
Omsetning av s01vstuffer ved Kongsberg
S01vverk pa 1600- og 1700-tallet

Bj0rn Ivar Berg og Fred Steinar Nordrum

Kongsberg S01vverk kom i drift i 1623, og s01vgruvene ble straks bemmte for sine sjeldne og
vakre s0ivstuffer, naturlig forekommende stykker av gedigent s01v, ofte krystallisert i form av
trader i hulrom i de ertsf0rende kalkspatarene. Slike s01vstuffer har fascinert bergmenn,
beS0kende og samlere gjennom fire arhundrer og har gjort Kongsberg til en verdensber0mt
lokalitet blant mineralsamlere.

Ved de f1este bergverk har sjeldne og vakre ertsstykker og andre mineralpmver vcert tatt
yare pa gjennom tidene. Fra tyske bergverk er mange sakalte "Handsteine" eller handstener
bevart. Slike handstener bestar gjerne av oppsatser med f1ere erts- og mineralstykker og
kunstferdig utformede gruvescener eller andre bergverksrelaterte landskaper og motiver.
Uttrykket handsten ble ogsa brukt om stykkene av s01v og andre mineraler pa Kongsberg,
men herfra er det ikke kjent slike kunstferdige utforminger som fra Tyskland. Uttrykkene
handsten og stuff synes her a ha vcert brukt om hverandre.

Allerede fra gruvedriftens f0rste tid i 1620-arene ble en rekke s01vstuffer som ble bragt ned
fra gruvene, tatt til side i smeltehytta og senere solgt til bes0kende. S0ivstuffer var ogsa
populcere som gayer. Omsetningen av s01vstuffer er dokumentert i regnskapene som er
bevart heIt fra starten av bergverksdriften. Den f0rste som mottok et rikt sortiment med
s01verts fra gruvene var naturlig nok kong Christian 4. av Danmark og Norge, som bes0kte
de nye s01vgruvene allerede i 1624. I katalogen til det senere kongelige Kunstkammer er det
for et par s01vstuffer nevnt at disse utbragte Christian 4. selv av gruva.' Kongene ble de
st0rste mottakerne av s0lvstuffer. Mange hundre, ja antakelig flere tusen s01vstuffer ble
sendt til kongene i K0benhavn. Mange s01vstuffer ble nok brukt av kongene som gayer til
andre fyrster og fremstaende personer de gjestet eller som gjestet kongens hoff. Slik kunne
s01vstuffer bli spredt til mange land. Men mange ble ogsa bevart i de kongelige samlinger.
Flere av dem finnes i dag i Geologisk Museum i K0benhavn.

Salgslistene som er bevart som bilag til S01vverkets hovedregnskaper (bergkasseregn
skaper), er interessant iesning. De oppgir vanligvis navnene pa kunder, hver s01vstuffs
totalvekt, deres skj0nnsmessig anslatte innhold av rent s01v, og prisen som ble beregnet
direkte ut fra det antatte s0lvinnholdet. Listene er f0rt av S01vverkets proberer, en praktisk
kjemiker som arbeidet med analyser av ertser, mellomprodukter og utsmeltet s0lv, og som
antakelig var den som tok til side s01vstuffer og hadde hand om stuffhandelen i smeltehytta.

Antakelig pa basis av salgslistene, er det sammen med produksjonsoversikter for s01v,
publisert statistiske oversikter for det meste av 1600- og 1700-tallet som viser den arlige
mengde av fins01v i solgte s0lvstuffer.2 (Se tabell bak.) Gjennomsnittlig ble det omsatt
s01vstuffer med et s01vinnhold pa 11,4 kg s01v per ar i hele perioden, men s01vmengdene
varierte sterkt fra ar til ar.

1 Jacob",us, Olig: Museum Regium, Kbh. 1696, Pars I Sectio VII Numero 11-12, utdrag: RA Oslo Priv. 171
Brtinnich foliant l30a s. 306.
2 Thaarup, Fr.: Materialier til det Danske Monarkies Statistik, Kbh. 1794, s. 147-151. Tallene frem til 1772 var
tidligere publisert i Deichman, c.: Historiske Efterreminger om Kongsberg S"lvverk, Kbh. 1777, s. 308-313.
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Syv ar utmerker seg med store mengder s01v (over 50 kg) i omsatte stuffer:
1666 148,3 kg
1630 128,2 kg
1695 101,7 kg
1772 80,3 kg
1709 73,2 kg
1661 70,4 kg
1636 54,7 kg

Vi skal se nrermere pa noen av disse arene. Ellers ser vi en tendens til at det ble lenger
mellom de store arene pa 1700-tallet enn i det foregaende arhundret, trass i at virksomheten
fikk langt st0rre omfang og s01vproduksjonen ble mye hl2Jyere. Denne tendensen til fattigere
forekomster fremgar ogsa av f01gende data:

Periode:
1624-1699
1700-1791

Antall ar med data:
53
87

Sum kg fins{!llv:
809,4
785,4

Gjennomsnitt kg fins{!llv pro ar:
15,3
9,0

Sum 1624-1791 140 1594,8 11,4

Nrermere studier av navnene pa kunder for noen ar har vist oss hvem som bes0kte
Kongsberg og hvem som var interessert i disse naturens sjeldenheter. Mange av dem
ervervet kanskje ikke for egen samling, men kj0pte muligens s01vstuffer for representative
formal, i likhet med kongene. Slik kan mange s01vstuffer ha blitt spredt rundt om i landet og til
andre land.

Vi har unders0kt salgslistene for arene 1625-28, 1630-39, 1704, 1706-08, 1711-13 og 1761
62. Dessuten har vi sett nrermere pa et par aktuelle, store ar der vi mangler lister. Flere av
arene er tilfeldig utvalgt, og det ville ha vrert interessant a ha sett pa flere ar.

1620- og 1630-arene
De eldste bevarte Iistene for arene 1625-28 og for 1630-arene (1629 mangler) viser enkelte
gjengangere blant kundene.3 Den fremste mottaker av s01vstuffer var kong Christian 4.
Under hans annet bes0k i Norge i aret 1624 mottok han den 3. oktober ca. 25 kg (50
skalpund) s01verts under sitt opphold Po3 Sem go3rd Po3 Eiker nrer Kongsberg. I 1625 mottok
han en stor s01vstuff Po3 17,5 kg. 11630 mottok han to store s0lvstuffer, den ene veide 24,1
kg, den andre 95,6 kg (409 mark). Denne store s01vklumpen var funnet 31. august 1630 i
den nye Segen Gottes gruve, like under dagoverfiaten, og er avbildet Po3 et maleri av Adam
van Breen i Kongsberg kirke. S01vklumpen ble taksert til 3272 riksdaler. En stuff med gull og
s01v fra Braunschweig gruve funnet 30. april 1630 er nevnt i Kunstkammerets katalog:

I 1634 forrerte s0lvkompaniet, selskapet som drev S0lvverket, kongen 14 s01vstuffer med til
sammen 1,5 kg s0lv. Dette skjedde under et festlig m0te som partisipantene, eieme, hadde
Po3 Kongsberg. Kongen mottok samme o3r et stort s01vstykke fra ei ny gruve, og 4 mindre
stykker, inneholdende til sammen 4,2 kg s0lv. Aret etter var kongen igjen Po3 Kongsberg, der
han mottok han et uspesifisert antall s01vstuffer fra gruvene Segen Gottes og Hertug Ulrich,
med til sammen 7,7 kg s0lv. Andre i kongens f01ge fikk ogso3 s0lvstuffer: Kongens trompeter
fikk 7 ho3ndstener pa lagmannens ordre, likesa fikk kongens munnkokk 2 stykker spat og
s0lv. Ogsa andre kongelige mottok s0lvstuffer: Kongens eldste Sl2Jnn, arveprins Christian,
star i disse arene som mottaker av 4 partier s01vstuffer og sl2Jlverts med til sammen 6,3 kg
s0lv. Noen av disse partiene var av sakalt god erts og skeiderts.

3 Listene finnes i Riksarkivet (RA) Oslo, under Rentekarnmeret (RK) regnskaper Kongsberg pk. 1-2 (1624-27)
og under Kongsberg S01vverk pk. 40.18 (1628), 40.21 (1630),40.22 (1631),40.24 (1632), 41.2 (1634), 41.3
(1635),41.4 (1636), 41.5 (1637),41.6 (1638) og41.7 (1639).
, Jacob",us, Olig: Museum Regium, Kbh. 1696, Pars I Sectio VII, RA Oslo Priv. 171 Briinnich [oliant 130a.
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Den sll21rste stuttkj0peren i denne perioden, malt i kilo s0lv, var Christotter Urne, stallholder i Norge fra
1629 til 1642. Han er Oppf0rt i salgslistene med i alt 92 stutter inneholdende 102,4 kg s0lv.

Blant andre store kunder finner vi fiere av partisipantene i S0lvverket:
Jens Bjelke, Norges kansler og partisipant. 146 stutter med 6,6 kg s0lv.
Nils Toller, brukseier og borgermester i Christiania, partisipant og s01vkompaniets fullmektig i

Christiania. 85 stutter med 4,0 kg s0lv.
Johan Garmann, s01vkompaniets faktor. 45 stutter med 4,7 kg s0lv. I tiIIegg kommer antakelig 20

stutter med 0,2 kg s01v anf0rt til hans tjener Peter Hansen.
Ove Gjedde, riksadmiral og lensherre i Brunla, partisipant, s01vkompaniets direkt0r (styreformann) fra

1631. 60 stutter med 1,3 kg s0lv. I tiIIegg kommer 30 stutter med 0,3 kg s01v til hans frue
Dorothea Urne (gaver fra mannen?).

Herman Garmann, S0nn av Johan Garmann, skriver hos stallholder Urne. 55 stutter med 0,7 kg s0lv.
Frantz Eriksen, 27 stutter med 0,5 kg s0lv.
Jens Juel, stallholder i Norge til 1629, partisipant og s01vkompaniets direkt0r (styreformann), 6 stutter

med 2,8 kg s0lv.
Christen Bang, radmann i Christiania og partisipant. 6 stutter med 1,0 kg s0lv.
Nils Hansen, lagmann i Christiania og partisipant, bergskriver 1624-28. 14 stutter med 0,2 kg s0lv.

Flere bergottiserer og andre fagfolk tilknyllet S01vverket og Den kongelige mynt i Christiania finnes
som kunder. Kanskje har noen av dem samlet av faglig interesse. Bergskriver fra 1630, Hans Nilsen,
var den st0rste stuttkj0peren i denne perioden regnet i antall stutter: 278 stykker, med 4,7 kg s0lv.
Han var antakelig en ivrig samler - eller videreforhandler?

Vi finner flere av de h0yeste bergembetsmennene blant kundene:
Hartvig Huitfeldt, berghauptmann 1620-24. 2 middels store stutler.
Adolph Friedrich Grabou, berghauptmann 1624-26. 12 stutter med 0,2 kg s0lv.
Johann Friedrich Nortmann, berghauptmann 1628-31. 82 stutter med 0,7 kg s0lv, derav 62 fra Segen

Golles gruve som var funnet i hans tid. Samlingen kj0pte han rell f0r sin avreise fra Norge.'
Johan Diegel, berghauptmann 1630-32. 52 stutter med 1,5 kg s0lv.
Samuel Weiss von Schalen, bergkommissrer 1627-29. Noen fa stutter med 0,9 kg s0lv.

Vi finner ogsa fiere bergottiserer og betjenter, derav fiere underordnede:
Hans Hempel, proberer pa Kongsberg fra 1630 (analyserte erts og smelteprodukter, foresto salg av

s0Ivstutter), ogsa lrerer i proberkunst fra 1633. 49 stutter med 1,0 kg s0lv. Han og Erik Jager
som begge arbeidet med kjemiske analyser var muligens faglig interesserte samlere.

Erik Jager, guardein ved Den Kongelige Mynt i Christiania. 67 stutter med 0,9 kg s0lv. Ogsa
myntmester Anders Pedersen og eisenschneider Baltzer Kiesseling var kunder.

Caspar Helbich, skiktmester 1625, senere hylleskriver pa Kongsberg til 1637 og lrerer i smeltekunst
fra 1633, ogsa bergmester, senere ved Sel kobberverk. 19 sma stutter.

Lorentz Lossius, skiktmester Kongsberg 1631-35, Kvikne kobberverk 1635-42, senere grunnlegger og
direkt0r R0ros kobberverk fra 1644. 12 stutter med 0,1 kg s0lv.

Jacob Daube, gesvorner Kongsberg. 1 liten stutt.
Jacob W0lner, gesvorner Kongsberg. 5 sma stutter.
Daniel Lippert, einfarer Kongsberg. 2 sma stutter.
Georg Celius, skiktmester Kongsberg, senere (fra 1643) Kvikne kobberverk. 21 sma stutter.
Sebastian Span, skiktmester Kongsberg, senere Sel kobberverk. 10 sma stutler.
Nils Ebbesen, bergskriver Kongsberg 1630. Noen stutter med 0,6 kg s0lv.

Tilreisende utlendinger (dansker ikke medregnet):
Dr. Christian Smilou fra Rostock (1626)
Thomas Schmack, kj0pmann fra Rostock (1633)
Peder Clausen, kj0pmann fra Lubeck (1635)
Herman Backh fra Lubeck (1638)
Peter Eisenberg fra Hall(e) i Sachsen (1635 og 1636). 22 sma stutter.
Christott Friedrich Herman fra Dresden (1639)
Thomas Hunter fra Edinburgh i Skottland (1638)
En ikke navngitt franskmann som besa bergverket (1636)
Peiter vann Geneie (Geneve? 1632). 27 stutter med 0,4 kg s0lv.

; Bevart kvittering i RA Oslo Kongsberg S01vverk 8.8 dat. 2114-1631. Partisipanrene hadde bevilget salget ved
s.,rskilt vedtak dagen fer, med presisering av at handstener ikke matte avhendes uten deres tillatelse (brev s.st.).
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Alkymi og mineraler
Noe av sl2llvet og de andre mineralene som kom fra Kongsberg, ble antakelig behandlet i
kongens laboratorium pa Rosenborg sloll i Kl2lbenhavn. Kongene hapet pa a utvinne gull av
Kongsberg-sl2llvel. Christian 4. hadde som andre renessansefyrster sans for alkymi. Hans
hoffkjemiker dr. Peter Payngk hadde studert skriflene til den bemmte alkymist Paracesus. En
annen hoffkjemiker i Christian 4.s tid het Casper Herbach.6

Ny konge besl2lker Kongsberg 1648
Eller at Christian 4. dl2lde I 1648, besl2lkte hans ellerfl2llger som konge av Danmark og Norge,
Frederik 3., Kongsberg i august samme ar. Den nye kongen kom til a bli en ivrig stuffsamler.
Vi har undersl2lkt listen over stuffsalg fra det kvartalet han besl2lkte Kongsberg.7 Under
besl2lket mollok kongen 99 handstener som til sammen veide 6,7 kg og inneholdt 4,6 kg
finsl2llv, dvs. ca. 69 %, noe som viser at disse stuffene hadde mye gedigent sl2llv. I tiIIegg til
de 99 handstenene, fikk kongen 3,5 kg erts med innsprengt mdgyldigerts. Under besl2lket er
det ogsa anfl2lrt Mndstener til kongens hoffjunker, stallmesteren, doktoren, den fyrstelige
fmken av GlUcksburg, og preceptoren (Irereren).

Kong Frederik 3. og Kunstkammeret
Kong Frederik 3. synes a ha vrert spesielt interessert ikke bare i tradsl2llv, men ogsa i andre
sl2llvmineraler. Kongen skal under sill opphold i Norge ha bedt om at all rl2ldgyldigerts og
sl2llvglans som ble utvunnet I gruvene, ble tilsendt ham. I Kl2lbenhavn arbeidet fortsall Casper
Herbach som kongelig alkymlsl. Han fikk blant annet tilsendt ertser fra Arendal, der kong
Christian 4. i 1646 hadde vrert personllg til stede ved skjerping pa gUliertser.6 Den viten
skapelig og alkymistisk interesserte Frederik 3. knyllet ogsa til seg den italienske lege og
alkymist Francesco Guiseppo Borri 9

Kong Frederlk 3. grunnla det kongelige Kunstkammer, og mange av stuffene fra Kongsberg
har sikkert inngall i de samlingene som na ble bygd opp, og som har dannet grunnlaget for
flere av de senere danske nasjonale museer og samlinger, blant annet Geologlsk Museum.
Kunstkammeret er fl2lrste gang nevnt I 1651, pa samme tid kongen var aktiv pa stuff-fronten.
Kongen ansalle delte aret en mann ved navn Balthasar Trepdorf som sakalt berg-inkvisitl2lr.
En av hans oppgaver var a samle de sl2llvstuffer som kom fra gruvene, la dem taksere og
sende til kongen. Trepdorf synes ikke a ha vrert nldkjrer nok i tjenesten, for det ble senere
avdekket at store samlinger av sl2llvstuffer var sendt til partisipantene, og Il2lnnen til Trepdorf
ble stansel.'o I september 1651 nevnes at noen sl2llvstuffer ble overlalt partisipantenes
direktl2lr Ove Gjedde for at hans sl2lnn skulle sende dem til storfyrsten i Firenze, andre ble
tiIIalt sendt til fyrsten av Holstein." Men mange stuffer ble ogsa nedsendt til Kl2lbenhavn. I
1652 berelies om praktstuffer og andre bergarter som ble sendt til kongen.'2

1661
Etter Innfl2lringen av eneveldet I Danmark-Norge i 1660, tok kongen Sl2llvverket tilbake til
kronen I 1661, eller at bedriflen hadde vrert I privat eie fra 1628 med kongen som en
betydelig deleier. Kongen sto vel na enda frlere enn tidligere til a fa sl2llvstuffer. 1661 var et
stort handstenar i statistikken, med i alt 70,4 kg sl2llv. Mengden kan i stor grad Identifiseres
som leveranser til kongen. Han mollok delle aret 29 stuffer som veide i alt 173,1 kg og

6 Berg, B. I.: Bergverk og bergmannsku1tur pa Christian 4.s tid, i: Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers
bevaring, arbok 1988: 71. If. Fjelstrup, A.: Gu1dmageri i Danrnark i det17. Aarhundrede, Kbh. 1906, og samme:
Dr. Peter Payngk Kong Kristian lV's Hofkemiker.
7 RA Oslo KS 42.5, regnskap for 4. kvartal1648.
8 M. T. BIiinnich: Kongsberg Se1vbergverk i Norge, Kbh. 1826: 136;jf. Berg 1988: 67.
9 Berg 1988: 71, jf. Fjelstrup 1906 og 1911.
10 Ibid: 124, viser til kg!. utnevnelse 14/9-1651, purring til stattholderen 31/3-1652 og stans i lenn 26111-1656.
II Ibid: 121.
12 Ibid: 125, ref. brev Brostrup Gjedde - Daniel Barth 10/6-1652 og svar, samt fra Barth til Gjedde 917-1652.
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inneholdl 62,5 kg s01v.'3 I tiIIegg mollok Hans Kongelige H0yhel, dvs. arveprins Chrislian, 18
sluffer med el s01vinnhold pa 2,9 kg. En eller flere av de sluffene som gikk til kongen ma ha
veert store, siden gjennomsnittlig vekt av de 29 stuffene han mollok var 6,0 kg med et innhold
pa 2,2 kg s0lv. Kongen synes a ha mollall sluffene til spesialpris 8 riksdaler per mark, mens
resten ble solgl til 9 riksdaler per mark. Kanskje differansen kom av kongens krav om tiende
(10 % av produksjonen i avglft). Tidligere kan leveransene av s01vstuffer til kongen ha blill
regnskapsf0rt som fradrag i liende i mellomoppgj0r med s01vkompaniel.

1663-64
I desember 1663 nevnes at et gedlgent s01vslykke verdt 5000 riksdaler sku lie bevares for
Kunstkammeret og sendes ned varen etter sammen med en samling av gullholdige s0lv
ertser fra Braunschweig gruve. I 1664 nevnes el s01vstykke fra ei ny gruve ved Jondalselva
pa 58,5 kg, som kongens livlege Peter BOlche ville fa sendt ned. Samme ar nevnes salg av
202 handstener som velde 11,0 kg og inneholdt 6,8 kg s0lv, som gir en gjennomsnillsvekl pa
54 gram med 34 gram s0lv, eller 62 % s0lv, dvs. fortsatt rike sluffer."

1665
I en kort perlode 1665-70 var Ditlef BOlche, S0nn av kongens nevnte livlege, berghauptmann.
Av brevveksling mellom far og S0nn BOlche fremgar al faren ba S0nnen sende rike hand
stener til kongen, som ville finne stort behag i del. De skulle leveres til Kunslkammeret, der
Carl von Mander na var forvaller. 15 Da BOlche var I Danmark og skulie reise opp igjen Iii
Kongsberg varen 1669, fikk han beskjed av kongen om a returnere med sjeldne stuffer og
handstener.'6

Aret 1665 noterer ogsa slatistikken ganske mye s01v i handstener - 33,6 kg. Regnskapet
viser at ogsa denne gang gikk det mesle tii kongen H Selv om s01vmengden var mindre enn
fire ar tidligere, var antallet stuffet langl h0yere. Til sammen mollok kongen dette aret 1210
stuffer - med en samlet vekt pa 56,7 kg og et s01vinnhold pa 32,4 kg. Oversikten under vlser
at det i motsetning til 1661 var mange sma stuffer, den gjennomsnilllige st0rrelsen var pa 47
gram med el s01vinnhold pa 27 gram, noe som gir el gjennomsnittllg s01vinnhold pa 57 %.

dato antall vekt kg s01vinnhold kg gj.sn. vekt gj.sn. s0lvinnh. %Ag
24. mal 641 21,064 13,865 0,033 0,022 66 %

24. mal tra Herzog 18 0,329 0,117 0,018 0,006 36 %
Ulrlchs gruve

1. junl 26 4,225 3,019 0,162 0,116 71 %
17. november 503 29,210 13,763 0,058 0,027 47%

17. november "at di 22 1,908 1,645 0,087 0,075 86%
gamIe optagne gruber"

sum 1210 56,735 32,408 0,047 0,027 57%

13 RA Oslo RK regnskaper Kongsberg 4, lohan Bockmanns regnskap over branns0lv, "Handstene och
Ertsstuffer" 28112-1660 - 28/12-1661, posler dal. 6/9 (Hans Kongelige Majestel) og 29/8 (Hans Kg!. H0yhet).
Andre mottakere var overbergmesleren (Johannes Barth), overberghauptmannen (Brostrup Gjedde), Titus og
Dillef Blilche, og grey Rantzau som mottok 20 stykker.
14 Brlinnich 1826: 146, 149, 151.
IS Ibid: 158.
16 Ibid: 174.
17 RA Oslo RK regnskaper Kongsberg 6, regnskap for salg av himdstener 1665.
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1666
Aret 1666 topper statistikken med 148,3 kg s13lv i omsatte Mndstener. Dessverre er det ikke
funnet noen salgsliste I regnskapet for dette aret. Men vi vet Iitt om det som gjorde utslaget. I
Geologisk Museum i K13benhavn er det utstilt et stort gangstykke med s13Iv113rende kalkspat
fra Kongsberg. Stykket skal vaere funnet i Neue Hoffnungs gruve 25. august 1666, if13lge
etiketten og opplysninger i de trykte kata/oger for Kunstkammeret. '8 Vekten er oppgitt til 218
kg med et s13lvinnhold pa 7,3 %, noe som gir et s13lvinnholdet pa ca. 15,9 kg. Det er riktignok
langt igjen til arets samlede s13lvmengde pa 148,3 kg. Men kanskje kan det ha kommet et
st13rre parti med s13lverts og stuffer til K13benhavn dette aret, sammen med det utstilte
gangstykket?

1695
Dette aret viser statistikken 101,7 kg s13lv i handstener, og nok en gang har en stor
s13lvklump til kongen, denne gang Christian 5., bidratt til det h13ye tallet. S13lvklumpen er
avblldet pa et maleri som henger i Norsk Bergverksmuseums s13lv- og mineralsamling. If13lge
teksten pa maleriet er s13lvklumpen funnet i Nye Juels gruve 6. desember 1695, og veide 236
mark 9 lodd "rein Silber", og ble overrakt kongen i K0benhavn av berghaptmann Heinrich
Schlanbusch. Maleriet viser ogsa bergstaden og Gruveasen med gruvemaskinene. I
regnskapet er stuffen anf13rt med et taksert s01vlnnhold pa 177 mark 6 lodd (41,5 kg),
beregnet etter 9 riksdaler per mark til en verdi av 1596 riksdaler 36 skilling. '9 Samme ar flkk
Kunstkammeret ogsa et s01vstykke i Segen Gottes gruve som lignet kong Christian 5.'s
initialer C5. 20

1704
Neste konge, Frederik 4., bes0kte Kongsberg i 1704 og igjen i 1719. Fra aret 1704 har vi
bevart handstenlisten. 21 Selv om mengden ikke var sa stor, var det mange stuffer og mange
kj0pere. Kongebes0ket i juni dette aret resulterte antakelig i leveransen av handstener til
kongen anf0rt 14. og 16. august, med I a/t 17 stuffer som veide 1,6 kg og inneholdt 1,0 kg
S0/V. Det ble spesiflsert hvor aile stuffene kom fra, nemlig fra gruvene Else, Juels,
Braunschweig, Charlotta Amalia, Segen Gottes og Chrlstianus Quintus (se foto bak).

I alt er det i handstenlisten for 1704 anf0rt 241 stuffer samt et uoppgltt antall skelderts
stykker, med samlet vekt 14,5 kg og taksert s13lvinnhold 7,5 kg, noe sam gir et gjennom
snittlig s01vinnhold pa 52 %. Antallet kunder var 35. Sam vanlig var det noen gjengangere,
hvorav de st13rste anf13res her (sortert etter antall stuffer):

kjf3per

Fogd og hytteskriver Johannes Barth
Magister Jf3rgen Nielsen Kongsberg
Viseberghauptmann Schlanbusch
Kongen
Inspeklf3r Schwabe
Assessor Weichhart

antall antall samlet
kjf3p stuffer vekt kg

8 71 2,094
2 25 0,373

10 23 1,787
1 17 1,564
6 15 5,029
6 13 0,629

sf3lvinnhold kommentar
kg

0,698 + 2 u. Schwabe
0,066
0,365
1,001
3,720 ink!. 4 til andre
0,322 + 1 u. Schwabe

Sam vi ser, var flere av storkundene embetsmenn ved S13lvverket. Johannes Barth var som
hytteskriver den 13verste leder for smeltehytta der s01vstuffene ble omsatt, samt fogd over
Numedal og Sandsvaer. Han ser ut til a ha vaert en ivrig samler. Magister J0rgen Nielsen

18 Jacobreus, Olig: Museum Regium, Kbh. 1696, utdrag i RA Oslo Priv. 171 Briinnich foliant 130a.
19 RA Oslo RK regnskaper Kongsberg 49, kassaregnskap med bilag, anfen under 13. maneds selvpost. Ellers
mangler proberer Johannes Trulsens handstenliste med attestasjoner og taksasjoner for dette aret, men noen
solgte handstener er anfort under de mfmedlige se:lvposter.
20 BriiIlIlich 1826: 234. Jacobreus, Olig: Museum Regium, Kbh. 1696, Pars 1Seclio Vll Numero 10.
" RA Oslo RK regnskaper Kongsberg 79, inntektsbilag 29 til bergkasseregnskapet.
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Kongsberg var bergstadens danske sogneprest. Johann Friedrich Schwabe var berg- og
hylleinspektl1lr, mens assessor Weichhart antakelig er identisk med Michael Weichhart som
var S01vverkets bergmester og assessor i Overbergamtet.

Den store angivelsen av vekt og s01vinnhold under Schwabe ma fordeles pa f1ere personer.
Under ham ble det nemlig anfl1lrt samlet fem stuffer til ham og fire andre bergembetsmenn,
nemlig Barth, Weichhart, myntmester Meyer og bergamtskriver Eric Wall0r, med en samlet
vekt pa 4,7 kg og et sl1llvinnhold pa 3,5 kg.

1706-08
Arene 1706-08 er ikke analysert like nl1lye som 1704. Men i salgslisten for 1706 er det anfl1lrt
en stor sl1llvklump som ble brull ut i Segen Golles gruve 25. november 1705 og sendt til
Kl1lbenhavn.22 Sl1llvklumpen veide 46,0 kg og ble taksert til a inneholde 38,8 kg sl1llv eller 84
% sl1llv, dvs. at delle var en stuff med nesten rent sl1llv. Blant de I1lvrige kunder delle aret
gjenfinner vi f1ere fra 1704, bl.a. fogd og hytteskriver Barth, assessor Weichhart, magister
Jl1lrgen Nielsen Kongsberg, inspektl1lr Schwabe og bergamtskriver Walll1lr. Den omreisende
svenske bergmannen Johan Angerstein kjl1lpte et utvalg med stuffer, en med gedigent sl1llv,
en med glasserts (sl1llvglans) og handstener med millelerts, til sammen et parti som veide
2,5 kg med 1,3 kg sl1llv. Fra Angerstein er det i svenske arkiver bevart en reiseberetning fra
Kongsberg.

Salgslisten for 1707 inneholder et saerskilt avsnill om hva kongen har fatt. 23 Kongen fikk delle
aret forskjellige ertser og mellomprodukter, som 25. og 26. november ble taksert til a inne
holde 25,5 kg sl1llv. Det nevnes sl1llv- og kobberertser, mittelerts, skeiderts og slig, uten
naermere spesifisering. Andre solgte handstener utgjorde bare en bmkdel av denne
mengden.

Salgslisten for 1708 har ingen store poster. Fortsall gjenkjenner vi samlere som berg
offiserene Weichhart, Barth, Walll1lr og Schwabe og presten Kongsberg.

Bestemmelser 1709 09 1711
Aret 1709 er et av de store handstenar i statistikken med i alt 73,2 kg sl1llv. Dessverre er det
ikke funnet noen Iiste over himdstensalg for dette aret. Men det er naerliggende a tro at mye
gikk til kongen. Samme ar var handelen med sl1llvstuffer oppe til vurdering. Berginspektl1lr
Nicolay B. Kl1lpp forslo for Rentekammeret at handelen malle avskaffes. Det ble henvist til at
takseringen av sl1llvinnholdet i stuffene var meget usikker, spesielt for store stuffer, og at mye
s01v kunne vaere skjult av andre mineraler. Rentekammeret foreslo for kongen at kun
fremmede Iilreisende skulle kunne overlates en og annen sjelden stuff. men mot dobbelt
betaling for stuffenes antatte sl1llvinnhold. Kongen bestemte at det bare skulle vaere tillall a
selge handstener av maksimalt 1 punds vekt (ca. 0,5 kg) til fremmede som "Curiositete".24
Salgslistene viser at stuffsalget fortsalle.

Den saksiske overbergrad Christoph Diderich Vitzthum d'Eckstadt som hadde den 0verste
ledelsen av de norske bergverkene noen ar, bestemte i 1711 at stuffer og handstener ikke
malle selges, men oppbevares i hyttekisten, for a kunne vises fremmede og, pa forlangende,
nedsendes til kongen. 25 Men heller ikke delle synes a ha hemmet stuffsalget til private.

1711-13
Arene 1711 og 1712 var ingen store handstenar, sl1llvmengdene var sma selv om salget gikk
jevnt og trull. For 1713 var s01vmengden atskillig stl1lrre, og ogsa for dette aret domineres

II RA Oslo RK regnskaper Kongsberg 82 (85?), inntektsbilag 15 til bergkasseregnskap 1706.
21 RA Oslo RK regnskaper Kongsberg 87, inntektsbi1ag 16 til bergkasseregnskap 1707.
24 Brtinnich 1826: 248.
25 Ibid: 264.
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salgslisten av et stl2lrre parti med rike stuffer som ble sendt til kongen i Kl2Ibenhavn pa ordre
fra overbergrad Vitzthum. Partiet pa 37 stuffer er beskrevet i detalj under 29 nummererte
poster, med angivelse av hvilke gruver de enkelte stuffene var fra. 13 av stuffene var fra den
nye, rike gruva Charlotta Amalia, derav var 9 stuffer giasserts eller sl2llvglans. Tre av disse
sl2llvglansstuffene var med kis, derav to sakalt "angeflogen" kis, en var blandet med spat og
gang. Fra Braunschweig gruve kom en gullholdig sl2llvstuff, fra Kongens gruve et stykke
bladsl2llv, og fra Willen Gottes gruve et stykke sakalt "flitter" sl2llv. Kongen fikk ogsa to
sl2llvstuffer med soerskilte og fargerike bergarter, uten noermere angivelse av hva slags
mineraler stuffene inneholdt.

Dette aret er ellers en Mathias Lindner anfl2lrt med 37 sl2llvstuffer. Pussig nok finner vi en
sl2llvtyv med samme navn nesten 50 ar senere. Denne Mathias Lindtner ble arrestert for
sl2llvtyveri i 1761 og dl2lde i arresten pa Kongsberg fem ar senere. En del sl2llv, sikkert ogsa
tradsl2llv, forsvant illegalt ut i bygd og by. Mye av tjuvsl2llvet ble antakelig smeltet. Men
omfanget av sl2llvtyveriet er nok overdrevet i folkelig fantasi og i enkelte skrifter.

Privatsamling nevnt 1728
Myntmester Henrik Christopher Meyer ble arrestert i 1728 og bie dl2lmt for falskmynteri,
brennemerket og sendt til Akershus festning, der han dl2lde i 1729. Meyer hadde bygd en
storslatt bolig og auksjonen over hans innbo og Il2Isl2lre var svoert omfattende. I auksjons
Iistene nevnes ogsa en samling av mineraler, med bade norske og utenlandske stuffer.
Dessverre er ikke samlingen spesifisert, men den ble taksert til 100 riksdaler og ble solgt til
Johann Joch. Lonnicer for 135 riksdaler 24 skiliing.26 Skiftefortegnelser og auksjons
protokoller kan voere en mulig kilde for andre private samlinger.

1761-62
Vi har dessverre ikke undersl2lkt salgslistene for sa mange ar pa 1700-tallet, men har
tilfeldigvis kopier av listene for 1761 og 1762. Disse arene var ubetydelige i statistikken over
sl2llv i handstener, med under en kilo hvert ar. Kanskje kan de sta som en slags normalar for
denne perioden. Listen for 1761 viser riktignok at statistikken ikke er fullstendig. I tiIIegg til de
234 inntektsfl2lrte handstenene med til sammen 0,8 kg sllJiv, er det anfl2lrt to store sl2llvstuffer
til dronning Juliana Maria, de veide i alt 4,2 kg og inneholdt 2,0 kg sl2llv. Antakelig er disse to
gitt som gave. Ellers var den stl2lrste kunden berghauptmann Michael Heltzen, som kjl2lpte 95
stuffer. Assessor Wildhagen, pensjonert bergamtskriver, kjl2lpte 22 stuffer.

Vi finner ogsa noen kvinner som kunder: Fru Heitzen, berghauptmannens kone, og fmken
Heltzen. Madam Svane kjl2lpte 4 stuffer 13. juli, fire dager etter var madam Kaa innom og
kjl2lpte ogsa 4 stuffer, en maned etter kom madam Svane tilbake og kjl2lpte hele 23 stuffer,
men med svoert lite sl2llv i (0,1 %). Kanskje det var andre mineraier som interesserte
madamen?

Et fellestrekk er ellers at det ble solgt fa stuffer med mye sl2llv. Gjennomsnittlig inneholdt de
234 solgle stuffene 2,7 % sl2llv, mens det tiisvarende tallet for 1704 hadde voert 52 % for de
241 sl2llvstuffene som ble solgt det aret, inkludert partiet til kongen. Sluffene i 1761 veide i
gjennomsnitt 123 gram og inneholdt 3 gram sl2llv, mens stuffene i 1704 hadde veid i
gjennomsnitt 60 gram med 31 gram sl2llv.

For 1762 viser salgslisten enda foerre stuffer, i all 84 slykker. I tiIIegg kom 24 gullstuffer. De
ble solgt til en pris av 10 riksdaler per lodd gull, mens prisen pa sl2llvstuffer var 1 riksdaler 12
skilling per lodd sl2liv. Gullstuffene ble kjl2lpt av bergriid Poppe (17 stykker), berghauptmann
Heltzen (5) og doktor Joris White (2), den nye bergiegen som ogsa var Bergseminarets
loerer. Heltzen kjl2lpte ogsa 18 av sl2llvstuffene, doktor White 9.

26 RA Oslo R.K real. ordn. avd. Bergverk pk. 9.
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1769
For dette aret har vi en trykt fortegnelse over 21 handstener som ble sendt til kongen,
Christian 7. Flere av disse var praktstuffer. Fortegnelsen er tatt inn i Carl Deichmans historie
over S01vverket fra 1777 (s. 283-287). Deichman nevner at "en heel Deel meget herlige
Stuffer" etter kongelig ordre ble tatt ut 1769 og 1770 etter kongens tilbakekomst fra en
utenlandsreise. Ogsa fra andre norske bergverk ble det sendt ned stuffer.

Den trykte fortegnelsen nevner ikke vekt og s01vinnhold for hver enkelt stuff, men angir en
samlet vekt pa 150 mark (35,1 kg) med et s01vinnhold pa 60 mark 6 lodd (14,1 kg). I
fortegnelsen er det under nr. 1 nevnt en prektig stuff som forestiller en stor bokstav C, funnet
i en druse i Gottes Hulfe in der Noth gruve. Denne stuffen finnes i dag utstilt i Geologisk
Museum, K0benhavn.

Statistikken viser at det like etter, i 1772, var et stort ar for s01vstuffer med et s01vinnhold pa i
alt 80,3 kg s0lv. Kanskje mye av dette ogsa gikk til kongen?

Bergseminaret og berglegenes samlinger
Det kongelige norske bergseminarium ble etablert i 1757, og geologiske pr0ver var
n0dvendige til undervisningen. Berglegen og senere andre som sto for undervisningen,
matte selv anskaffe pr0ver eller benytte sine egne samlinger, ogsa etter at det f0rste tilskudd
til innkj0p av stuffer ble bevilget i 1770 (1000 riksdaler fordelt over atte arlo Professor Peter
Thorstensens samling pa ca 3000 stuffer ble 0delagt i en brann i 1777.

Berghauptmann Hiorts samling
En revitalisering av Bergseminaret i 1780-arene f0rte til ny entusiasme for institusjonen. I
1786 donerte berghauptmann og leder av Kongsberg S01vverk, J0rgen Hiort, sin samling til
Bergseminaret. Samlingen er n0yaktig katalogisert i en skinninnbundet bok, og vi far derfor
innsikt i innholdet av en stor privat samling i Kongsberg. Den geologiske samlingen besto av
vel 3 500 stuffer. Av disse var ca 680 fra Kongsberg, hvorav 21 stuffer med gull (gullholdig
s0lv), 124 med gedigent s01v og 75 med andre s0lvmineraler. En stor del av samlingen besto
av utenlandske stuffer, de fleste fra bergverk i Europa. Dette reflekterer de lange
utenlandsoppholdene ved bergverk og lasresteder som utvalgte bergoffiserer fikk
reisestipend til a gjennomf0re, for a utvide sine kunnskaper.

1787-88: Briinnich innf0rer ny takseringsmate
Senere overberghauptmann, naturforskeren Morten Thrane Brunnich var i 1780-arene ansatt
i Bergverksdirektoriet i K0benhavn. Han tok opp salget og takseringen av s01vstuffer til
dr0fling, siden han mente takseringen var tilfeldig. Brunnich patok seg a utarbeide tabeller
for taksering pa hydrostatisk grunnlag, for a bestemme s01vinnholdet ut fra s01vets og
bergartens spesifikke vekt. Etter fors0k pa Kongsberg ble den nye takseringsmaten bestemt
ved kongelig resolusjon av 6/6-1788. Heretter skulle s01vstuffer takseres etter "vannvekten",
og fastsettes av hytteskriveren og bergprobereren. Betalingen skulle skje etter en s01vpris pa
1 riksdaler 12 skilling per lodd (som f0r), med tiIIegg av 2 skilling per lodd for bergarten.27

Av den samme Brunnichs reisedagbok fra hans store utenlandsreise i 1760-arene fremgar
det at han hadde med s01vstuffer som han viste frem. Dette har nok ikke vasrt uvanlig. Da
Brunnich bes0kte baron Mederensev i Hermanstadt i Siebenburgen i det navasrende
Romania i 1768, traff han en venninne av baronen og viste henne en s01vstuff som han
galant lot henne beholde, med f01gende bemerkning i reisedagboka: "Damen var like smukk
som stuffen var skj0nn, sa jeg avslo a ta den tilbake".>8

27 Briinnich 248f. Taksasjonstabeller fmnes i Briinnichs privatarkiv: RA Oslo Priv. 171 foliant l30a og foliant 36
s. 69-75, forslag til taksasjonstabeller med tester til Overbergamtet av Preus og Poppe 10/10-1787.
28 RA Oslo Priv. 171 Briinnich kvartbind 40. Sitat i normalisert skrivemate.
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Grovt anslag over total omsetning av sl!llvstuffer
Hvor mange slIllvstuffer har det i alt veert omsatt? Antallet er vanskelig a ansla. Men ser vi pa
Iistene for 1704 og 1761, la antallet begge ar omkrlng 240. I 1664 var antallet 202. Vi kan
finne ar med atskillig lavere og hlllyere tall, og forellllpig har vi tall fra for fa ar til a gi noen
sikre oppgaver eller palitelige anslag over det totale antallet stuffer som ble solgt og gitt bort
fra Kongsberg. Men kanskje kan vi ga ut fra et tall pa 200 stuffer i aret som et normalt antall.
Det gir for hele den eldre driftsperloden fra 1623 til 1805 med 182 ar x 200 =36 400 stuffer.
Antallet kan godt ha veert enda hlllyere, kanskje opp mot 50 000 stuffer? Derav har mange
gatt til kongen og de andre kongelige i KlIlbenhavn spesielt pa 1600-tallet, men ogsa senere.
Bare for aret 1661 sa vi at 1210 stuffer gikk til kongen, selv om dette antakelig var et toppar.
Vi kan trygt ansla at det har gatt f1ere tusen stuffer til kongen og de kongelige. Og blant de
kongelige sl2llvstuffer var nok mange av de stlllrste og beste som ble funnet pa Kongsberg.

1800- og 1900-tallet
Omsetningen av sllllvstuffer fortsatte etter Sl2Ilvverkets gjenopptakelse i 1816 og frem til
nedleggelsen i 1958. Etter at Sl2Ilvverkets mineralsamling ble etablert i 1841, ble mange
stuffer beholdt, men det ble fortsatt solgt stuffer til beslllkende. Samlingen av slIllvstuffer var
en severdighet, og kunne beskues i smeltehytta til faste tider senest fra 1880-arene. Salget
av sllllvstuffer skjedde i de senere arene gjennom SlIllvverksmuseet, etter at museet ble
apnet i 1945. Fortsatt omsettes det som kjent sllllvstuffer og drives gruvedrift i Iiten skala med
hovedformal a frembringe stuffer for salg.

Gruvebesl!lk, fremvisning og salg av sl!llvstuffer - en forll!lper for Sl!llvverksmuseet
Tilreisendes beslllk ved sllllvgruvene, fremvisningen av sllllvstuffer i smeltehytta og
omsetningen av sllllvstuffer fra gruvene kan anses som en forllllper til den organiserte
museale aktiviteten pa Kongsberg. Ellers regner vi grunnleggelsen av SlIllvverkets samlinger
av mineraler og bl2lker ved kongelig resolusjon av 15. mars 1841 som museets start. Slik sett
har SlIllvverksmuseet som ble etablert i 1938, det naveerende Norsk Bergverksmuseum, en
forhistorie som IlIlper tilbake til de flllrste arene av gruvedriften - med bergprobereren som
den flllrste museumsbestyrer og kong Christian 4. som Kongsbergs flllrste turistl
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Over: Kong Christian 4.s kVittering for mottak av 50 pund sl1'lverts, som bergskriver Niels Hansen
underdanigst innleverte i kongens eget kammer pa Sem kongsgard pa Eiker 3. oktober 1624, ved
kongens annet Kongsberg-besl1'k. (Foto: Riksarkivet, Oslo. RK regnskaper Kongsberg pk. 1)

T.v.: Skap for oppbevaring av
sl1'lvstuffer og rikerts f0r
smelting. Kanskje ogsa
s01vstuffer tatt til side for salg
ble oppbevart i dette skapet?
Figuren oppa er det nrermeste
vi pa Kongsberg kommer det
tyskerne kaller "Handstein":
En tremodell av en bergmann
dekorert med palimte
mineralbiter. Lagd av Nils
Danielsen Wigant 1896.
(Norsk Bergverksmuseum
BVM 275 og 4041)

Neste side: En side av
salgslisten for s01vstuffer fra
1704. Den dominerende
oppfl1'ring pa denne siden er
en st0rre levering av 17 stuffer
anf0rt i 8 spesifiserte poster
under datoene 14. og 16.
august til kong Frederik 4.,
som 12.-14. juni dette aret
hadde besl1'kt Kongsberg.
(Foto: Riksarkivet, Oslo. RK
regnskaper Kongsberg pk. 79
bilag 29)
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SfIllvinnhold i omsatte sfIllvstuffer 1624-1791
Omregnet fra mark (k(/jlnsk vekt) til kilogram
Kilde: Fr. Thaarup: Malerialier Iii del Danske Monarkies Sialislik, Kbh. 1794: 147-151.

ar kgAg ar kgAg ar kgAg ar kgAg
1623 1670 5,102 1717 5,442 1764 6,167
1624 25,523 1671 6,340 1718 1765 4,762
1625 1672 0,910 1719 1766 18,606
1626 2,046 1673 1720 4,169 1767 3,042
1627 0,102 1674 1721 3,927 1768 2,585
1628 2,712 1675 1722 1,749 1769 15,877
1629 6,929 1676 1723 9,251 1770 3,920
1630 128,165 1677 1724 3,304 1771 2,673
1631 6,055 1678 1725 2,056 1772 80,288
1632 3,450 1679 1726 6,490 1773 3,574
1633 1,721 1680 1727 3,391 1774 11,892
1634 15,250 1681 1728 3,384 1775 1,391
1635 14,961 1682 1729 1,934 1776 2,014
1636 54,641 1683 1730 0,682 1777 3,547
1637 2,843 1684 1731 1,480 1778 6,189
1638 3,866 1685 1732 2,510 1779 3,255
1639 5,211 1686 1733 4,197 1780 2,947
1640 3,581 1687 1734 0,957 1781 2,148
1641 2,565 1688 1735 1,004 1782 8,092
1642 1,297 1689 1736 2,095 1783 5,491
1643 2,394 1690 1737 0,461 1784 12,385
1644 12,626 1691 1738 0,650 1785 9,871
1645 1,676 1692 1739 0,341 1786 3,508
1646 8,197 1693 1740 0,703 1787 0,749
1647 11,285 1694 1,596 1741 1,186 1788 0,307
1648 6,834 1695 101,713 1742 2,420 1789 0,015
1649 3,362 1696 1,700 1743 0,533 1790 7,601
1650 6,428 1697 4,733 1744 1,618 1791 4,078
1651 4,232 1698 2,575 1745 3,733
1652 2,814 1699 1746 0,839
1653 6,523 1700 1,435 1747 0,720
1654 13,938 1701 3,398 1748 0,778
1655 15,937 1702 3,797 1749 1,524
1656 9,666 1703 1750 2,663
1657 3,512 1704 6,530 1751 0,455
1658 4,988 1705 40,796 1752 1,625
1659 1,115 1706 4,860 1753 1,871
1660 9,483 1707 28,428 1754 1,365
1661 70,443 1708 1755 1,950
1662 8,851 1709 73,151 1756 1,628
1663 7,086 1710 5,127 1757 0,939
1664 6,772 1711 1,889 1758 1,018
1665 33,621 1712 3,947 1759 2,724
1666 148,265 1713 12,086 1760 2,374
1667 0,992 1714 2,222 1761 0,788
1668 0,431 1715 4,599 1762 0,236
1669 2,383 1716 1763 5,258
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