer, som og det gediege
ne Selv ved Colnisk Vcegt, som og ved Brandsolvet og paa Mynten.

Riig- og Mittel-Ertzer angives ved pd., det gediegene derimod 
ved Mark.

Ved Brand-Solvets og de myntede Penges Provning bruges 
Grcenvcrgten, nemlig 18 Green paa et Lod, bande fordi det accura- 
tere angiver Gehalten, og tillige er mere overeensstemmende med 
Guldvccgten, inddeelt i Karrath.

Ved Valvationen bruges som almindelig Richtpfenmng- 
Veegten.

Hvorledes Ertzerne ved Gruberne bliver sorterede.
i. Haand- Stene er af Anseende smukke Stusser, alrnindelig med 

klart gediegen Solv, udi en cedel Bergart, som af Stigeren ved 
Gruben findes for sig selv, og siden bliver forvaret i Solvkisten 
i Smelthytten, i fald Fremmede etter Egne ffulde vilde tilhandle 
stg dem, tilforn bleve de vurderede som andet Solv, men allere
de for mange Aar siden i dette Aarhnndrede er Taxten derpaa 
bleven ansadt for 1 rdlr. 12 ffil. pr. Lod, efter strå meget stint 
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Solv de maatte indeholde, som Guardeinen bestemmer. Paa 
samme Maade laxeres alle andre Solv-Ertzerog Skuffer, som 
bliver soldte.

2. Gediegen Solv, som maatte forefalde i Gruben, soul og hvad
Stigeren stiller siden fta den vedhccngende Steen, og ved Harn- 
merca lader sig udbanke. Men da det ikke er giorlig paa den 
Maade at ffee, ganer under gediegen Solv, hvad four pr. Mark 
indeholder 10 à 11 Lod, eller i 100 Mark 64 til 70 Mk. og derover.

3. Riig Crtz pr. Centner 40 til 60 Mk., men nu ikke bliver mere ud
holdet for sig selv, men gaaer under

4. Mittel Ertz fra 15 til 30 og derover.
Disse fire Slags bliver hver Dag under Laas og Lukke henlagt i en 

Kiste, hvortil bande Stiger og Understiger har deres Nogle, og hver 
Fredag bliver nedbragt til Hytten.
5. God Scheid-Ertz fra 3 til 10 Mark.
6. Ordinaire Scheid-Ertz ikke under 1 Mark, som dog ofte ffeer, at

den ikkun holder 9.10 à 12 Lod.
7. Disse og tillige hvad gehaltig Malm forefalder, forvares i en

Kiste lned Laas for, og hver Maaned nedkiores til Smelthytten, 
og leveres ved Centner Vcegt.

8. Vaff-Ertz, som falder af det, som afGruben udfordres, hvis Ge
halt ikke kan bestemmes, blev tilforn med Scheid-Ertzen fort til 
Hytten, men nu til Pukverkerne.

9. Fels er egentlig Affaldet fra Scheid-Ertzen, bliver lagt for sig så
for nsyere at exanrineres, og udtages deraf hvad er nyttig.

10. Malm, som i en Grube sidder noer ved de Stceder, hvor Ertzen 
brydes, og omendstiont man ved Synet ikke fficclner noget Selv 
etter Solv-Ertz, sita dog findes i dens Sletter ofte det, font er 
Smeltvcerdig, egentlig af de ccdle Baand og Fattarter i Ncrrhe- 
den afErtzgangen. Denne Malm bringes til de ved Gruberne

Mm 3 vcerende
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varende Malmhouger, for derfra om Vinteren at fores til Duk- 
verkerne, for at pakkes og drages Lil Schlich, hvorom videregivet 
Stykke om Pukverkerne.

Men ofte i denne Malm endog i Berghalderne ffiuler sig baa« 
De gediegen og riige Ertzer, hvorfore Pukftigeren ncesten hver 
Fredag leverer i Hytten hvad Gediegen fom der falder, i sar 
naar der pukkes Vaffertz. Da man i de celdre Tider omgikkes 
efterladen med Skeidningen ved Gruberne, ere Berghalderne i 
de seenere Tider giennemssgte og ffeidede, hvortil Guldsmeden 
Borring til deels var Aarsag, da ham blev overladt AfterhoU' 
gerne ved Pukverkerne og et par Grubers Berghalder, som han 
ved sine Ouikmachiner giorde sig til Nytte.

Om hvilke Ertzer der ellers falder ved 
dette Sslv-Verk.

Egentlige Solv-Ertzer gives ikke mange eller i nogen Mcrngde. 
Da det meste er fast gediegen Selv, hvorledes dette fremstiller sig, 
tilligemed Gang og Fallárteme, i Scelskab med andre Metaller og 
Mineralier, med Selv-Ertzer, og mineraliseret Selv, er som 
folgende:
1. Det Gediegene, som ofte findes i «neget vcegtige Stykker fra 100

til 500 à 600 Mark, og endnu vcegtigere, om de Hele og i de
res Sammenhcrng kunde varet udbragte af de smale og tynde 
Ganger, falder derhos i store uformelige Klumper.

2. I temmelig tykke Stanger, i Teener, Spiirer, greenede i Bla
de, og nogle Gange stråledes, at De lettelig med Stempel kun
de prages.

Z. Ofte som omvreden/ eller omdreyet. Undertiden som ombsyet fast 
i en Circul.

4. AfAnftmde som Mose, Lichen, Hypnum.
5. Haar-Selv.

6. Bor-
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6. Bsrste-Solv, hvor Solvet fremviser sig udaf Stenen sornBorste-

-Haar.
7. Som Buffer.
8. Spaterne ere ikke sielden giennemvoxet rued Solvtraader, uden at

sprcrnges etter briste, og som sine Knappenaals Hoveder tiendes 
uden paa.

9. Angeflogen, som meget tynde Blade paa Stenen.
10. En stor Deel som cristattiseret, eller i visse Former, endeel cm 

biff, Kugelrunde, kantede med en firekantet Pyramide oven 
paa, nogle som en Stamme, hvoraf gaaer adskillige Greene, 
ncrsten fom et Grane - Troe. Men alt dette beviser dog ikke, at 
Selvet assecterer nogen soerdeles vis Form eller Figur, og er det 
ikkun improorie, at det faaer Navn af Cristallisation. Det er 
kiendelig, at meget Selv har maattet paatage sig den omgivne 
Steens impression, og trolig, at begge paa eengang er indbragt, 
som et Fluidum i de aabne Klyster.

11. Ofte er dette Solv saa blank og skinnende, som det var hviid kogt,
og siden poleret, siddende i temmelig klare Glas-Spater, under
tiden i Violette, i de alkaliffe Spater, paa Quartz Druser og 
Crystatter, saa man troer at de neppe eftergiver de Peruvianffe 
Stusser etter Ertzer, som faa hoyt ansees.

12. Undertiden gandffe guul anloben, og blanke.
iz. Solvet ligger ofte uden nogen Steen eller Gangart, gandffe los 

og eene for sig selv, etter heftet ved nogen Steen i Drnshuller. 
Ligesom og Bladjolv ncrsten los uden paa Stenens Sletter.

14- Ofte forekommer endeel, hvor man kiendelig seer at Stenen er 
formudret etter oploft, ligesom Stov etter Mudder.

i). J Dam-Jorden oven over den faste Gang naar ben blottes, sin
des adffittige Gange saadant Solv i Tagger, Greene og Bu
ffer, da Selvet simes ligesom tillige at have vcrret angrebet:.

16. Det
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i6. Det gediegene Selv antrestes ligeledes i gnule Kober Ertzer, pan 

Lazur, baade iden grovtarnede eg siinkornede Blyeglants, som 
ofte er dermed giennemvoxet. Z al Slags Kiefer, Marcasiter, 
Mispichel, Fligenftein.

i?. JBerg-Letten, adffillige Gange i en flydende Guhr as forffial- 
lig Gehalt, fom siden, naar den een Liid bar varet henlagt i 
Luften, er bleven hardet.

i8. At opregne alle de Gangarter, hvorudi det gediegne Selv enten 
indeholdes, eller hvormed det omgives, vilde blive for vidtloftig, 
allene nok at angive de fornemste; Qnartzer, og quartzagtig 
Steen; deels paa Quartzdruser, ja og paa virkelig ternntelig 
klare Cryftaller: paa og udi en gandffe fiinkornig, lysere og mor- 
kere graaagtig Steen saa tat, at Delene naften ikke kan krem 
des, som en PetroSilex, undertiden Skiferagtig. Ved rigeAn- 
brucher bliver dette Slags gandffe sort, giennemsadt af blaa glas- 
Spathdrummer. Undertiden er denne sorte Steenart Glasagtig, 
som gandffe sort Jernflag, andre Tider los og fiinkornig, seer 
ofte ud som Sood, smutzer Papir og Handerne naar man rerer 
derved. Ont nogle af disse ffal henfores til hvad man ellers kal
der Russ, eller nogle til den sorte Blande, flaner derhen, af 
nogle kaldes den Brandertz; i glimmer og glintmeragtig Baand, 
i Talcum, i Amiant, sont i Samuels Grube, hvor ofte denne 

. Steenart fremkommer, og Bergwänden kalder Tra-Gangen.
J alle flags Blander, brune, sorte, guule, gran og rode, mar- 
kelig at Selvet i disse Blander seer ud, foitt det deraf var udktak- 
ket, eller derudi inkorporeret, og i en langt sierre Foreming end 
i de andre Gangarter, i gronne og guule og sorte Skorler. I 
alle flags Spather, Glas- og Flus-Spather, blaa og gronne, i 
Tung-Spather, i Stink- eller Svine-Steen. Men af alle hyp
pigst, og for det meste i Kalk Spather, som er egentligden rette 
og fornemste Gangart ved dette Verk. Ofte synes Selvet at 
vare oploft, og ligesom har tingeret Gangarterne. Baade i 
Gangarterne ogFallbaandene forekommer Mangde Granater af 
8te og i2 Sidige, fornemmelig af de sidste Slags, man paa- 

staaer
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ftaaer at de ere fundne giennemsadt af siine Solvtraader. At 
man nogle Gange har antruffet gediegen Selv indfluttet i klare 
Quartz Cristaller, er man mere vis paa.

Virkelige Solv-Ertzer eller mineraliseret Solv, fore
kommer rkke i nogen Mcrngde/ dog haves

1. Glas-Ertzer, fom ofte forefalder, men ved dette Verk regnes
rblant det Gediegene , formedelst deres store Gehalt. Fornem
melig af det smidige og det blode Slags, der lader sig fficere fast 
som Vox og ere lettere end Bly, undertiden i temmelige vigtige 
Stykker. Ofte det hvide Solv og Glasertz blandet i hinanden. 
Angeflogen paa Stenen, undertiden som Stenen var dermed 
oversmurt, som af de Tydffe kaldes vergläsert. Forefinds og for- 
vittret, gron anloben , som det Ungerske Blachmal. Forefalder 
ncesten i samme Form som det andet Gediegene, som Traader, 
omvirrede, ncesten som Haar Selv, i tynde Skiver imellem den 
hvide tyndstifrige Spath, ftratum fuper ih a um. Undertiden 
som Jet var Cristal liseret, eller i visse Dannelser.

2. Rothgyldige, Rubinrode, morkere og lysere, oste af Anseende
som Glasertz/ eller morte graa, forend derudi rispes. Sielden 
uden i smaa Deele iblant anden Ertz, fornemmelig ved de Arse- 
nicalste. Oftere angeflogen af en lnork brun Farve.

z. Af virkelige Cobolter sindes ikke mange, Mer i nogen Quantités 
det meste af den sorte kuglede. Men meget ofte Lobold Beflag, 
i soer oppe i Dagen eller naar Gruber eg Skurfer forst aabnes. 
Ligejaa Cobolt Blstthe, med Straaler fra centro til Peripherien, 
i sccr fandtes 1729 ved de ny fundne Gruber paa Windnoven saa 
store og derbe Cobolt Blüthe, at de stod over Stenen som store 
Iordbcrr. Om i disse og andre saadanne indeholdes noget oploft 
og mineraliseret Solv, tor man ikke forsikre, men ofte giennem- 
voxet af det gediegene.

Nn 4- Her
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4. Her forefalder undertiden een sort fiiin Steenart, som udgives for

Schwartzgyldig, man troer ikke den tilkommer det Navn, da

5. Weisgyldia meget sielden forefalder, hvorafden forste stal attene
vccre en sorvittering, etter afLuften oploft.

6. Lysere Weisgyldig etter Weisertz ligesaa. Undertiden er antruffet
en gandste hviid Eriz, sorn dog for det mefte var Jern, som af 
Magneten raa attraheres, med giennemvoxet Selv udi, altsaa 
uvis om den kunde saa Navn af Weisgyldig.

7. Saa har man og antruffet Antimonialff Ertz af ftor Gehalt,
sorte blaa, siin gniftrtg, og ikke ftraalig, synes tillige at vccre 
Arsenicalist, af 20 à 26 Lods Gehalt, men «neget rar.

8. Ganseköthig, afAnseende font en gron Guhr, der er bleven hccrdet,
men ligeledes blandet med gediegen Selv.

9. Af den rare Hornertz er og antruffet, men meget sielden.

10. At der foruden det gediegene Solv, jo i de her faldende Svovl- 
Kieser, Mispichel og i den gediegene Arsenik, eller Scherben- 
Cobolt indeholdes oploft Solv, er formodentlig. I seer svrefal- 
der der en Leverfarvet Kies, Slagtcct, som stal holde 5 à 6 
Lod Solv.

11. Foruden Blyglantzer, som ere giennemvoxede med reentSolv, er 
det let befattelig, at de ovrige maa vccre af en mere end sccd- 
vanlig Gehalt.

12. Endelig er Tud efter anden foresunden Guldhaltia, etter gyldist 
Solv/ ved adffittige Gruber, uren ikke i saadan Quantitet, at 
deraf kan ffee nogen scerdeles Smeltning. Hvorom videre i Af
handlingen om de Norste Guldanviisninger.

Mccngde afde Kongsbergiste Solvertzer, Skuffer og Haand- 
stene, ere af Fremmede og Jndfodde udbragte til andre Stceder, som 

be-
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begierlig soges, hvis lige maassee ikke sindes, L det mindste i saadan 
Mangde, ved noget andet Bergverk i Europa.

De ffeeste Mineral-Cabinetter, bande inden og uden Landet, 
er Dermed prydede. Dog forefalder de ret stnukke, og af Anstende. ey 
altid, men fornemmelig, naar Gangerne aabner sig, og riige An- 
brucher forefalder, til deels ved viste Gruber. Ofte er for Konger

mes Reigning udsogte saadaune vigtige Skuffer.

Efter vores nu regierende allernaadigfte Konges Tilbagekoinst 
fra sin Udenlands Rense i Aaret 1769 og ligesaa 1770., blev efter 
Kongel. Ordre udtaget en heel Deel meget herlige Skuffer, som og fra 
andre Bergverker her i Landet. Man vil allene anfore de som fra 
Selv-Verket 1769 bleve nedseudte, efter den Beffrivelse, som dero
ver den Tud blev forfattet.

*--------- - ----------------- -—------------------------- -—

Beffrivelse
Over de til Hans Kongelige M a j e ft ce t fra Solv-Verket 

allerunderdanigft fremfendte

Haand-Steene.
No. I.

En prcegtig Stusse, af tilsammenfoyede Massiv gediegen 
Solv-Stcengler eller Greene, forestillende , naar Stussen ftettes op 
og ned paa den breedeste Ende, et ftort latinsk C.., som Begyndelses 
Bogstaven til Vores Allernaadigfte Konges Kong Chriftian den 
Syvendes Navn, og ligesom dcekket med en Krone. Denne fundet 
liggende los i. et Drushutl, udi Gottes Hüls in der Noth Grube.

Nn 2 No.
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No. II.

Et, en Tree-Stubbe og Rod lignende gedieget Sotv Stykke, 
fundet loft liggende i et Drushutt, ey langt fra det store Selv-Stykke 
i Gottes Hüls in der Noth Grube.

No. III.

En prccgtig Stusse af hvidtcernig Spath, giennemvoxen af 
Massiv gedtegent-blankt Selv, Solvaarer og Haarsolv, og ziret 
med blaa Saphir Flusspath, Blende, anloben Kies og Marcasit. 
Fra Gottes Hüls in der Noth Grube.

No. IV.

En prccgtig Stusse, hvorudi en overmaade Massiv Selv- 
Klump er opvoxen, fern er ziret overst med smaat gediegene Solv, 
tarntet nässten som los Berk, og Stussen for Resten giennemvoxen 
med en Hoben gediegent Solv, samt lidet Blende; Saa sees og paa 
sáneme en liden Berg-Christal med klart hvidt Solv udi. Stussen er 
funden t Ncrrheden afdet store Solv-Stykke fra Gottes Hülfin der 
Noth Grube.

No. V.

En Stusse af hvid Spath, hvoraf er udvoxen anlobne Solv- 
Greene etler Stccngler, som have viklet sig i hverandre, og paa 
Spathen sees rod, violet og blaa omloben Kies. Funden omkring 
det store Solv Stykke i Gottes Hülfin der Noth Grube.

No. VI.

En prccgtig Stusse Massiv gediegent Solv, tned gediegen 
Solv-Stccngler etter Traader. Funden liggende los i et Drushutt 
udi Gottes Hülfin der Noth Grube.

No.
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No. VIL

En overmande smuk Stusse; Pan den ene Side besinnende nf 
en bvid Spath, prydet og overklccd med gediegen i hverandre viklede 
Solvgreene og Hnnrsolv, samt med Mnrcnsit Kies besndt. Pan den 
anden Side: Fremvisende en Spar-Druse og Druse Udhuling med 
Hnnrsolv og Glnsertz udi.

Drusen er ziret med en, neden fra opstigende, og pan samme 
hvilende tyk Solvgreen, samt hist og her siddende gediegent Solv, 
Mnrcnsit og Blyeglnnds, fra Gottes Hülfin der Noth Grube.

No. VIII.

En deylig sortgrnne Spnth< Stusse, i hvilken sees oven til Speil- 
spnth , Spnthcriftntter, lidet Blyeglnnds og reent gediegent Selv, 
dannet som Lovverk, hvoraf en Green holder i Veyret, et Stykke 
med Solv giennemvoxet Spath. Fra Gottes Hülf in der Noth 
Grube.

No. IX.

En prcegtig Stusse, nf hvid og granhvid tcernig Spath, be
sndt med smnn Mnrcnsiter, gediegent Solv og Glnsertz, samt nnge- 
flogen guul Kies, visende Glnsertz, indfattet og omgivet med ge- 
diegent hvid Solv, hvilket er ligesom doekket med snmmentvundne 
Selvgrene eller Anrer fra Ilsegrube.

No. X.

En prcegtig Gang-Stusse med Bannd pan begge Sider nf 
Spnthgnngen, og selve Gangen fuld nf udvoxen massiv gediegent 
dentritiff Solv. Fundet omkring det store Solv Stykke i Gottes 
Hülf in der Noth Grube.

Nn 3 No.
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No. XI.

En pmgtig HaandSteen af klare, hvide og anlobne gedieg
ne Solvgreene, Aarer, Traaer, dannede ligesom Lov-Verk, og for 
en Deel udvoxne, ligeforn af en Rad af et ved Skuffen hängende 
og med Solv gandffe giennemvoxen Spath Stykke. Fundet lig
gende umiddelbar lost oven paa det store Selv Stykke i Gottes Hulf 
in der Noth Grube.
Disse Haand-Stene W. 150 Mk. 
tareret til stint Selv 60 Mk. 6 Lod, beregnet til 1 rdlr. 12 stil, 
p. Lod; passeret til Jndtcegt og Udgift i Casta Regnffabet for 1769, 
for 1086 rdlr. 72 ffil.

Om


